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Kokousaika 01.02.2022 16:15 - 18:04

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, kokoushuone Moreeni

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
Apter, Ted (etänä)
Chydenius, Jussi (etänä)
Dufva, Veli-Pekka (etänä)
Grotenfelt, Nora (etänä)
Kopra, Pia (etänä)
Korpinen, Sini (etänä)
Malin, Petra (etänä)
Rantahalvari, Markku (etänä)
Saxberg, Mirita (etänä)
Yanar, Ozan (etänä)
Lahtinen, Vesa (etänä) varajäsen
Lemström, Anna (etänä) varajäsen

Muut

Grönholm, Niclas (etänä) ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja

Järvenkallas, Satu kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja

Kukkonen, Arja (etänä) lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja

Lehtonen, Ulla (etänä) va. varhaiskasvatusjohtaja
Salo, Outi (etänä) perusopetusjohtaja
Kemppi, Mauno (etänä) tilapalvelupäällikkö
Takanen, Kati (etänä) hallintojohtaja
Talvensaari, Hanna-Kaisa viestintä- ja markkinointipäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Pesonen, Lumia nuorisoneuvoston edustaja

poistui 17:10, poissa: 26 - 28 §
Reunanen, Riikka (etänä) varhaiskasvatuksen aluepäällikkö

saapui 16:21, poistui 16:46, läsnä: 
20 - 22 §

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
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17-28 §

Esittelijät

Satu Järvenkallas kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
17-22 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
23 §, 28 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
24 §

Ulla Lehtonen va. varhaiskasvatusjohtaja
25-27 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
17-28 §
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§ Asia

17 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

18 Asia/2 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten ja toimielin-
ten päätösten seuraaminen ajalta 19. - 28.1.2022

19 Asia/3 Ilmoitusasiat

20 Asia/4 Yksityisen hoidon tuen kuntalisämuutokset päiväkotihoidossa 1.6.2022 
ja esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa 1.8.2022 alkaen

21 Asia/5 Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava esiope-
tuskorvaus 1.8.2022 alkaen

22 Asia/6 Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava sisarus-
korvaus 1.8.2022 alkaen

23 Asia/7 Avustukset vapaaseen sivistystyöhön vuodelle 2022

24 Asia/8 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Mikkolankuja 6 
E sijaitsevan Solakallion koulun vuokrasopimuksen uudistaminen 
1.1.2025 alkaen

25 Asia/9 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Sepänkatu 2 
sijaitsevan leikkipuisto Sepän hankesuunnitelmasta

26 Asia/10 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

27 Asia/11 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

28 Asia/12 Oikaisuvaatimus opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta
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§ 17
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Mirita Saxbergin ja Pia Kop-
ran sekä varatarkastajiksi Ted Apterin ja Jussi Chydeniuksen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 18
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten ja toimie-
linten päätösten seuraaminen ajalta 19. - 28.1.2022

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

 19.01.2022 § 6 Toimialan yleisölle avoimien asiakastilojen käyttö 
koronatilanteessa

 19.01.2022 § 7 Uimahalli- ja muiden ryhmäkuljetusten hankinta op-
pilaskäyttöön optiokaudelle 1.8.2022-31.7.2024

 19.01.2022 § 8 Varhaiskasvatuksen erityiskuljetusten hankinta op-
tiokaudelle 1.8.2022 – 31.7.2023 (Pk Troolari)

Perusopetusjohtaja

 28.01.2022 § 7 Erityisluokat kouluittain lukuvuonna 2022 - 2023

Varhaiskasvatusjohtaja

 27.01.2022 § 10 Leikkipuistojen, perhetalojen ja kerhojen määräai-
kainen sulkeminen 31.1. - 28.2.2022

 27.01.2022 § 11 Päiväkodinjohtajan viran täyttäminen, varhaiskas-
vatusyksikkö Herukka-Mustikka, työavain KASKO-02-2691-21

Viranhaltijapäätökset

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset


Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2022 3 (49)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/2
01.02.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

Lisätiedot
Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 19
Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat tiedo-
tusasiat:

 Kaupunginvaltuusto 19.1.2022 § 9 Tilojen vuokraaminen Urhea-halli 
Oy:ltä Mäkelänrinteen lukion ja muiden oppilaitosten urheilu- ja lii-
kuntaopetuksen käyttöön (HEL 2021-000672)

 Kaupunginvaltuusto 19.1.2022 § 8 Aleksis Kiven peruskoulun pe-
rusparannuksen enimmäishinnan korottaminen (HEL 2016-005582)

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 20
Yksityisen hoidon tuen kuntalisämuutokset päiväkotihoidossa 
1.6.2022 ja esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa 
1.8.2022 alkaen

HEL 2021-013253 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti korottaa alle kuusivuotiaiden las-
ten päiväkotihoidon yksityisen hoidon tuen kuntalisää 30 eurolla 
1.6.2022 alkaen.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että esiopetusta täyden-
tävästä varhaiskasvatuksesta maksetaan yksityisen hoidon tuen kunta-
lisää 50 euroa kuukaudessa 1.8.2022 alkaen. 

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Riikka 
Reunanen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Piia Nevala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34658

piia.nevala(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän ja korvausten kustannukset 
1.6.2022 ja 1.8.2022 alkaen

2 Liite 2. Yksityisen hoidon tuet ja lisät sekä korotus 1.6.2022 ja 1.8.2022 
alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 14.12.2021 § 389 päättänyt vuoden 
2022 tulosbudjettiin 1 000 000 euron määrärahan, joka kohdistuu yksi-
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tyisen hoidon tuen kuntalisän kehittämiseen. Määräraha kohdistetaan 
yksityisen hoidon tuen kuntalisämuutoksiin, sisaruskorvaukseen ja 
esiopetuskorvaukseen.

Tässä päätettävästä yksityisen hoidon tuen kuntalisästä (Helsinki-lisä) 
maksetaan Kansaneläkelaitoksen (Kela) kanssa tehdyn sopimuksen 
mukaisesti
- alle kolmevuotiaista ja
- yli kolmivuotiaista lapsista sekä 
- esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutoksista tulee päättää tässä lau-
takunnassa, jotta Kelan ja Helsingin kaupungin välisen kuntalisäsopi-
muksen muutos ehtii astua voimaan 1.6.2022 alkaen.

Yksityinen varhaiskasvatus ja esiopetus täydentävät kunnallisen var-
haiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluverkkoa ja lisäävät asiakkai-
den valinnanmahdollisuuksia sekä tukevat lähipäiväkotiperiaatteen to-
teutumista. Erilaiset vaihtoehdot toteutuvat muun muassa vieraskieli-
sen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarjoamisena. Kotimaisten 
kielten lisäksi yksityistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta toteutetaan 
englanniksi, ranskaksi, espanjaksi, saksaksi, eestiksi ja venäjäksi. Tä-
män lisäksi on pedagogisesti suuntautuneita päiväkoteja; montessori ja 
steiner, sekä musiikkiin, liikuntaan, luontoon, kestävään kehitykseen ja 
katsomukseen painottuvia päiväkoteja.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisäkorotus päiväkotihoidossa

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa oli marraskuussa 2021 yhteensä 
3202 lasta. Yksityisen hoidon tuella ennustetaan vuonna 2022 olevan 
keskimäärin noin 9,7 prosenttia varhaiskasvatuspalvelujen piirissä ole-
vista lapsista.

Yksityisen hoidon tuki muodostuu hoitorahasta, tulosidonnaisesta hoi-
tolisästä sekä kuntalisästä (Helsinki-lisä). Alle kolmevuotiaiden lasten 
päiväkotihoidon yksityisen hoidon tuen kuntalisä on tällä hetkellä 600 
euroa/kk ja korotuksen jälkeen se on 630 euroa/kk. Yli kolmivuotiaiden 
lasten päiväkotihoidon yksityisen hoidon tuen kuntalisä on tällä hetkellä 
340 euroa/kk ja korotuksen jälkeen se on 370 euroa/kk.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisäkorotus esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa

Toimintavuonna 21-22 esiopetusta järjestetään 53 yksikössä, joista ko-
konaan englanninkielistä esiopetusta annetaan 18 päiväkodissa ja 
kolmessa (3) päiväkodissa esiopetusta järjestetään laajamittaisena 
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kaksikielisenä suomi-englanti -opetuksena. Lisäksi yksityisistä esiope-
tuksen järjestäjistä viidessä (5) yksikössä annetaan muuta vieraskielis-
tä esiopetusta. Kaikissa näissä yksiköissä järjestetään esiopetusta täy-
dentävää varhaiskasvatusta.

Lapsen esiopetuspäivä voi koostua maksuttomasta esiopetuksesta tai 
maksuttomasta esiopetuksesta ja sitä täydentävästä maksullisesta var-
haiskasvatuksesta, jonka osalta palveluntuottaja perii varhaiskasva-
tusmaksun. Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen yksityisen 
hoidon tuki muodostuu hoitorahasta, tulosidonnaisesta hoitolisästä ja 
tässä päätettävästä kuntalisästä. 

Kela maksaa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevista esiopetusi-
käisistä lapsista esiopetuksen toiminta-ajalla (elo-toukokuu) yksityisen 
hoidon tukea ja kuntalisää. Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuk-
sen kuntalisä on tällä hetkellä 0 euroa ja muutoksen jälkeen 50 euroa. 

Kuntalisää maksetaan esiopetusikäisille lapsille kesäajalta täysimääräi-
senä yli 25 tuntia viikossa kestävään varhaiskasvatukseen.

Lapsivaikutukset

Yksityinen varhaiskasvatus on kunnallista varhaiskasvatusta täydentä-
vää palvelua. Kehittämällä kokopäivähoitoon kohdistuvaa tukea mah-
dollistuu perheelle yksityisen varhaiskasvatuksen käyttö koko lapsen 
varhaiskasvatus- ja esiopetusajan. Lapsen etu on, että hänellä on 
mahdollisuus samaan hoitopaikkaan, kieleen tai pedagogiikkaan.

Vaikutukset asiakkaille ja palveluntuottajille

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotus päiväkotihoidossa ja esiope-
tusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa vahvistaa lasten opinpolun 
jatkuvuutta, erityisesti vieraskielisen varhaiskasvatuksen osalta kau-
punkistrategian mukaisesti. Kuntalisän korotus esiopetusta täydentä-
vässä varhaiskasvatuksessa edistää lasten mahdollisuuksia jatkaa sa-
massa päiväkodissa ja esiopetuksessa koulun alkuun saakka ja vähen-
tää lasten opinpolun aikaisia siirtymiä (varhaiskasvatuksesta esiope-
tukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen). Valmistelussa on otettu 
huomioon käytyjä keskusteluja ja palautteita yksityisen palvelun tuotta-
jilta.

Palveluntuottajien kannalta 30 euron kuntalisä korotus 0–6-vuotiaille on 
merkittävä uusien asiakkaiden saamisen sekä jo olemassa olevien 
asiakkaiden pysymisen kannalta. 30 euron korotus kattaa osan kustan-
nustason noususta.
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Taloudelliset vaikutukset

Yksityisen hoidon tuen kuntalisien korotuksien kustannusten arvioidaan 
olevan päiväkotihoidossa 541 000 euroa vuoden 2022 tulosbudjetin 
asiakasmäärien mukaan laskettuna ajalla 1.6.-31.12.2022 ja esiopetus-
ta täydentävässä varhaiskasvatuksessa 125 000 euroa vuoden 2022 
tulosbudjetin asiakasmäärien mukaan laskettuna ajalla 1.8.-
31.12.2022.

Kokovuotisena kustannuksena yksityisen hoidon tuen kuntalisien koro-
tuksien kustannusten arvioidaan olevan päiväkotihoidossa 980 000 eu-
roa ja esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa 250 000 euroa 
vuoden 2022 tulosbudjetin asiakasmäärien mukaan laskettuna. Tulos-
budjetissa on varauduttu näihin muutoksiin.

Yksityisen hoidon tuen voimassa olevat kuntalisät ja tulevat muutokset

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 2 kohdan mukaan, 
ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta päättää, kaupungin yksityisen hoidon tuen sekä kotihoi-
dontuen kuntalisästä.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Piia Nevala, erityissuunnittelija, puhelin
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän ja korvausten kustannukset 
1.6.2022 ja 1.8.2022 alkaen

2 Liite 2. Yksityisen hoidon tuet ja lisät sekä korotus 1.6.2022 ja 1.8.2022 
alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.01.2022 § 4

HEL 2021-013253 T 02 05 00

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

18.01.2022 Poistettiin

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen keskustelun alka-
mista ja siirsi esityksen seuraavaan kokoukseen.

Kasvatus- ja koulutuksenlautakunta hyväksyi ehdotuksen peruuttami-
sen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nina Auvinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 15942

nina.auvinen(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641
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riikka.reunanen(a)hel.fi
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§ 21
Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava esio-
petuskorvaus 1.8.2022 alkaen

HEL 2022-000102 T 05 01 08

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti korottaa yksityisen varhaiskas-
vatuksen palveluntuottajalle maksettavaa esiopetuskorvausta 50 eurol-
la 1.8.2022 alkaen.

Palveluntuottajalle suoritettava esiopetuskorvaus on korotuksen jälkeen 
520,00 euroa täysiltä esiopetuksen kalenterikuukausilta lasta kohden 
kuitenkin niin, että elokuulta korvaus maksetaan koko kuukaudelta ja 
kesäkuun toimintapäiviltä ei makseta korvausta.

Esiopetuskorvausta voidaan maksaa takautuvasti ehdoin, että hake-
mus tulee toimittaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle viimeistään 
kolmen (3) kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jota 
korvaushakemus koskee. Virheellisesti annettujen tietojen perusteella 
maksettu tuki voidaan periä takaisin. 

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Riikka 
Reunanen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Piia Nevala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34658

piia.nevala(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän ja korvausten kustannukset 
1.6.2022 ja 1.8.2022 alkaen

2 Liite 2. Yksityisen hoidon tuet ja lisät sekä korotus 1.6.2022 ja 1.8.2022 
alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 14.12.2021 § 389 päättänyt vuoden 
2022 tulosbudjettiin 1 000 000 euron määrärahan, joka kohdistuu yksi-
tyisen hoidon tuen kuntalisän kehittämiseen. Kuntalisän kehittämisen 
määräraha kohdistetaan tässä päätettävän esiopetuskorvauksen lisäksi 
sisaruskorvaukseen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisämuutoksiin, 
joista tehdään erilliset päätökset.

Helsingin yksityisissä päiväkodeissa järjestettävä esiopetus täydentää 
ja monipuolistaa kunnallisen esiopetuksen palveluverkkoa, joka lisää 
asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia sekä tukee lähipäiväkotiperiaat-
teen toteutumista. 

Esiopetuksen toimipaikat päätetään kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomen- ja ruotsinkielisessä jaostossa toimintavuosittain. Toiminta-
vuonna 21-22 esiopetusta järjestetään 53 yksikössä, joista kokonaan 
englanninkielistä esiopetusta annetaan 18 päiväkodissa ja kolmessa 
(3) päiväkodissa esiopetusta järjestetään laajamittaisena kaksikielisenä 
suomi-englanti -opetuksena. Lisäksi yksityisistä esiopetuksen järjestä-
jistä viidessä (5) yksikössä annetaan muuta vieraskielistä esiopetusta.

Lapsivaikutukset

Esiopetuskorvauksen korotuksella vahvistetaan lasten opinpolun jatku-
vuutta, erityisesti vieraskielisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
osalta. Esiopetuskorvauksen korotus edistää lasten mahdollisuuksia 
jatkaa samassa päiväkodissa esiopetuksessa koulun alkuun saakka, 
joka vähentää lasten opinpolun aikaisia siirtymiä (varhaiskasvatuksesta 
esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen).

Vaikutukset palveluntuottajalle

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksetaan lapsikoh-
taisena esiopetuskorvauksena tällä hetkellä 470 euroa kuukaudessa 10 
kuukaudelta vuodessa. Korotuksen jälkeen esiopetuskorvaus on 520 
euroa/kk. Kansaneläkelaitoksella (Kela) ei ole mahdollisuutta maksaa 
tämän tyyppisiä tarkemmin yksilöityjä kuntalisiä. Tästä syystä kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala maksaa kuntalisän maksusitoumuksella 
esiopetuskorvauksen palveluntuottajalle. Valmistelussa on otettu huo-
mioon käytyjä keskusteluja ja palautteita yksityisen palvelun tuottajilta.

Taloudelliset vaikutukset

Yksityiselle palveluntuottajalle maksettavan esiopetuskorvauksen koro-
tuksen kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan 125 000 euroa vuoden 
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2022 tulosbudjetin asiakasmäärien mukaan laskettuna ajalla 1.8.-
31.12.2022 ja kokovuotisena kustannuksena 250 000 euroa. Tulosbud-
jetissa on varauduttu näihin muutoksiin.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 2 kohdan mukaan, 
ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta päättää kaupungin yksityisen hoidon tuen sekä kotihoi-
dontuen kuntalisästä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Piia Nevala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34658

pia.nevala(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän ja korvausten kustannukset 
1.6.2022 ja 1.8.2022 alkaen

2 Liite 2. Yksityisen hoidon tuet ja lisät sekä korotus 1.6.2022 ja 1.8.2022 
alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.01.2022 § 5

HEL 2022-000102 T 05 01 08

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

18.01.2022 Poistettiin

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen keskustelun alka-
mista ja siirsi esityksen seuraavaan kokoukseen.
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Kasvatus- ja koulutuksenlautakunta hyväksyi ehdotuksen peruuttami-
sen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nina Auvinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 15942

nina.auvinen(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi
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§ 22
Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava sisa-
ruskorvaus 1.8.2022 alkaen

HEL 2021-013532 T 05 01 08

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että yksityiselle palveluntuotta-
jalle maksetaan lapsikohtainen sisaruskorvaus 1.8.2022 alkaen. Kor-
vaus maksetaan lapsikohtaisesti helsinkiläisperheen toisesta lapsesta 
lukien, kun perheestä useampi kuin yksi lapsi on joko yksityisessä tai 
kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Korvauksen määrä on 150 euroa, mutta ei kuitenkaan enempää kuin 
on lasta koskevan asiakasmaksun omavastuuosuuden määrä. Korvaus 
maksetaan kuukausittain hakemuksesta sille tai niille palveluntuottajille, 
joiden varhaiskasvatusyksiköissä perheen nuorimman lapsen sisaruk-
set ovat.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että palveluntuottaja sitou-
tuu hakemuksessa alentamaan perheen nuorimman lapsen sisaruksen 
asiakasmaksun omavastuuosuutta korvausta vastaavalla määrällä se-
kä ilmoittamaan lapsen varhaiskasvatuksen päättymisestä kunnalle. 
Korvausta voidaan maksaa takautuvasti ehdoin, että korvaushakemus 
tulee toimittaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle viimeistään kol-
men (3) kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jota kor-
vaushakemus koskee. Virheellisesti annettujen tietojen perusteella 
maksettu tuki voidaan periä takaisin.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Riikka 
Reunanen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Piia Nevala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34658

piia.nevala(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän ja korvausten kustannukset 
1.6.2022 ja 1.8.2022 alkaen
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2 Liite 2. Yksityisen hoidon tuet ja lisät sekä korotus 1.6.2022 ja 1.8.2022 
alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 14.12.2021 § 389 päättänyt vuoden 
2022 tulosbudjettiin 1 000 000 euron määrärahan, joka kohdistuu yksi-
tyisen hoidon tuen kuntalisän kehittämiseen. Kuntalisän kehittämisen 
määräraha kohdistetaan tässä päätettävän yksityisen varhaiskasvatuk-
sen palveluntuottajalle maksettavan sisaruskorvauksen lisäksi yksityi-
sen varhaiskasvatuksen esiopetuskorvaukseen ja yksityisen hoidon 
tuen kuntalisän (Helsinki-lisä) muutoksiin, joista tehdään erilliset pää-
tökset.

Kansaneläkelaitoksella (Kela) ei ole mahdollisuutta maksaa sisaruskor-
vauksen tyyppisiä tarkemmin yksilöityjä kuntalisiä. Tämän johdosta 
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hoitaa sisaruskorvauksen maksa-
misen hakemuksesta palveluntuottajalle.

Sisaruskorvauksen maksaminen

Korvausta maksetaan helsinkiläisperheen toisesta lapsesta alkaen, kun 
perheestä useampi kuin yksi lapsi on yksityisessä tai kunnallisessa 
varhaiskasvatuksessa. Korvaus maksetaan saman suuruisena kaikista 
nuorimman lapsen sisaruksista ja se maksetaan kaikista sisaruksista 
riippumatta lapsen hoitoajasta ja iästä. Korvausta ei kuitenkaan makse-
ta enempää kuin on lasta koskevan asiakasmaksun omavastuuosuu-
den määrä.

Korvaus maksetaan kuukausittain hakemuksesta sille tai niille palvelun-
tuottajille, joiden varhaiskasvatusyksiköissä perheen nuorimman lapsen 
sisarukset ovat ja hakemuksen liitteeksi tulee vanhempien ilmoitus las-
ten varhaiskasvatuspaikoista ja omavastuuosuuden määrästä. Hake-
mukseen sisältyy palveluntuottajan sitoumus alentaa asiakasmaksun 
omavastuuosuutta korvausta vastaavalla määrällä sekä ilmoittaa lap-
sien varhaiskasvatuksen päättymisestä tässä toimipaikassa. Palvelun-
tuottaja ilmoittaa hakemuksessa myös asiakasmaksun omavastuuo-
suuden määrän.

Lapsivaikutukset ja vaikutukset palveluntuottajille



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2022 17 (49)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/6
01.02.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

Tällä hetkellä yksityisessä varhaiskasvatuksessa enemmistö on yksi-
lapsisia perheitä. Elokuussa 2021 yksilapsisia perheitä oli 77 %, kaksi-
lapsisia perheitä 22 % ja perheitä, joissa on kolme tai useampi lapsi, oli 
1 % yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien perheiden kokonais-
määrästä. Palveluntuottajien ja asiakkailta saadun palautteen mukaan 
sisaruskorvauksella on merkitystä erityisesti monilapsisissa perheissä. 
Valmistelussa on otettu huomioon käytyjä keskusteluja ja palautteita 
yksityisen palvelun tuottajilta.

Perheen toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta lukien mak-
settava sisaruskorvaus antaa perheille tasavertaisemman mahdollisuu-
den hakea lapsilleen varhaiskasvatuspaikkaa myös yksityisen varhais-
kasvatuksen yksiköistä. Sisaruskorvauksen mahdollistamalla asiakas-
maksun alennuksella on merkitystä monilapsisille perheille, ja sisarus-
korvaus tukee perheitä jatkamaan samassa päiväkodissa toisenkin 
lapsen kohdalla. 

Taloudelliset vaikutukset

Sisaruksia, joista korvaus tulee maksettavaksi, arvioidaan vuonna 2022 
olevan yksityisessä varhaiskasvatuksessa keskimäärin noin 450. Mää-
rä on arvioitu tammi-lokakuun 2021 tietojen pohjalta, jolloin heitä oli 
noin 500. Korvauksen määrä on enintään 150 euroa.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisien korotuksien kustannusten arvioidaan 
olevan sisaruskorvauksen osalta 230 000 euroa vuoden 2022 tulosbud-
jetin asiakasmäärien mukaan laskettuna ajalla 1.8.-31.12.2022 ja koko-
vuotisena kustannuksena 640 000 euroa. Tulosbudjetissa on varaudut-
tu näihin muutoksiin. 

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 2 kohdan mukaan, 
ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta päättää kaupungin yksityisen hoidon tuen sekä kotihoi-
dontuen kuntalisästä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Piia Nevala, erityissuunnittelija, puhelin
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän ja korvausten kustannukset 
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1.6.2022 ja 1.8.2022 alkaen
2 Liite 2. Yksityisen hoidon tuet ja lisät sekä korotus 1.6.2022 ja 1.8.2022 

alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.01.2022 § 6

HEL 2021-013532 T 05 01 08

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

18.01.2022 Poistettiin

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen keskustelun alka-
mista ja siirsi esityksen seuraavaan kokoukseen.

Kasvatus- ja koulutuksenlautakunta hyväksyi ehdotuksen peruuttami-
sen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nina Auvinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 15942

nina.auvinen(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi
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§ 23
Avustukset vapaaseen sivistystyöhön vuodelle 2022

HEL 2022-000332 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jakaa vuoden 2022 talousar-
vioon sisältyvät vapaan sivistystyön avustukset, yhteensä 67 300 eu-
roa, liitteen 1 mukaisesti.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti päivittää vapaan sivis-
tystyön avustusten jakoperusteet liitteen 2 mukaisesti.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Ville Ylikahri, vapaan sivistystyön päällikkö, puhelin: 310 88501

ville.ylikahri(a)hel.fi
Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1, avustusten saajat ja ehdotetut avustussummat 2022
2 Liite 2, Helsingin kaupungin vapaan sivistystyön avustusten jakoperus-

teet
3 LIITE 3 Avustusten jaon perusteet 14.12.2010 Stojk

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Järjestöt Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-
lautakunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2022 talousarviossa on 
80 000 euron suuruinen, helsinkiläisille vapaan sivistystyön toimijoille 
haettavaksi tarkoitettu avustusmääräraha, jonka jaosta päättää kasva-
tus- ja koulutuslautakunta. Vapaan sivistystyön avustusmääräraha pe-
rustuu Helsingin kaupungin tahtoon tukea myös ei-kunnallisia vapaan 
sivistystyön toimijoita Helsingissä ja kehittää eri toimijoiden yhteistyötä 
Helsingin työväenopiston kanssa.

Vapaan sivistystyön avustukset myönnetään yleisavustuksen luontei-
sesti tietyn teeman tai tiettyjen teemojen mukaiseen toimintaan, jonka 
tulee suuntautua helsinkiläisiin. Työväenopiston johtokunta on tehnyt 
vuonna 2010 linjauksen avustusten jakoperusteista (liite 3). Jakoperus-
teet päivitetään tässä yhteydessä (liite 2). 

Jakoperusteisiin ei ole tarpeen tehdä suuria muutoksia. Jakoperusteis-
sa täsmennetään, että avustusmäärärahoista voidaan myöntää avus-
tuksia vapaan sivistystyön tukemiseen yhdistyksille ja säätiöille, jotka 
toimivat vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjinä tai jotka toimivat 
yhteistyössä Helsingin työväenopiston kanssa vapaan sivistystyön tar-
jonnan tuottamisessa ja kehittämisessä. Lisäksi jakoperusteisiin on li-
sätty kaupunginhallituksen avustusten myöntämisessä noudatettavien 
yleisohjeiden mukainen teksti.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokouksessaan 9.2.2021, että 
vuoden 2022 vapaan sivistystyön avustusten teemana on kestävä kehi-
tys ja hiilineutraalisuuden edistäminen. Hakuaika päättyi 8.10.2021 klo 
16.00. Hakemuksia tuli viisi, joista kaikille esitetään avustuksen myön-
tämistä. Yhteensä avustuksia esitetään myönnettäväksi 67 300 euroa. 
Hakemusten yhteissumma alittaa avustuksiin varatun määrärahan, sillä 
hakemuksia tuli normaalia vähemmän. Ehdotetut avustussummat ja 
hakemusten yhteenveto ovat liitteessä 1. 

Jakoperusteiden mukaisesti lautakunta voi päättää avustuksille tee-
man. Vuodelle 2023 ei esitetä erillistä teemaa. Koronapandemia on ai-
heuttanut kahden vuoden ajan suuria haasteita vapaan sivistystyön 
oppilaitoksille eikä toiminnan tukeminen pandemiasta palautumisessa 
vaadi erillistä teemaa, vaan avustukset voidaan jakaa pelkästään sillä 
perusteella, miten avustushakemusten mukainen toiminta lisää vapaan 
sivistystyön tarjontaa helsinkiläisille ja kehittää hakijoiden yhteistyötä 
Helsingin työväenopiston kanssa.

Järjestöt ovat toimittaneet tarvittavat avustushakemusten liitteet.

Avustusten maksaminen 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 28.10.2019 (§ 723) avustusten myön-
tämisessä noudatettavat yleisohjeet.
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Kaupunginhallituksen hyväksymien yleisohjeiden mukaisesti kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala maksaa avustukset seuraavasti:

- Alle 8 000 euron avustukset yhdessä erässä

- 8 000 – 40 000 euron avustukset kahdessa erässä

- yli 40 000 euron avustukset neljässä erässä.

Lisäksi kaupunginhallituksen hyväksymien yleisohjeiden mukaisesti 
avustusta koskevaa maksumääräystä ei saa antaa, ennen kuin avus-
tuksen saannille asetetut ehdot on täytetty ja avustuksen myöntänyt vi-
ranomainen on saanut edellisen vuoden avustuksen käytöstä hyväksyt-
tävän selvityksen. Vapaan sivistystyön avustuksia saa käyttää vain 
avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Avustusvarat on palau-
tettava vaadittaessa, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun tarkoi-
tukseen tai niiden käytölle asetettuja muita ehtoja ei noudateta tai jos 
avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaiselle virheellistä tai 
puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa.

Yhteisö ei saa käyttää toimintaa varten saamaansa kaupungin avustus-
ta varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitu-
somaisuutensa tai muiden pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen.

Avustuksen myöntämisessä tulee arvioida, aiheutuuko siitä kilpailua ja 
markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia. Avustusten myöntämi-
nen ei saa myöskään olla vastoin kulloinkin voimassa olevia valtiontu-
kisäännöksiä. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen toiminta 
ei ole voittoa tuottavaa toimintaa. Toiminta ja rahoitus perustuu edellä 
todettuun lakiin ja tutkintotavoitteisen koulutuksen osalta muuhun kou-
lutusta koskevaan lainsäädäntöön.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luku § 1 mukaan kasvatus- ja 
koulutuslautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat avustusmää-
rärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Ville Ylikahri, vapaan sivistystyön päällikkö, puhelin: 310 88501

ville.ylikahri(a)hel.fi
Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Liite 1, avustusten saajat ja ehdotetut avustussummat 2022
2 Liite 2, Helsingin kaupungin vapaan sivistystyön avustusten jakoperus-

teet
3 LIITE 3 Avustusten jaon perusteet 14.12.2010 Stojk

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Järjestöt Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-
lautakunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 24
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Mikkolan-
kuja 6 E sijaitsevan Solakallion koulun vuokrasopimuksen uudista-
minen 1.1.2025 alkaen

HEL 2022-000041 T 10 01 04

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon Solakal-
lion koulun uudesta kahdeksan vuoden määräaikaisesta vuokraamis-
päätöksestä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa myös tilojen ja pihan ylläpi-
don tärkeyttä. Niillä on suora vaikutus toimintaympäristön toiminnolli-
suuteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Lisäksi lautakunta edellyt-
tää vuokra-ajan pituudesta johtuen, että Solakallion koulun pihan toi-
minnollisuutta parannetaan yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on 13.1.2022 pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 
nykyisen Solakallion koulun vuokraamispäätöksen uusimisesta. Kohde 
sijaitsee osoitteessa Mikkolankuja 6 E, Pakilan kaupunginosassa. 

Solakallion koulu on pidennetyn oppivelvollisuuden erityiskoulu kehi-
tysvammaisille ja autismin kirjon lapsille ja nuorille. Koulussa on 54 op-
pilasta perusopetuksen vuosiluokilla 1−9 ja sen oppilaaksi ottoaluetta 
on koko kaupunki. Kaikki koulun oppilaat ovat vaativan erityisen tuen ja 
pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, joka aiheuttaa erityisiä vaati-
muksia oppimisympäristölle. Tilaelementtirakenteiset tilat on suunnitel-
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tu yhteistyössä käyttäjien kanssa Solakallion koulun tarpeita vastaa-
vaksi. Tilat soveltuvat pitkäaikaiseen käyttöön ja ne on todettu myös 
käytössä toimiviksi. Koulussa työskentelee 110 aikuista. Nykyinen 
vuokrasopimus on voimassa 31.12.2024 asti.

Solakallion koulun rakennushanke ei sisälly kaupunginvaltuuston 
8.12.2021 hyväksymän vuoden 2022 talousarvion vuosien 2022 – 2031 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan. Kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala tulee esittämään Solakallion koulun uudisrakennuksen 
toteuttamista seuraavaan talonrakennushankkeiden rakentamisohjel-
maan siten, että tilat ovat valmiina viimeistään nyt esitetyn määräaikai-
sen vuokrasopimuksen päättyessä.  Lisäksi koulun pihaa tulee kehittää 
yhteistyössä käyttäjien kanssa siten, että ympärivuotisen kokopäivä-
toiminnan tarpeet, kuten aurinkosuojat, toteutetaan vuoden 2022 aika-
na. 

Nykyiset hyväkuntoiset tilat ovat turvalliset ja täyttävät pysyvälle raken-
nukselle asetetut vaatimukset. Koulun toiminnan kannalta on tarkoituk-
senmukaista jatkaa vuokrasopimusta samoissa tutuissa tiloissa.

Vuokrapäätöksen vaikutus tilakustannuksiin

Uusi kahdeksan vuoden määräaikainen vuokrasopimus tulee voimaan 
nykyisen vuokrasopimuksen päätyttyä 31.12.2024.  

Vuokrakustannukset muuttuvat uuden vuokrasopimuksen aikana, sillä 
tilaelementtirakennuksen perustamis- ja muutostyökustannukset mak-
setaan rakennuksen ensimmäisen kymmenen vuoden aikana. Täten 
uuden määräaikaisen vuokrasopimuksen kokonaisvuokra-arvio on ajal-
le 1.1.2025 - 31.12.2029 yhteensä 61 674 euroa kuukaudessa eli noin 
740 100 euroa vuodessa (33,72 euroa/m²/kk) ja ajalle 1.1.2030 - 
31.12.2032 yhteensä 44 372 euroa kuukaudessa eli noin 532 464 eu-
roa vuodessa (24,26 euroa/m²/kk). Neliövuokran perusteena on 1 829 
htm². 

Hankkeen nykyinen vuokra on noin 1 009 164 euroa vuodessa. Vuok-
rasopimuksen pidentäminen vähentää vuokrakustannuksia ajalle 
1.1.2025 - 31.12.2029 noin 270 000 euroa vuodessa ja ajalle 1.1.2030 
- 31.12.2032 noin 476 000 euroa vuodessa.

Vuosittaisiin siivous- ja toimintakustannuksiin ei tule muutoksia.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777
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vera.schulman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 13.01.2022 
§ 5

HEL 2022-000041 T 10 01 04

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 

A
Vuokrata osoitteessa Mikkolankuja 6 E sijaitsevan Solakallion koulun 
noin 1 829 htm² suuruisen tilaelementtirakennuksen nykyisen vuokra-
sopimuksen mukaisesti 31.12.2024 päättyvän vuokrakauden jälkeen 
uudella, kahdeksan vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella siten, 
että arvonlisäveroton, indeksikorjaamaton pääomavuokrien vuokra-
summa on enintään 3 882 530 euroa.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa so-
pimuksen uudistamisesta puoltavan lausunnon.

B
Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa Kaupunkiym-
päristön toimialan asiakkuusyksikkö 1:n päällikön allekirjoittamaan 
Fixcel Group Oy:n kanssa tehtävän vuokrasopimuksen sekä tekemään 
vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Kirsi Virtanen, projektijohtaja, puhelin: 31020036

kirsi.m.virtanen2(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 25
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Sepänkatu 
2 sijaitsevan leikkipuisto Sepän hankesuunnitelmasta

HEL 2021-013763 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
30.11.2021 päivätystä leikkipuisto Sepän hankesuunnitelmasta (liite 1). 

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuuta kiinnitettävän tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys palvelu-
jen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työs-
kennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilat ja pintarakenteet tulee 
suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen toimintaympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_2821U20151_Seppä_korvaava uudisraken-
nus_2021130

2 HS_LpSeppä_Liitteet
3 Työsuojelu Lp_Seppä_ lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on 7.12.2021 pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 
leikkipuisto Sepän hankesuunnitelmasta. Kohde sijaitsee osoitteessa 
Sepänkatu 2, Punavuoren kaupunginosassa. Hankesuunnitelmaa kos-
kevat tilat korvaavat nykyiset huonokuntoiset leikkipuistotilat. Leikki-
puistorakennus on leikkipuistotoiminnan tukipiste ja se mitoitetaan noin 
50 lapsen käyttöön. Leikkipuisto Seppä alueellisesti erityisen tarpeelli-
nen suuresta käyttäjämäärästä johtuen. Perustelut tilahankkeen mitoi-
tukselle on ilmoitettu tarveselvityksessä ja siihen ei ole tullut muutoksia. 

Suunnitellut leikkipuistotilat otetaan käyttöön kalustettuna tammikuuhun 
2023 mennessä. Tilojen käyttöönoton mahdollinen myöhästyminen ai-
heuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisäkustan-
nuksia toimialalle. 

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle 13.1.2022. Liitteenä oleva työsuojelun lausun-
to huomioidaan jatkosuunnittelussa. 

Hankkeessa toteutettavan toimintaympäristön avulla vähennetään si-
säilmaongelmia ja parannetaan rakennuskannan energiatehokkuutta 
kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. 

Palvelutiloilla parannetaan lasten ja perheiden arkea

Tilahankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmu-
kainen leikkipuistoympäristö, jonka monikäyttöiset tilat tukevat sekä 
lasten ja perheiden että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalis-
ta hyvinvointia. Tilat suunnitellaan kaikille sopiviksi, lasten kasvua ja 
kehitystä tukevaksi toimintaympäristöksi. 

Leikkipuistohanke koskee leikkipuisto Sepän tilaratkaisua. Lapsia ja 
nuoria osallistetaan leikkipuistotoiminnan suunnitteluun ja tilahankkeen 
irtokalustamiseen. Tehtaanpuiston kehittämiskustannukset eivät sisälly 
hankkeeseen. 

Tarkoituksenmukaisella lukituksella ja kulunvalvonnalla varmistetaan 
edellytykset asukaskäytölle. 

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista on 1 400 000 euroa. 
Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 8 400 euroa/kk 
eli 100 800 euroa vuodessa (42 euroa/m²/kk). Neliövuokran perusteena 
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on 200 htm². Lopullinen vuokra tarkentuu hankkeen toteutuneiden kus-
tannusten mukaan hankkeen valmistuttua. Hankkeen nykyinen vuokra 
on noin 40 300 euroa vuodessa. Toteutettava hanke lisää vuokrakus-
tannuksia noin 60 500 euroa vuodessa. 

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan mm. irtokalustehankin-
toihin 23 000 euroa, tietohallinnon hankintoihin 4 000 euroa, muutto-
kustannuksiin 3 180 euroa ja siivouskustannuksiin noin 7 020 eu-
roa/vuosi. Vuosittaiset toiminnan kustannukset ovat noin 241 000 eu-
roa/ vuosi. Rakennusvalvonnan vaatimien lämpöeristämättömien tilojen 
suuri osuus (n. 1/3) rakennuksen kokonaisalasta korottaa laskennallista 
neliöhintaa.

Toiminta hankkeen aikana

Leikkipuistotoiminta järjestetään hankkeen toteutuksen aikana muualla 
palveluverkossa sekä ulkotoimintana kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan käytössä oleviin tiloihin tukeutuen. Alueen kaupunkirakenteesta 
ja olemassa olevasta rakennuskannasta ei ole löytynyt leikkipuistotoi-
mintaan sopivaa väistötilaratkaisua.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 
23.11.2021 osoitteeseen Sepänkatu 2 rakennettavien korvaavan tila-
ratkaisun tarveselvityksen. Hankkeen hankesuunnitelma on hyväksytty 
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
tossa 16.12.2021. 

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydes-
sä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, ympäristökeskuksen 
ja pelastuslaitoksen edustajia, esteettömyysasiamiestä sekä kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä. 

Leikkipuistotoiminnan edustajat ovat osallistuneet hankkeen valmiste-
luun tuoden tilasuunnitteluun pedagogisen ja toiminnallisen näkökul-
man. Henkilökunta osallistuu käyttäjäkokouksien kautta suunnitelmien 
jatkokehittämiseen ja irtokalustesuunnitteluun.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet
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1 Hankesuunnitelma_2821U20151_Seppä_korvaava uudisraken-
nus_2021130

2 HS_LpSeppä_Liitteet
3 Työsuojelu Lp_Seppä_ lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 16.12.2021 
§ 108

HEL 2021-013763 T 10 06 00

Tehtaanpuisto, Sepänkatu 2

Päätös

A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä Lp Sepän korvaavan rakennuksen 30.11.2021 päivätyn 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 292 brm² 
ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
1 400 000 euroa lokakuun 2021 kustannustasossa. 

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa han-
kesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset 
alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua ja 
valmistelua odottamatta hankepäätöksen lainvoimaisuutta.

Käsittely

16.12.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana olivat yksikön päällikkö Jarmo Raveala ja pro-
jektinjohtaja Pekka Löyskä. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.
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Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Pekka Löyskä, projektinjohtaja, puhelin: 310 38311

pekka.loyska(a)hel.fi
Erkki Huitti, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31866

erkki.huitti(a)hel.fi
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§ 26
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2021-013322 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen palveluohjaajan 22.11.2021 (nro 2021/00001338) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva palveluohjaajan päätös 
22.11.2021 (nro 2021/00001338, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan päiväkoti Sörkasta 10.1.2022 
alkaen (liite 1). Huoltaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen lapselle myön-
netystä varhaiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltaja vaatii, että lapselle 
myönnetään varhaiskasvatuspaikka jostain hakemuksensa mukaisesta 
kolmesta vaihtoehtoisesta päiväkodista, koska matka kotoa päätökses-
sä mainittuun varhaiskasvatuspaikkaan aiheuttaa suurta hankaluutta 
lapsen ja hänen sisaruksensa kuljettamisen ja vanhempien työssä-
käynnin osalta, kun sisarukset ovat varhaiskasvatuksessa eri päiväko-
deissa.

Huoltajan esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuk-
sesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Kalasatamasta, päi-
väkoti Arielista tai päiväkoti Kulosaaresta 10.1.2022 alkaen. Asiassa 
saadun selvityksen mukaan päiväkoti Kalasatamaan oli 35 hakijaa ja 
kolme vapaata paikkaa. Varhaiskasvatuspaikan myöntämisperiaattei-
den mukaan mikäli hakijoilla on sama aloittamispäivämäärä ja sisarus-
periaate täyttyy, ratkaisee varhaiskasvatuspaikan etäisyys kotoa ly-
himmän matkan mukaan. Päiväkoti Kalasatamaan valittiin ensin kaksi 
sisarushakijaa matkalaskennan mukaan. Tämän jälkeen jäljellä oli vain 
yksi paikka yli 3-vuotiaiden lasten ryhmässä. Tälle paikalle valittiin yli 3-
vuotias lapsi matkalaskennan perusteella, koska muut sisarushakijat 
olivat kaikki alle 3-vuotiaita. Varhaiskasvatuslain 35 §:n mukaisen päi-
väkodin henkilöstön mitoitus sekä ryhmäkoko huomioiden paikka voitiin 
antaa vain yli 3-vuotiaalle lapselle. Tarkemmin päiväkodin henkilöstön 
mitoituksesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasva-
tuksesta.

Asiassa saadun selvityksen mukaan päiväkoti Arieliin oli yhteensä 29 
hakijaa, joista valittiin viisi sisarushakijaa matkalaskennan perusteella. 
Päiväkoti Kulosaareen oli yhteensä 19 hakijaa, joista yksi valittiin sisa-
rusperusteella ja kuusi muuta hakijaa, joilla päiväkoti Kulosaari oli en-
simmäisenä hakutoiveena.

Varhaiskasvatuspaikan myöntämisperiaatteiden mukaan sisarusperus-
teen jälkeen ratkaisee varhaiskasvatuspaikan etäisyys kotoa lyhimmän 
matkan mukaan. Lähin vapaa paikka oli päiväkoti Sörkassa, jonne 
matka-aika HSL:n reittioppaan mukaan on noin 20 minuuttia. Oikaisu-
vaatimuksen tekijän lapselle ei voitu tarjota paikkaa toivotuista päivä-
kodeista, koska näissä päiväkodeissa ei ollut yhtään vapaata paikkaa. 
Lapselle tehtiin päätös varhaiskasvatuspaikasta päiväkoti Sörkkaan.
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Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka 
lapsi ei saanutkaan paikkaa halutusta päiväkodista.

Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viran-
haltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Esit-
telijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös
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§ 27
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2021-013800 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen palveluohjaajan 22.11.2021 (nro 2021/00001332) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva palveluohjaajan päätös 
22.11.2021 (nro 2021/00001332, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan päiväkoti Sörkasta 10.1.2022 
alkaen (liite 1). Huoltajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen lapselle 
myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltajat vaativat, että 
lapselle myönnetään varhaiskasvatuspaikka päiväkoti Kalasatamasta 
sisarusperusteella, koska matka-aika kotoa päätöksessä mainittuun 
varhaiskasvatuspaikkaan muodostuu liian pitkäksi lapsen ja hänen 
vanhemman sisaruksensa kuljettamisen osalta, kun sisarukset ovat 
varhaiskasvatuksessa eri päiväkodeissa. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa 
vaaditaan muutoksia varhaiskasvatuspaikan myöntämisen perusteisiin. 

Huoltajien esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuk-
sesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Kalasatamasta. 
Asiassa saadun selvityksen mukaan päiväkoti Kalasatamaan oli 35 ha-
kijaa ja kolme vapaata paikkaa. Varhaiskasvatuspaikan myöntämispe-
riaatteiden mukaan mikäli hakijoilla on sama aloittamispäivämäärä ja 
sisarusperiaate täyttyy, ratkaisee varhaiskasvatuspaikan etäisyys kotoa 
lyhimmän matkan mukaan. Päiväkoti Kalasatamaan valittiin ensin kaksi 
sisarushakijaa matkalaskennan mukaan. Tämän jälkeen jäljellä oli vain 
yksi paikka yli 3-vuotiaiden lasten ryhmässä. Tälle paikalle valittiin yli 3-
vuotias lapsi matkalaskennan perusteella, koska muut sisarushakijat 
olivat kaikki alle 3-vuotiaita. Varhaiskasvatuslain 35 §:n mukaisen päi-
väkodin henkilöstön mitoitus sekä ryhmäkoko huomioiden paikka voitiin 
antaa vain yli 3-vuotiaalle lapselle. Tarkemmin päiväkodin henkilöstön 
mitoituksesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasva-
tuksesta. 

Lähin vapaa paikka oli päiväkoti Sörkassa, jonne matka-aika HSL:n 
reittioppaan mukaan on noin 25 minuuttia. Oikaisuvaatimuksen tekijän 
lapselle ei voitu tarjota paikkaa toivotusta päiväkodista, koska tässä 
päiväkodissa ei ollut vapaita paikkoja kaikille hakijoille. Lapselle tehtiin 
päätös varhaiskasvatuspaikasta päiväkoti Sörkkaan.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää var-
haiskasvatuspaikan myöntämisen perusteista ja niihin tehtävistä muu-
toksista.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka 
lapsi ei saanutkaan paikkaa halutusta päiväkodista.
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Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viran-
haltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Esit-
telijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös
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§ 28
Oikaisuvaatimus opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta

HEL 2022-000232 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen 
vapaan sivistystyön päällikön 11.1.2022 (§ 2) tekemästä päätöksestä, 
koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta pää-
töksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa peruste-
luinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Opiskelijan erottamispäätös
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Määräaikaista erottamista koskeva vapaan sivistystyön päällikön pää-
tös 11.1.2022 (§ 2) (liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Opiskelija on erotettu kevätlukukauden 2022 ajaksi suomenkielisestä 
työväenopistosta (liite 1). Opiskelija on tehnyt oikaisuvaatimuksen (liite 
2) määräaikaisesta erottamisesta. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan 
hän ei ole syksyllä 2021 ollut harrastamassa suomenkielisessä työväe-
nopistossa. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän esittämät perustelut ilmenevät lähemmin 
oikaisuvaatimuksesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Määräaikaisesta erottamisesta

Asiassa saadun selvityksen mukaan opiskelija on ollut ilmoittautuneena 
molemmille oikaisuvaatimuksessa mainitsemilleen kursseille H213974, 
"Musiikin hahmotusaineet 2-3" ja H214061 ”Säveltapailun lyhytkurssi 
verkossa 2: harjaantuneempi taso". Opettajan tekemien osallistumis-
merkintöjen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä oli 27.10. ja 3.11.2021 
osallistunut kurssille H213974. Häiritsevä käyttäytyminen oli alkanut täl-
löin ja jatkunut marras-joulukuun ajan, vaikka opiskelija ei ollut käynyt 
tunneilla. Kurssilla H214061 oikaisuvaatimuksen tekijä ei ollut läsnä yh-
tään kertaa, mutta hän ei myöskään ollut perunut ilmoittautumistaan 
kurssille. Molempien kurssien opettajana oli toiminut sama opettaja. Li-
säksi oikaisuvaatimuksen tekijä oli osallistunut syksyllä 2021 toisen 
opettajan kurssin H214157 ”Musiikkia iPadilla” ensimmäiselle opetus-
kerralle 26.10.2021. Näiden lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä oli ilmoit-
tautunut useille eri aineiden kursseille, jotka hän oli kuitenkin perunut.

Asiassa saadun selvityksen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä oli jo ai-
emmin, mm. kevätlukukaudella 2021, käyttäytynyt erittäin epäasialli-
sesti ko. opettajaa kohtaan. Opettaja oli saanut oikaisuvaatimuksen te-
kijältä lukuisia asiattomia ja henkilöön kohdistuvia sähköposteja, joissa 
tämä oli loukannut opettajaa monin eri tavoin. Opettaja oli esihenkilön-
sä neuvosta huomauttanut oikaisuvaatimuksen tekijälle asiasta ja pyy-
tänyt lopettamaan asiattomien viestien lähettämisen. Asiattomien säh-
köpostien lähettämisen oli kuitenkin alkanut uudestaan syksyllä 2021, 
kun oikaisuvaatimuksen tekijä oli tullut ko. opettajan tunneille. Tällöin 
suomenkielinen työväenopisto oli ottanut asian lähempään tarkasteluun 
ja käynyt läpi kaikki asiaan liittyvät viestit. Asiattomia sähköposteja oli 
tullut runsaasti. Ko. opettajan lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä oli lähet-
tänyt saman tyyppisiä viestejä suomenkielisen työväenopiston rehtoril-
le, koulutuspäällikölle ja toimistotyöntekijöille, kun he olivat yrittäneet 
selvittää tilannetta.

Asiassa saadun selvityksen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä oli kol-
me kertaa kutsuttu kuulemistilaisuuteen 22.11.2021, 30.11.2021 ja 
10.1.2022, mutta hän ei ollut saapunut paikalle. Joulukuussa oikaisu-
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vaatimuksen tekijä oli ilmoittanut, että hän peruu kaikki keväälle 2022 
tekemänsä ilmoittautumiset, eikä halua saada mitään viestejä suomen-
kieliseltä työväenopistolta. Tämän jälkeen hän oli kuitenkin jälleen il-
moittautunut ko. opettajan kevään kursseille. Asiaton käytös oli jatkunut 
koko prosessin ajan oikaisuvaatimuksen tekijän toimesta. Oikaisuvaa-
timuksen tekijä ei näin ollen voi osallistua suomenkielisen työväenopis-
ton toimintaan, ja määräaikainen erottamispäätös on siten aiheellinen.

Lopuksi

Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään. 

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Opiskelijan erottamispäätös
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan 
sivistystyön palvelukokonaisuus Vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön päällikkö 
11.01.2022 § 2

HEL 2022-000232 T 12 01 01

Päätös

Vapaan sivistystyön päällikkö päätti erottaa opiskelija ********** kevätlu-
kukauden 2022 ajaksi.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2022 40 (49)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/12
01.02.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

Päätöksen perustelut

**********

**********

**********

Hallintosäännön 15 luvun 7 § 1 mom. 3 kohdan mukaan, ellei toimival-
lasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei lukio- ja ammatillisen 
koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivis-
tystyön johtaja päättää suomenkielisen työväenopiston opiskelijan erot-
tamisesta määräajaksi, enintään työkaudeksi. Lukio- ja ammatillisen 
koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja on siirtänyt toimivaltaansa 
2.7.2021 (65§) siten, että vapaan sivistystyön päällikkö, joka toimii 
myös Helsingin työväenopiston rehtorina, voi päättää suomenkielisen 
työväenopiston opiskelijan erottamisesta määräajaksi, enintään työ-
kaudeksi.

Lisätiedot
Satu Luomajoki, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 88656

satu.luomajoki(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 17, 18, 19, 24 ja 25 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 20, 21, 22 ja 23 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 26 ja 27 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hal-
linto-oikeudelta.

Valitusoikeus
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Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jo-
na päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajal-
leen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
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Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusasiakirjat voidaan toimittaa myös Helsingin kaupungin kirjaa-
moon.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: Kasvatus- ja koulutuslautakunta
 Helsingin kaupungin kirjaamo
 PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena 
ole päätös) 

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta sii-
hen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 

3. vaatimuksen perustelut.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puheval-
taa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yh-
teystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vi-
reillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
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sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat

Valitukseen on liitettävä

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
2. selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 

selvitys valitusajan alkamisesta
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.

Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
 Postiosoite: Helsingin kaupungin kirjaamo
PL 10
00099 HELSINGIN 
KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 28 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.
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Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
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 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
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sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Nasima Razmyar
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pia Kopra Mirita Saxberg

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 04.02.2022.


