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Kokousaika 15.02.2022 16:15 - 18:35

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, kokoushuone Moreeni

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima 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 varajäsen

etänä
Lemström, Anna varajäsen

etänä

Muut

Grönholm, Niclas ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja
etänä

Järvenkallas, Satu kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja

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

Lehtonen, Ulla va. varhaiskasvatusjohtaja
etänä

Salo, Outi perusopetusjohtaja
etänä

Takanen, Kati hallintojohtaja
etänä

Talvensaari, Hanna-Kaisa viestintä- ja markkinointipäällikkö
Pesonen, Lumia nuorisoneuvoston edustaja

etänä; poistui 17:45; läsnä 29-37 §
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
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etänä; saapui 17:00, poistui 17:45; 
läsnä 35 §

Hildén, Sari tilapäällikkö (kaupunkiympäristön 
toimiala)
etänä; saapui 17:00, poistui 17:45; 
läsnä 35 §

Montonen, Henri hallintoasiantuntija
sihteeri

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
29-43 §

Esittelijät

Satu Järvenkallas kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
29-32 §, 34-35 §, 41-42 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
33 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
36 §

Ulla Lehtonen va. varhaiskasvatusjohtaja
37-40 §

Niclas Grönholm ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja
43 §

Pöytäkirjanpitäjä

Henri Montonen hallintoasiantuntija
29-43 §
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§ Asia

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

30 Asia/2 Ilmoitusasiat

31 Asia/3 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2022 lukien

32 Asia/4 Kannettavien tietokoneiden ja tablettitietokoneiden latausvaunujen 
hankinta vuosille 2022-2025

33 Asia/5 Ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan valitseminen 
toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2024

34 Asia/6 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Heimo Laaksosen valtuustoaloitteesta kaupallispainotteisen lukion 
saamiseksi Helsinkiin

35 Asia/7 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Kimnaasipolku 
5 sijaitsevan Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston hanke-
suunnitelmasta, päätös päiväkotien Neilikka ja Minttu lakkauttamisesta 
sekä päiväkodin perustamisesta

36 Asia/8 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Kanneltie 1 
sijaitsevan Kannelmäen peruskoulun julkisivun ja vesikaton korjausten 
hankesuunnitelmasta

37 Asia/9 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Kontulankaari 
5 sijaitsevan päiväkoti Sakaran sisäilmakorjausten hankesuunnitel-
masta

38 Asia/10 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

39 Asia/11 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

40 Asia/12 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

41 Asia/13 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevassa asiassa

42 Asia/14 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

43 Asia/15 Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökset

43 Asia/15 Helsingfors förvaltningsdomstols och högsta förvaltningsdomstolens 
beslut
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§ 29
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 Ted Apterin ja Jussi Chyde-
niuksen sekä varatarkastajiksi Markku Rantahalvarin ja Nora Grotenfel-
tin.

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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§ 30
Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavan il-
moitusasian:

 Kaupunginhallitus 31.1.2022 § 82: Vuoden 2023 talousarvioehdo-
tuksen ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaehdotuksen käsitte-
lyjärjestys (HEL 2021-014960)

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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§ 31
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2022 lu-
kien

HEL 2021-014420 T 00 01 06

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että varhaiskasvatuksen asia-
kasmaksuista peritään liitteenä 1 olevan opetus- ja kulttuuriministeriön 
ilmoituksen (1087/2021) mukaiset maksut 1.8.2022 lukien.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM ilmoitus 8.12.2021
2 Kirje 15.12.2021, fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan, ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta 
omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mu-
kaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauk-
sista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauk-
sen ja muun saatavan suorittamisesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevat säännökset sisältyvät 
tällä hetkellä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 
(1503/2016) ja (959/2017) 5 §:n 2 ja 3 momenttiin, 7 ja 8 §:ään. Euro-
määrät tarkistetaan lain (1503/2016) 16 §:n mukaisesti joka toinen vuo-
si yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Vastaavasti mak-
sujen enimmäismääriä tarkistetaan joka toinen vuosi opetustoimen hin-
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taindeksin muutoksen mukaisesti. Laskennan perusteena käytetään 
tarkistusvuotta edeltävän vuoden keskimääräisiä indeksilukuja.

Edellisen kerran kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta päätti varhais-
kasvatuksen asiakasmaksujen tarkistamisesta 3.3.2020 § 38, ja tarkis-
tetut maksut tulivat voimaan 1.8.2020.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 8. joulukuuta 2021 
annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ilmoituksella (OKM:n il-
moitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, 
1087/2021). OKM:N ilmoitus on liitteenä 1. Indeksillä tarkistetut euro-
määrät tulevat voimaan 1.8.2022. OKM:n kirjeen 15.12.2021 mukaan 
opetustoimen hintaindeksi on noussut 2,510 % ja yleinen ansiotasoin-
deksi on noussut 4,110 %. OKM:n kirje on liitteenä 2.

Kuukausimaksut ovat 1.8.2022 lukien seuraavat (suluissa nykyinen 
maksu):

 Enintään euroa/kk
Nuorin lapsi 295,00 (288,00)
Toiseksi nuorin lapsi 118,00 (115,00)
Seuraavat lapset 59,00 (58,00)

Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistetut varhaiskasvatuksen asiakas-
maksuista annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut varhaiskasva-
tuksen asiakasmaksun määrittämisessä käytettävät tulorajat ovat 
1.8.2022 seuraavat (suluissa nykyiset tulorajat):

Perheko-
ko henki-
löä

Maksuttomuuden vä-
himmäisbruttotuloraja 
euroa/kk

Maksu 
%

Korkeimman 
maksun 
bruttotuloraja kk

2 2 913 (2 798) 10,7 5 666 (5 485)
3 3 758 (3 610) 10,7 6 511 (6 297)
4 4 267 (4 099) 10,7 7 020 (6 786)
5 4 777 (4 588) 10,7 7 530 (7 275)
6 5 284 (5 075) 10,7 8 037 (7 762)

Alin perittävä kuukausimaksu on 28 (nykyinen 27) euroa. Jos perheen 
koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, nostetaan maksun määräämi-
sen perusteena olevaa tulorajaa 197 (nykyinen 189) eurolla kustakin 
seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n mukaisesti 
perheen kuukausituloista vähennetään perheen koon perusteella mää-
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ritelty bruttotulo. Jäljelle jäävästä luvusta maksuprosentin 10,7 mukai-
nen osuus on nuorimman lapsen kokopäivähoidon maksu.

Opetustoimen hintaindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakas-
maksuista annetun lain 8 §:ssä tarkoitettu ikäjärjestyksessä nuorim-
masta lapsesta perittävä maksu on kokoaikaisessa varhaiskasvatuk-
sessa 118 euroa (40 %) kuukaudessa ja kustakin seuraavasta lapsesta 
määrättävä maksu on enintään 59 euroa (20 %) kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistukset tulevat voi-
maan 1.8.2022.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM ilmoitus 8.12.2021
2 Kirje 15.12.2021, fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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§ 32
Kannettavien tietokoneiden ja tablettitietokoneiden latausvaunujen 
hankinta vuosille 2022-2025

HEL 2021-010551 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita kannettavien tietokoneiden 
ja tablettitietokoneiden latausvaunujen tavarantoimittajiksi vuosille 
2022-2025 (+ 1 vuoden optiomahdollisuus) seuraavat yritykset tuote-
ryhmittäin:

1. Tateka Metalli Oy
2. Dustin Finland Oy
3. Dustin Finland Oy
4. Dustin Finland Oy
5. Multitronic Pro
6. Dustin Finland Oy
7. Dustin Finland Oy
8. Dustin Finland Oy
9. Dustin Finland Oy

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialajohtajan allekirjoittamaan tämän päätöksen perus-
teella tehtävän sopimuksen ja oikeuttaa kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialajohtajan päättämään Helsingin kaupungin puolesta optiokauden 
käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja tarvittaessa sopimuksen irti-
sanomisesta tai purkamisesta. 

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo 1 500 000 euroa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Riikka Uoti, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 36778

riikka.uoti(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko_ltk

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 8.10.2021 
päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2021-010551. Latausvaunujen hankin-
ta on toteutettu avoimella menettelyllä. Latausvaunuja tarvitaan erityi-
sesti perusopetuksessa, jossa vain osalle oppilaista on annettu henki-
lökohtaiseen käyttöön tietokone. Latausvaunun avulla voidaan turvalli-
sesti ladata useita kannettavia tietokoneita tai tablettitietokoneita sa-
manaikaisesti. 

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 8.10.2021 sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Hankinnasta julkais-
tiin kaksi korjausilmoitusta 13.10.2021 sekä 10.11.2021. Määräaika tar-
jousten jättämiselle päättyi 30.11.2021. Määräaikaan mennessä saapui 
yhteensä 7 tarjousta: Tateka Metalli Oy, Tevella Oy ja Multitronic Pro, 
Dustin Finland Oy, LH-Group Oy, Avetak Oy ja Vivotech Oy. 

Tarjouskilpailu oli jaettu yhteensä 9 tuoteryhmään latausvaunujen koon 
ja käyttötarkoituksen mukaisesti. Jokaiseen tuoteryhmään valitaan 1 
sopimustoimittaja. Tuotteet 1-4 ovat kannettavien tietokoneiden lataus-
vaunuja eri kokoluokissa, tuote 5 on tablettitietokoneen kuljetusko-
ri/laukku, tuotteet 6-7 ovat tablettitietokoneen latausvaunuja ja tuotteet 
8-9 tablettitietokoneen latausvaunuja UV-sterilointi-ominaisuudella. 
Tarjoukset jakautuivat tuoteryhmittäin seuraavasti:

1. Kannettava tietokone/latausvaunu 5-10 paikkaa: Tateka Metalli Oy, 
Tevella Oy ja Multitronic Pro, Dustin Finland Oy, LH-Group Oy, Avetak 
Oy
2. Kannettava tietokone/latausvaunu 11-16 paikkaa: Tateka Metalli Oy, 
Tevella Oy ja Multitronic Pro, Dustin Finland Oy, LH-Group Oy, Avetak 
Oy
3. Kannettava tietokone/latausvaunu 17-24 paikkaa: Tateka Metalli Oy, 
Tevella Oy ja Multitronic Pro, Dustin Finland Oy, LH-Group Oy, Avetak 
Oy
4. Kannettava tietokone/latausvaunu 25-32 paikkaa: Tateka Metalli Oy, 
Tevella Oy ja Multitronic Pro, Dustin Finland Oy, LH-Group Oy, Avetak 
Oy
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5. Tablettitietokoneen kuljetuskori/laukku 5 paikkaa: Tevella Oy ja Mul-
titronic Pro, Dustin Finland Oy
6. Tablettitietokoneen lataus ja säilytysvaunu/kaappi 20 paikkaa:
Tateka Metalli Oy, Tevella Oy ja Multitronic Pro, Dustin Finland Oy, LH-
Group Oy, Avetak Oy
7. Tablettitietokoneen lataus ja säilytysvaunu/kaappi 30 paikkaa: Tate-
ka Metalli Oy, Tevella Oy ja Multitronic Pro, Dustin Finland Oy, LH-
Group Oy, Avetak Oy
8. Tablettitietokoneen lataus ja säilytyskaappi/UV sterilointi 10 paikkaa: 
Multitronic Pro, Dustin Finland Oy, LH-Group Oy, Avetak Oy ja Vivo-
tech Oy
9. Tablettitietokoneen lataus ja säilytyskaappi/UV sterilointi 30 paikkaa: 
Multitronic Pro, Dustin Finland Oy, LH-Group Oy, Avetak Oy ja Vivo-
tech Oy

Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen

Tarjouspyynnössä ja ESPD-lomakkeessa on esitetty tarjoajan soveltu-
vuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Kaikki jätetyt 
tarjoukset täyttävät vaaditut soveltuvuusvaatimukset. 

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ot-
tamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätök-
senteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan 
toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä ja sen liitteessä 1 (tekniset vaatimukset) on asetettu 
tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaati-
mukset. Vähimmäisvaatimuksissa on asetettu hankittaville tuotteille 
laadullisia vaatimuksia, jotka tarjottavien tuotteiden tulee täyttää. Jos 
laadulliset vähimmäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, on tarjottu tuote 
hylätty tarjouspyynnön vastaisena. Kaikki annetut tarjoukset ovat tar-
jouspyynnön mukaisia. 

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta. 

Tarjouspyynnön mukaisesti hinnan painoarvo on 70 % ja laadun 30 %. 
Laadun osalta arvioitiin takuun kestoa sekä huollon saatavuutta. 

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen ja perusteluineen on tämän 
päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että 
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kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ovat tuoteryhmittäin seu-
raavat:

1. Tateka Metalli Oy
2. Dustin Finland Oy
3. Dustin Finland Oy
4. Dustin Finland Oy
5. Multitronic Pro
6. Dustin Finland Oy
7. Dustin Finland Oy
8. Dustin Finland Oy
9. Dustin Finland Oy.

Sopimuksen teko

Sopimusaika on kolme (3) vuotta sisältäen mahdollisuuden yhden (1) 
vuoden optioon. 

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut 
tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Sopimuksella tilaaja ei sitoudu tilauksiin, eikä palveluntuottaja voi vaa-
tia tilaajalta tilausta tarjouspyynnön perusteella. Tilaukset eivät synny 
tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan erikseen tehtävillä tilauksilla.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukai-
set otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tar-
joajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemispe-
ruste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva 
päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mu-
kaisesti.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 
1 § 3 momentti 3 kohta). 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää arvonlisäverottomalta arvol-
taan 500 000 euroa ylittävistä hankinnoista (HEL 2021-013274, 
14.12.2021 § 394).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Riikka Uoti, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 36778

riikka.uoti(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko_ltk

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Sisäinen
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§ 33
Ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan valitseminen 
toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2024

HEL 2022-000807 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita ammatillisen koulutuksen 
opiskeluoikeustoimikuntaan seuraavat viisi jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä:

Työelämän edustaja

Varsinainen jäsen **********

Varajäsen **********

Opettajien edustaja

Varsinainen jäsen **********

Varajäsen **********

Opiskeluhuollon edustaja

Varsinainen jäsen **********

Varajäsen **********

Opiskelijoiden edustaja

Varsinainen jäsen **********

Varajäsen **********

Koulutuksenjärjestäjän edustaja

Varsinainen jäsen **********

Varajäsen **********

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita toimikunnan puheenjohta-
jaksi ********** ja varapuheenjohtajaksi ********** Lisäksi kasvatus- ja 
koulutuslautakunta päätti, että toimikunnan toimikausi on 1.1.2022-
31.12.2024.

Edelleen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että opiskeluoikeuden 
peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa lukio- ja ammatilli-
sen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja nimeää ammatillisen 
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koulutuksen opiskeluoikeustoimikuntaan tutkinnon suorittajan koulutus-
työpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan edustajan.

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

Lisätiedot
Riina Ståhlberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 26018

riina.stahlberg(a)hel.fi
Riikka Merimaa-Jovanovic, pedagoginen asiantuntija

riikka.merimaa-jovanovic(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupungin ulkopuoliset 
jäsenet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 93 §:n mukaan opiskeluoi-
keuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottami-
sesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää koulutuksen jär-
jestäjän asettama monijäseninen toimielin.

Hallintosäännön 15 luvun 1 momentin 1 §:n 5 kohdan mukaan kasva-
tus- ja koulutuslautakunta päättää, ellei toimivallasta ole muutoin sää-
detty tai määrätty, ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan 
asettamisesta.

Uusien jäsenien valinta on tarpeen, koska ammatillisen koulutuksen 
opiskeluoikeustoimikunnan edellinen toimikausi on päättynyt 
31.12.2021.

Stadin ammattiopiston johtava rehtori esittää kasvatus- ja koulutuslau-
takunnalle toimikuntaan kahta työelämää edustavaa jäsenehdokasta. 

Edelleen Stadin ammattiopiston opettajat, opiskeluhuollon edustajat ja 
opiskelijat esittävät kasvatus- ja koulutuslautakunnalle kukin keskuu-
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destaan kaksi jäsenehdokasta toimikuntaan. Opiskelijoita edustavan 
jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee näistä esitetyistä ehdokkaista 
toimikunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi va-
litaan yksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluksessa olevista 
henkilöistä koulutuksen järjestäjää edustavaksi toimikunnan jäseneksi 
ja yksi hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta nimeää jäsenten keskuudesta toimikunnan puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan, jotka ovat muita kuin opiskelijoita edustavia 
jäseniä. 

Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta.

Esittelijä esittää, että kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan sekä toimikunnan jäsenet päätösesityk-
sen mukaisesti. Esittelijä esittää, että toimikunnan toimintakausi on 
1.1.2022–31.12.2024. Edelleen ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain 93 §:n 2 momentin mukaan opiskeluoikeuden peruttamista ja pa-
lauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää lisäksi 
toimielimeen tutkinnon suorittajan koulutustyöpaikan tai oppisopimus-
koulutuksen osalta työnantajan edustajan. Esittelijä esittää, että lukio- 
ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja nimeää nä-
mä edustajat.

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

Lisätiedot
Riina Ståhlberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 26018

riina.stahlberg(a)hel.fi
Riikka Merimaa-Jovanovic, pedagoginen asiantuntija

riikka.merimaa-jovanovic(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupungin ulkopuoliset 
jäsenet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta

Tiedoksi

Kaupungin jäsenet
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§ 34
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Heimo Laaksosen valtuustoaloitteesta kaupallispainotteisen lukion 
saamiseksi Helsinkiin

HEL 2021-011579 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Heimo Laaksosen valtuustoaloitteesta kaupallispainotteisen 
lukion saamiseksi Helsinkiin:

Lukiokoulutus Helsingin kaupungin alueella

Helsingissä on 12 suomenkielistä kaupungin lukiota, joista yksi on ai-
kuislukio. Nuorten lukioista kuudella on erityistehtävä. Lisäksi kuudessa 
lukiossa on tarjolla painotettua opetusta. Helsingin kaupungin suomen-
kielisten lukioiden tutkintotavoitteisten opiskelijoiden määrä oli 8 350 
opiskelijaa syyskuussa 2021. Helsingissä on myös 24 yksityistä tai val-
tion lukiota, joiden tutkinto-opiskelijoiden määrä on yhteensä 7 657. 

Palveluverkon kehittäminen

Helsingin kaupunki seuraa lukiopalvelun tarvetta ja paikkojen riittävyyt-
tä säännöllisesti kaupunkitasolla lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Palvelu-
verkon suunnittelussa otetaan huomioon rakenteilla ja jo olemassa ole-
va tilakapasiteetti. Lukiosuunnittelun lähtökohtana ovat elinvoimaiset ja 
riittävän suuret lukiot, jotta myös tulevaisuudessa Helsingin kaupungin 
lukiokoulutuksessa voidaan turvata laadukas opetus ja monipuolinen 
opintojaksotarjonta kohtuullisin kustannuksin.

Suomenkielinen lukiokoulutus saa vuonna 2023 käyttöönsä kaksi uutta 
uudisrakennusta, kun Helsingin kielilukio ja Helsingin luonnontiedelukio 
muuttavat uusiin lukiorakennuksiinsa. Nämä rakennukset korvaavat lu-
kioiden entiset tilat. Uudisrakennusten myötä kaupunki saa lisättyä lu-
kiopaikkoja.

Tällä hetkellä kaupungin suomenkielisen lukiokoulutuksen tarkoitus on 
kehittää nykyistä lukioverkkoa ja tukeutua rakenteilla oleviin lukiohank-
keisiin. Uuden lukion perustaminen ei ole suunnitteilla. Toimialalla on 
käynnistynyt lukioiden palveluverkkoselvitys, jonka osana tutkitaan eri 
vaihtoehtoja lisätä lukiopaikkoja vuodesta 2025 eteenpäin. 

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupallispainotteisen lukion sijainti-
paikaksi tutkitaan Malmilla sijaitsevaa Hietakummun ala-asteen kiinteis-
töä.
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Parhaillaan Malmin alueella tapahtuu paljon kaavallista kehittämistä. 
Tästä esimerkkinä on Malmin keskusta- ja lentokenttäalueen kehittämi-
nen. Lähivuosina Hietakummun ala-asteen tilat tarvitaan perusopetuk-
sen käyttöön.

Lukioiden erilaiset mahdollisuudet erikoistumiseen

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Helsinkiin perustetaan kaupallisiin 
aineisiin painottuva erityislukio. Lukiolla on kaksi mahdollisuutta erikois-
tumiseen: erityinen koulutustehtävä tai painotus.

Koulutuksen järjestäjä voi hakea erityistä koulutustehtävää opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä, joka myös myöntää lukioiden erityiset koulutus-
tehtävät ja seuraa koulutustehtävän edellytysten täyttymistä. Koulutuk-
sen järjestäjä voi myös itse tukea lukioidensa erikoistumista myöntä-
mällä niille painotuksia.

Lukio ja erityinen koulutustehtävä

Erityis- tai erikoislukiolla tarkoitetaan lukiota, joka on saanut erityisen 
koulutustehtävän. Lukion erityinen koulutustehtävä tarkoittaa opetusta, 
jossa olennaisessa määrin painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta 
tai opintokokonaisuutta. Lisäksi sillä tarkoitetaan opetusta, joka tähtää 
ylioppilastutkintoa tasoltaan vastaavan kansainvälisen tutkinnon suorit-
tamiseen. (Lukiolaki 10.8.2018/714, 6 §.)

Erityistehtävän saaneessa lukiossa opiskelijan opintosuunnitelma voi 
poiketa lukiokoulutuksen valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta ja 
tuntijaosta. Toisin sanoen opiskelija voi tietyin edellytyksin korvata eri-
tyistehtäväopinnoilla 16 opintopisteen laajuisesti lukion pakollisia opin-
toja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö varasi keväällä 2017 koulutuksen järjestä-
jille mahdollisuuden hakea lukioiden erityisiä koulutustehtäviä. Myös jo 
myönnetyt erityiset koulutustehtävät tuli hakea tuolloin uudelleen. Hel-
singin kaupunki haki erityistä koulutustehtävää kahdeksalle suomenkie-
liselle lukiolle 1.8.2018 alkaen (opetustoimen johtaja 8.5.2017, § 35). 

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Kansallinen koulutuk-
sen arviointikeskus (Karvi) arvioi koulutuksen järjestäjien edellytyksiä 
toteuttaa hakemaansa erityistä koulutustehtävää. Erityisen koulutusteh-
tävän myöntäminen edellytti tarvetta haetun koulutuksen järjestämi-
seen sekä erityistehtävän mukaisen osaamisen syventämiseen ja opis-
kelumahdollisuuksien monipuolistamiseen. Lisäksi vaatimuksena oli, 
että hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset järjestää teh-
tävän mukaista koulutusta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2022 16 (67)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/6
15.02.2022

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

Valtakunnallisesti hakemuksia jätettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle 
131 kappaletta. Erityinen koulutustehtävä myönnettiin yhteensä 75 lu-
kiolle, joita ylläpitää 41 eri koulutuksen järjestäjää. Ministeriö myönsi 
päätöksellään (OKM/43/530/2017) kuudelle Helsingin kaupungin suo-
menkieliselle lukiolle erityisen koulutustehtävän. Kahden lukion osalta 
hakemus hylättiin. Ministeriö määritteli samalla erityistehtävän saaneille 
lukioille rahoituksen perusteena olevat enimmäisopiskelijamäärät eri-
tyistehtävittäin. 

Tällä hetkellä kaupungin suomenkielisten lukioiden erityiset koulutus-
tehtävät ovat seuraavat:

- Sibelius-lukio: musiikki- ja tanssipainotteinen opetus
- Helsingin kuvataidelukio: kuvataidepainotteinen opetus
- Mäkelänrinteen lukio: urheilupainotteinen opetus
- Kallion lukio: ilmaisupainotteinen opetus
- Helsingin luonnontiedelukio: luonnontiedepainotteinen opetus
- Ressun lukio: englanninkielinen IB-opetus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää erityisen koulutustehtävän edel-
lytysten täyttymistä säännöllisesti, ja koulutuksen järjestäjä on velvoitet-
tu osallistumaan edellytysten selvittämiseen (OKM/43/530/2017).

Koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus hakea lukioiden erityisiä kou-
lutustehtäviä opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Uutta tehtävää tulee mi-
nisteriön ohjeiden mukaan hakea viimeistään vuotta ennen suunnitel-
tua koulutuksen aloittamista. Uutta hakukierrosta ei tällä hetkellä ole 
tiedossa.

Lukio ja painotettu opetus

Helsingin kaupungin lukio voi tarjota opiskelijoilleen myös painotettua 
opetusta. Tällöin lukio painottaa opetuksessaan yhtä tai useampaa op-
piainetta tai opintokokonaisuutta. Opiskelijan opinnot määräytyvät kui-
tenkin valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti, jolloin hänen 
tulee suorittaa kaikki lukion pakolliset moduulit. Painotetun opetuksen 
opintojaksot sisältyvät opiskelijan opinto-ohjelmaan valtakunnallisina 
valinnaisina tai muina valinnaisina opintojaksoina vuoden 2021 opetus-
suunnitelman mukaisessa opetuksessa.

Päätöksen lukion painotetusta opetuksesta tekee Helsingin kaupunki 
itse. Painotetun opetuksen opintojaksot kustannetaan kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan lukioille kohdennetusta resurssista.

Tällä hetkellä kaupungin lukioiden painotukset ovat seuraavat:
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- Helsingin kielilukio: kielet ja kansainvälisyys -painotus sekä kaksikieli-
nen suomi-englanti -linja
- Alppilan lukio: globaalikansalainen
- Etu-Töölön lukio: yrittäjyys
- Helsingin medialukio: media ja yhteiskunta
- Ressun lukio: tiede
- Vuosaaren lukio: teknologia- ja musiikkilinjat.

Kaupallisiin aineisiin painottuva lukio-opetus Helsingissä

Kaupungin suomenkielisessä lukiokoulutuksessa valmistellaan parhail-
laan Talous ja nuoret TATin Bisneskurssien tarjoamista kaupungin lu-
kioiden opiskelijoille. Bisneskurssit ovat digitaalisessa oppimisympäris-
tössä olevia oppimiskokonaisuuksia, joiden avulla voidaan kehittää 
opiskelijoiden oman talouden hallintataitoja sekä työelämä- ja yrittäjyy-
sosaamista.

Kaupungin kaikkien lukio-opiskelijoiden ja -opettajien käytettävissä on 
ROI-taloustaitosovellus, jonka avulla opiskelija voi itsenäisesti harjoitel-
la taloustaitoja, säästämistä ja sijoittamisen aloittamista. Opetushenki-
löstö voi puolestaan hyödyntää sovelluksen sisältöjä opetusmateriaali-
na.

Etu-Töölön lukion yrittäjyyspainotus

Kaupungin lukioista Etu-Töölön lukion painotus on yrittäjyys. Lukion 
vuoden 2021 opetussuunnitelmassa on 38 opintopisteen laajuisesti yrit-
täjyys-oppiainetta. Opiskelijat voivat vapaasti valita painotuksen mukai-
sia opintoja lukionsa tarjonnasta. 

Etu-Töölön lukion yrittäjyysopinnot painottavat yrittäjämäistä toimintaa, 
oikean yrityksen perustamista ja siihen liittyvien taitojen kartuttamista. 
Yrittäjyys-oppiaineen opintojaksot sisältävät teemoja kuten harjoitusyri-
tyksen perustaminen ja yrittäjänä toimiminen omassa harjoitusyrityk-
sessä, työelämän viestintä ja erilaiset työkulttuurit, start up -yritykset, 
yhteiskunnallinen yrittäjyys, tuotekehitys ja palvelumuotoilu sekä kan-
sainvälinen kauppa ja sijoittaminen. Painotuksen mukaisia opintoja ke-
hitetään koko ajan.

Lukion painotus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuksia tutustua korkea-
kouluihin ja työelämään. Painotus näkyy lukion arjessa esimerkiksi eri-
laisina yhteistyöprojekteina korkeakoulujen, työelämän ja kolmannen 
sektorin kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Elisa, 
SLUSH, Nuori Yrittäjyys ry, Talous ja nuoret TAT, Aalto-yliopisto sekä 
Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu. 

Yksityiset ja valtion lukiot
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Lauttasaaren yhteiskoulun Kansainvälisen liiketoiminnan lukiolla on ol-
lut yrittäjyyspainotteisen opetuksen erityistehtävä 1.8.2018 lähtien. Lu-
kion erityistehtävän mukainen painotus kohdentuu sekä yrittäjyyden et-
tä liiketoiminnan opetukseen.

Munkkiniemen yhteiskoululla on yhteiskunta- ja talouslinja. Myös Kulo-
saaren yhteiskoulun lukiossa voi opiskella yhteiskunta- ja talouslinjalla. 

Kaksoistutkinnon eli useamman tutkinnon suorittaminen

Valtuustoaloitteessa todetaan, että kaupallisen lukion perustaminen 
Malmin kampuksen viereen tarjoaisi toimintaedellytykset ja yhteistyö-
mahdollisuudet muun muassa kaksoistutkintoihin. Kaksoistutkinnoilla 
tarkoitetaan useamman tutkinnon suorittamista. Käytännössä tämä 
yleensä tarkoittaa sitä, että opiskelija suorittaa ammatillisen tutkinnon 
ohella lukio-opintoja ja ylioppilastutkinnon. 

Malmin kampus muodostuu Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun ja Per-
ho Liiketalousopiston toimipisteistä. Malmin kampuksella Haaga-
Heliassa voi opiskella liiketalouden koulutusohjelmassa tai tehdä HR:n 
ja johtamisen tai yrittäjyyden suuntautumisopintoja. Perho Liiketalous-
opiston Malmin kampuksen toimipisteellä voi opiskella matkailualaa, lii-
ketoimintaa tai yhdistää liiketoiminnan perustutkinnon huippu-urheiluun. 

Perho Liiketalousopistolla on omat kaksoistutkintoon johtavat opintolin-
jansa. Matkailualan ja liiketoiminnan kaksoistutkinnoissa ammatilliset 
aineet voi opiskella Malmin kampuksella, jolloin lukioaineiden opetuk-
sesta vastaa Töölön yhteiskoulun aikuislukio. Urheilun ja liiketoiminnan 
Sporttikaksari-kaksoistutkinnon järjestämisessä Perho Liiketalousopisto 
tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin Mäkelänrinteen lukion kanssa. 

Helsingin kaupungilla kaksoistutkinnon suorittajat ovat Stadin ammatti- 
ja aikuisopiston tutkinto-opiskelijoita, jotka ammatillisen perustutkinnon 
lisäksi suorittavat ylioppilastutkinnon ja halutessaan lukion oppimäärän. 
Helsingin aikuislukio järjestää Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskeli-
joille lukio-opetusta.

Opetuksellinen yhteistyö

Valtuustoaloitteessa todetaan, että kaupallisen lukion perustaminen 
Malmin kampuksen viereen tarjoaisi toimintaedellytykset ja yhteistyö-
mahdollisuudet muun muassa opetukselliseen yhteistyöhön.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2019) painot-
tuu lukiokoulutuksen yhteistyö muiden oppilaitosten ja erityisesti kor-
keakoulujen kanssa. Helsingin kaupungin lukiot tekevät jo tällä hetkellä 
aktiivisesti yhteistyötä pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kanssa. 
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Näitä ovat esimerkiksi Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu, Helsingin 
yliopisto, Aalto-yliopisto, Metropolia-ammattikorkeakoulu sekä Laurea-
ammattikorkeakoulu. Yhteistyö on esimerkiksi vierailuja, projekteja, 
työpajoja ja opiskelijavarjostuksia, ja niitä järjestetään lähi- ja verkkoto-
teutuksina.

Opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2019) mukaan opis-
kelijalle on järjestettävä mahdollisuus yksilöllisiin opintoja koskeviin va-
lintoihin omassa oppilaitoksessaan sekä hyödyntämällä muiden oppilai-
tosten ja korkeakoulujen opetustarjontaa. Helsingin kaupungin lukioi-
den opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa maksutta kursseja Helsingin 
yliopiston avoimessa yliopistossa. Aalto-yliopisto tarjoaa maksuttomana 
kursseja muun muassa muotoilusta, taloudesta ja yrittäjyydestä. Haa-
ga-Helialla on lukiolaisille kursseja esimerkiksi kiertotaloudesta ja pal-
velumuotoilusta. Metropolia-ammattikorkeakoululla on esimerkiksi kan-
santaloustieteiden ja sijoitustoiminnan peruskurssit lukiolaisille. Opiske-
lija voi sisällyttää korkeakoulussa suoritetut opinnot osaksi lukiotutkin-
toaan.

Lopuksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että yllä olevan selvityksen 
mukaisesti kaupallisten aineiden painottuminen lukiokoulutuksessa on 
tärkeää. Kuitenkin nykyisellä järjestäjäverkolla ja yhteistyökumppa-
nuuksilla pystytään vastaamaan kaupallisiin aineisiin painottuvan ope-
tuksen tarpeeseen. Uuden, kaupallisia aineita painottavan lukion perus-
tamiselle ei näin ollen ole tarvetta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 35095

elli-noora.lassy(a)hel.fi
Harri Korhonen, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

harri.korhonen(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 13.10.2021 Laaksonen Heimo Kaupallispainotteisen 
lukion saaminen Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 22.3.2022 mennessä kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnalta lausuntoa Heimo Laaksosen ja 15 muun kaupungin-
valtuutetun allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen. Valtuustoaloitteessa 
esitetään, että Helsinkiin perustettaisiin kaupallisia oppiaineita painot-
tava erityislukio. Lisäksi aloitteessa esitetään, että kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimiala tutkisi, voiko lukio sijaita Malmilla sijaitsevassa Hieta-
kummun ala-asteen kiinteistössä. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 35095

elli-noora.lassy(a)hel.fi
Harri Korhonen, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

harri.korhonen(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 13.10.2021 Laaksonen Heimo Kaupallispainotteisen 
lukion saaminen Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 35
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Kimnaasi-
polku 5 sijaitsevan Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuis-
ton hankesuunnitelmasta, päätös päiväkotien Neilikka ja Minttu lak-
kauttamisesta sekä päiväkodin perustamisesta

HEL 2022-000412 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti

a. antaa kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostolle puoltavan lausunnon 30.12.2021 päivätystä Maatullin pe-
ruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston hankesuunnitelmasta (liite 1). 

b. Mintun ja Neilikan päiväkotien lakkauttamisesta ja tiloista luopumi-
sesta sekä uuden päiväkodin perustamisesta sillä ehdolla, että kau-
punginvaltuusto hyväksyy hankesuunnitelman.  

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuuta kiinnitettävän tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisää-
teisten palvelujen 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. Tilojen suunnittelussa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja 
valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivotta-
viksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin. Investointikustannusten valtuuston asettama 
tavoitteellinen kustannusraami on 4000 euroa.

Käsittely

Asiassa kuultavana kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalvelu-
päällikkö Mauno Kemppi sekä kaupunkiympäristön toimialan tilapäällik-
kö Sari Hildén.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, johtava arkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Liitteet

1 Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto hankesuunnitelma
2 Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto hankesuunnitelmaliitteet
3 Työsuojelulasunto

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Maatullin pe-
ruskoulun, päiväkodin ja leikkipuisto-hankkeen hankesuunnitelmasta 
30.1.2021. Kohde sijaitsee osoitteessa Kimnaasipolku 5, Suutarilan 
kaupunginosassa. Hankkeeseen liittyvät Maatullin peruskoulu ja päivä-
koti Minttu toimii nykyään Suuntimopuiston väistötiloissa osoitteessa 
Suuntimotie 28, päiväkoti Neilikka osoitteessa Palokuja 4 ja leikkipuisto 
Tapuli väliaikaisissa tiloissa osoitteessa Kimnaasipolku 7. Nykyiset tilat 
palvelevat tällä hetkellä 900 oppijaa, josta 850 paikkaa on väistötilois-
sa. Uudisrakennus mitoitetaan 940 oppijalle. Perustelut tilahankkeen 
mitoitukselle on ilmoitettu tarveselvityksessä ja siihen ei ole tullut muu-
toksia. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala luopuu leikkipuisto Tapulin väliai-
kaisista tiloista osoitteessa Kimnaasipolku 7 sekä päiväkoti Neilikan ti-
loista osoitteessa Palokuja 4 uudishankkeen tilojen valmistuttua. Suun-
timopuiston väistötilat jäävät kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
käyttöön seuraaviin väistöketjutuksiin alueella. Uusi päiväkoti peruste-
taan, jolloin päiväkoti Neilikan ja päiväkoti Mintun toiminta jatkuu uusis-
sa tiloissa tilojen valmistuttua. 

Suunnitellut tilat Kimnaasipolku 5:ssa otetaan käyttöön kalustettuna lo-
kakuuhun 2024 mennessä. Tilojen käyttöönoton mahdollinen myöhäs-
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tyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa li-
säkustannuksia toimialalle. 

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle 13.10.2021. Liitteenä oleva työsuojelun lau-
sunto huomioidaan jatkosuunnittelussa. 

Hankkeessa toteutettavan fyysisen oppimisympäristön avulla ediste-
tään työelämässä ja tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista, 
vähennetään sisäilmaongelmia ja parannetaan rakennuskannan ener-
giatehokkuutta kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti.

Palvelutiloilla parannetaan lasten ja nuorten arkea

Tilahankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmu-
kainen oppimisympäristö, jonka monikäyttöiset tilat tukevat sekä oppi-
joiden että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvoin-
tia. Tilat suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten ja nuorten kas-
vua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi.

Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja 
opetussuunnitelmien tavoitteita ja niiden suunnittelussa ja varustelussa 
otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnalli-
suus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. Piha-
alueet tarjoavat sekä päiväkodin että koulun käyttäjille ja alueen asuk-
kaille monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. Henkilökuntaa ja oppijoi-
ta osallistetaan pihan suunnitteluun.

Tarkoituksenmukaisella lukituksella ja kulunvalvonnalla varmistetaan 
edellytykset asukaskäytölle.

Tilaratkaisut tukevat varhaiskasvatussuunnitelman ja peruskoulun opetussuunnitelman toteut-
tamista

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti toimivat, tarkoituksenmukaisesti 
mitoitetut ja monikäyttöiset tilat. Tilat suunnitellaan suunnitteluohjeiden 
mukaan ja ne mahdollistavat oppijoille hyvän ympäristön oppia ja kas-
vaa.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista on 40 270 000 eu-
roa. Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 222 030 
euroa/kk eli 2 664 364 euroa vuodessa (26,47 euroa/m²/kk). Neliövuok-
ran perusteena on 8388 htm². Lopullinen vuokra tarkentuu hankkeen 
toteutuneiden kustannusten mukaan hankkeen valmistuttua. Maatullin 
peruskoulun, päiväkoti Mintun, päiväkoti Neilikan ja leikkipuisto Tapulin 
kokonaisvuokra nykyisistä tiloista on noin 2 560 700 euroa vuodessa eli 
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nousua kokonaisvuokraan tulee noin 104 000 euroa. Hankkeen inves-
tointikustannus on 4095 euro/brm², mikä ylittää valtuuston asettaman 
tavoitteellisen kustannusraamin 4000 euroa/brm². Kasvatuksen ja kou-
lutuksen käyttöön tulevien tilojen varustelu on valtakunnallista perusta-
soa, mikä ei nosta hankkeen kustannustasoa. Kaupunkiympäristön tu-
lee löytää ratkaisuja, joilla kustannukset lähenevät tavoitteellista kus-
tannusraamia ja joilla ei ole myöhennetä hanketta.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan 800 000 euroa mm. ir-
tokalustehankintoihin. Muihin kustannuksiin varataan mm. tietohallin-
non hankintoihin 100 000 euroa, muuttokustannuksiin 123 000 euroa ja 
siivouskustannuksiin noin 209 000 euroa/vuosi.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 
10.11.2020 osoitteeseen Kimnaasipolku 5 rakennettavien uudishank-
keen tarveselvityksen. Kimnaasipolku 5 uudishankkeen hankesuunni-
telma on hyväksytty Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja 
yleisten alueiden jaostossa 27.1.2022. 

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydes-
sä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, katu- ja liikennesuun-
nittelun ja pelastuslaitoksen edustajia, esteettömyysasiamiestä sekä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstöä.

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot suunni-
telman tavoitteisiin. Koulun, päiväkodin ja leikkipuiston edustajat ovat 
osallistuneet hankkeen valmisteluun tuoden tilasuunnitteluun pedago-
gisen ja toiminnallisen näkökulman. Henkilökuntaa osallistetaan käyttä-
jäkokousten kautta suunnitelmien jatkokehittämiseen.

Oppijoita osallistetaan piha- ja irtokalustesuunnitteluun. 

Toimivalta

Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kasva-
tus- ja koulutuslautakunta päättää päiväkodin, koulun ja oppilaitoksen 
perustamisesta tai lakkauttamisesta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, johtava arkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi
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Liitteet

1 Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto hankesuunnitelma
2 Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto hankesuunnitelmaliitteet
3 Työsuojelulasunto

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.01.2022 
§ 10

HEL 2022-000412 T 10 06 00

Kimnaasipolku 5, Kaupunginosa 40, Suutarila Kiinteistö 91-40-119-2, Pysyvä kiinteistöobjekti 2323

Esitys

A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Tapulikaupungissa, osoitteessa Kimnaasi-
polku 5 sijaitsevan Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston 
uudisrakennuksen 30.12.2021 päivätyn hankesuunnitelman hyväksy-
mistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 9 833 brm² ja raken-
nuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana  40 270 000 
euroa marraskuun 2021 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja 
koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. 
Lisäksi jaosto esitti, että uudisrakennus tulee Kiinteistö Oy Helsingin 
Toimitilojen omistukseen.

B
Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja 
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua 
ja valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Käsittely
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27.01.2022 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti todeta, ettei Sari Hildén esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn 
eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä. 
Esteellisyyden peruste: hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta.

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Pekka Löyskä. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Hannu Seppälä

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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§ 36
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Kanneltie 1 
sijaitsevan Kannelmäen peruskoulun julkisivun ja vesikaton kor-
jausten hankesuunnitelmasta

HEL 2022-000409 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
14.1.2022 päivätystä Kannelmäen peruskoulun julkisivun ja vesikaton 
korjausta koskevasta hankesuunnitelmasta (liite 1), johon ei sisälly toi-
minnallisia tilamuutoksia.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Kannelmäen peruskoulun julkisivun ja vesikaton korjaus parantaa tilo-
jen terveellisyyttä, turvallisuutta ja lisää työhyvinvointia. Rakennuksen 
huollettavuus ja ylläpito tulee ottaa huomioon korjausten suunnittelussa 
ja pintarakenteiden valinnassa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin. Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, 
että toimiala ei ole varautunut väistötiloista aiheutuviin lisävuokriin 
8/2022 - 12/2023.

Lautakunta edellyttää, että toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota 
ja tarkkuutta tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on 
edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamiselle.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Gitta Harti, erityissuunnittelija, puhelin: 310 29130

gitta.harti(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_2821P21544_Kannel PK

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Kannelmäen 
peruskoulun hankkeen hankesuunnitelmasta 18.1.2021. Kohde sijait-
see osoitteessa Kanneltie 1, Kaarelan peruspiirissä Kannelmäen alu-
eella. Rakennus on valmistunut vuonna 1959 ja se on arkkitehtonisesti, 
kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokas. Tontilla sijaitsee perus-
koulun lisäksi lasten päiväkoti.

Kaupunkiympäristön teettämien kuntotutkimusten perusteella raken-
nuksen julkisivut ja vesikatot ovat kiireellisen ja laajan peruskorjauksen 
tarpeessa. 

Peruskorjaus käsittää koulun julkisivut ja vesikatot ja siinä parannetaan 
rakennustekniikkaa ja energiatehokkuutta. Korjaukset eivät sisällä toi-
minnallisia muutoksia, eikä henkilöiden ja oppijoiden määrä muutu. 

Peruskorjaus valmistuu 12/2023 mennessä. Korjausten mahdollinen 
myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi ai-
heuttaa lisäkustannuksia toimialalle.

Väistötilat Pelimannintiellä

Korjaustöiden ajaksi rakennuksessa toimivat peruskoulun luokat 1-4 
siirtyvät väistötiloihin osoitteessa Pelimannintie 16 sijaitseviin paviljon-
keihin ajaksi 8/2022– 12/2023. Työt yhteensovitetaan ja aikataulute-
taan yhteistyössä käyttäjän kanssa.

Koulun käytössä olevien väistötilojen laajuus on noin 3 200 htm². Nii-
den kokonaisvuokra-arvio on noin 1 050 555 euroa vuodessa. Kaupun-
kiympäristön toimiala tarkentaa väistötiloista perittävää vuokraa toteu-
tuneiden kustannusten perusteella. 

Perusparannetut tilat parantavat lasten ja nuorten arkea

Tavoitteena on parantaa tilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Kaupunkiympäristön toimialan mukaan nyt tehtävällä teknisellä perus-
parannuksella ei ole vuokravaikutuksia. Kohteen nykyinen vuokra on 
915 946 euroa/vuosi.
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Väistötilojen kustannukset eivät sisälly hankesuunnitelmassa esitettyi-
hin rakentamiskustannuksiin.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydes-
sä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan ja kaupunginmuseon 
edustajia.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Gitta Harti, erityissuunnittelija, puhelin: 310 29130

gitta.harti(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_2821P21544_Kannel PK

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kymp
Kasko

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 10.02.2022 
§ 17

HEL 2022-000409 T 10 06 00

Katuosoite Kanneltie 1, Pysyvä rakennustunnus 11791, Hankenumero 2821P21544

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä Kannelmäen peruskoulun julkisivun ja vesikaton kor-
jauksen 14.1.2022 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on noin 4 957 brm² ja rakentamiskustannusten enim-
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mäishinta on arvonlisäverottomana 4 915 000 euroa lokakuun 2021 
kustannustasossa.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa 
puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta ja hankkeen kustannusvai-
kutuksesta omalta osaltaan.

B

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

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Jonna Taegen, projektinjohtaja, puhelin: 050 3516992

Ext-Jonna.Taegen(a)hel.fi
Maria Lähdemäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 39843

maria.lahdemaki(a)hel.fi
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§ 37
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Kontulan-
kaari 5 sijaitsevan päiväkoti Sakaran sisäilmakorjausten hanke-
suunnitelmasta

HEL 2021-013916 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
24.9.2021 päivätystä päiväkoti Sakaran sisäilmakorjausten hanke-
suunnitelmasta (liite 1). 

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Gitta Harti, erityissuunnittelija, puhelin: 310 29130

gitta.harti(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma LPK Sakara 2821P21533 - Sisäilmakorjaukset
2 Pöytäkirjanote

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Lpk Sakaran, 
sisäilmakorjaukset hankkeen hankesuunnitelmasta 24.9.2021. Kohde 
sijaitsee osoitteessa Kontulankaari 5, Mellunkylän kaupunginosassa. 
Rakennus on valmistunut vuonna 1972 yksikerroksinen rakennus, jos-
sa on pieni kellari. Rakennukseen on tehty peruskorjaus vuosina 2011–
2012. 

Kaupunkiympäristön toimiala on vuosina 2019-2020 teettänyt kuntotut-
kimuksia, sillä perusparannuksen jälkeen on rakennuksessa havaittu 
puutteita ilmanvaihdon toiminnassa. Kuntotutkimuksien perusteella 
merkittävin peruskorjauksessa toteuttamatta jäänyt toimenpide on ul-
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kovaipparakenteen ilmatiiviyden parantaminen, jonka perusteella toteu-
tetaan teknisiä korjauksia.   

Päiväkodin nykyiset tilat ovat hyvässä kunnossa, joten varsinaisten tii-
vistysalueiden korjaamisen lisäksi ei tehty muita toimenpiteitä. Korjauk-
set eivät sisältäneet toiminnallisia muutoksia, eikä henkilöiden ja oppi-
joiden määrä muuttunut.

Sisäilmakorjaukset valmistuivat 10/2021. 

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 5 964 euroa/kk 
eli 295 095 euroa vuodessa (25,75 euroa/m²/kk). Neliövuokran perus-
teena on 955 brm². Uutta vuokraa on maksettu 11/2021 alkaen. Aikai-
sempi vuokra oli 271 480 euroa vuodessa, joten toteutettava hanke on 
lisännyt vuokrakustannuksia 23 615 euroa vuodessa. 

Korjaustöiden ajaksi rakennuksessa toimiva esiopetus siirtyi väistötiloi-
hin osoitteessa Arhotie 17.  Rakennustyöt on yhteen sovitettu ja aika-
taulutettu yhteistyössä käyttäjän kanssa. Käyttäjäkokemus on hyvä ja 
henkilöstö ja huoltajat ovat tyytyväisiä korjauksiin. 

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. 

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on hyväksynyt päiväkoti Sakaran sisäilmakorjausten hankesuunnitel-
man 30.12.2021 (liite 2).

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Gitta Harti, erityissuunnittelija, puhelin: 310 29130

gitta.harti(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma LPK Sakara 2821P21533 - Sisäilmakorjaukset
2 Pöytäkirjanote

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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Kymp
Kasko

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Ti-
lat -palvelu Tilapäällikkö 30.12.2021 § 36

HEL 2021-013916 T 10 06 00

Sakara 1, 00940 Helsinki, Pysyvä rakennustunnus 30169, Hankenumero 2821P21533

Päätös

Tilapäällikkö päätti hyväksyä LPK Sakara 2821P21533 – Sisäilmakor-
jaukset hankkeen 24.09.2021 päivätyn hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 955 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 590 279 euroa heinäkuun 
2021 kustannustasossa.

Päätöksen perustelut

Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n toimesta tehtiin vuosien 2019–2020 
aikana sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus, jossa selvitettiin si-
säilmahaittojen aiheuttajia sekä aikaisemmissa tutkimuksissa annettu-
jen toimenpidesuositusten toteutumista peruskorjauksessa. Tutkimus-
raportti on päivätty 3.2.2020.

Vuonna 2019-2020 toteutetun kuntotutkimuksen perusteella merkittävin 
peruskorjauksessa toteuttamatta jäänyt toimenpide on ulkovaippara-
kenteen ilmatiiviyden parantaminen. Ilmatiiviys on kohteessa erityisen 
tärkeää, sillä ikkunoiden alapuolisten ulkoseinien eristetilaan on jätetty 
alkuperäiset lämmöneristeet, joissa on ennen peruskorjausta tapahtu-
neiden vesivuotojen seurauksena todennäköisesti ainakin paikallisia 
mikrobivaurioita. Epätiiviiden rakenneliittymien kautta epäpuhtauksilla 
on mahdollisuus kulkeutua sisäilmaan hallitsemattomien ilmavirtausten 
mukana. Ilmanvaihdon toiminnassa havaitut puutteet (erityisesti raken-
nuksen painesuhteiden vaihtelu ja selvä alipaineisuus) korostavat ilma-
tiiveyspuutteiden aiheuttamia ongelmia.

Viranomaisten ennakkolausunnot

Ei viranomaislausuntoja

Rahoitus
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Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista kor-
jausmäärärahoista.

Kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen

Kaupunkiympäristön toimialan laatima urakkavaiheen (UKA) kustannu-
sarvio on 590 279 euroa arvonlisäverottomana heinäkuun 2021 kus-
tannustasossa.

Teknisen hankkeen vuokravaikutus

Tilojen tulevaksi vuokraksi on laskettu 25,25 euroa/htm², josta pää-
omavuokra on 19,22 euroa/htm² ja ylläpitovuokra 6,03 euroa/htm², yh-
teensä 24 591 euroa/kk ja 295 095 euroa/v. Vuokra-arvio on laskettu 
hankkeen enimmäishinnan perusteella 20 vuoden poistoajalla ja 3 % 
tuotto-odotuksella. Pääomavuokra tarkentuu toteutuneiden kustannus-
ten mukaan ja ylläpitovuokra valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa 
vastaavaksi.

Ei väistötilakustannusta.

Lisätiedot
Juha Laine, projektipäällikkö, puhelin: 310 32674

juha.laine(a)hel.fi
Reetta Amper, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38283

reetta.amper(a)hel.fi
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§ 38
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2022-001273 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen palveluohjaajan 25.1.2022 (nro 2022/0000036) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
va. 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 § 25 k, 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 
25.1.2022 (nro 2022/0000036, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan päiväkoti Vilppulasta 1.3.2022 
alkaen (liite 1). Huoltaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen lapselle myön-
netystä varhaiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltaja vaatii, että lapselle 
myönnetään varhaiskasvatuspaikka päiväkoti Poutapilvestä, koska lap-
sen vanhempi sisarus on siellä varhaiskasvatuksessa. Oikaisuvaati-
muksen mukaan huoltajalla ei ole mahdollisuutta kuljettaa lapsia aa-
muisin kahteen eri päiväkotiin.

Huoltajan esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuk-
sesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Poutapilvestä. 
Asiassa saadun selvityksen mukaan päiväkoti Poutapilvessä ei ollut yh-
tään vapaata paikkaa, eikä kukaan lapsi saanut paikkaa tästä päiväko-
dista. Varhaiskasvatuspaikan myöntämisperiaatteiden mukaan sisa-
rusperusteen jälkeen ratkaisee varhaiskasvatuspaikan etäisyys kotoa 
lyhimmän matkan mukaan. Lähin vapaa paikka oli päiväkoti Vilppulas-
sa, jonne matka-aika HSL:n reittioppaan mukaan on noin 10 minuuttia. 
Oikaisuvaatimuksen tekijän lapselle ei voitu tarjota paikkaa toivotusta 
varhaiskasvatuspaikasta, koska tässä päiväkodissa ei ollut yhtään va-
paata paikkaa. Lapselle tehtiin päätös varhaiskasvatuspaikasta päivä-
koti Vilppulaan.

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
va. 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 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 

§ 32 k)

Muutoksenhaku
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Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös
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§ 39
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2021-014497 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen palveluohjaajan 2.12.2021 (nro 2021/00001719) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös 2.12.2021
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
3 Varhaiskasvatuspäätös 20.12.2021

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 
2.12.2021 (nro 2021/00001719, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan päiväkoti Merestä 10.1.2022 
alkaen (liite 1). Huoltaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen lapselle myön-
netystä varhaiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltajaa vaatii, että lapselle 
myönnetään varhaiskasvatuspaikka Taka-Töölöstä lähempää perheen 
kotia, koska lapsen kuljettaminen päätöksessä mainittuun varhaiskas-
vatuspaikkaan aiheuttaa perheelle kohtuutonta vaivaa ja haittaa var-
haiskasvatuspaikan kaukaisen ja vaikeasti saavutettavan sijainnin 
vuoksi.

Huoltajan esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuk-
sesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Päiväpirtistä, päivä-
koti Vaahterasta tai päiväkoti Topeliuksesta. Asiassa saadun selvityk-
sen mukaan päiväkoti Päiväpirtissä ja päiväkoti Vaahterassa ei ollut yh-
tään vapaata paikkaa, eikä kukaan lapsi saanut paikkaa näistä vaih-
toehdoista. Päiväkoti Topeliuksessa oli vapaana yksi paikka yli 3-
vuotiaalle lapselle. Tälle paikalle valittiin yli 3-vuotias lapsi matkalas-
kennan perusteella. Varhaiskasvatuslain 35 §:n mukaisen päiväkodin 
henkilöstön mitoitus sekä ryhmäkoko huomioiden paikka voitiin antaa 
vain yli 3-vuotiaalle lapselle. Tarkemmin päiväkodin henkilöstön mitoi-
tuksesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatukses-
ta. Varhaiskasvatuspaikan myöntämisperiaatteiden mukaan sisaruspe-
rusteen jälkeen ratkaisee varhaiskasvatuspaikan etäisyys kotoa lyhim-
män matkan mukaan. Lähin vapaa paikka järjestelmän mukaan oli päi-
väkoti Meressä, jonne matka-aika HSL:n reittioppaan mukaan on noin 
30 minuuttia. Oikaisuvaatimuksen tekijän lapselle ei voitu tarjota paik-
kaa toivotuista varhaiskasvatuspaikoista, koska näissä vaihtoehdoissa 
ei ollut yhtään vapaata paikkaa. Lapselle tehtiin päätös varhaiskasva-
tuspaikasta päiväkoti Mereen.

20.12.2021 perheelle tarjottiin lähintä vapaata varhaiskasvatuspaikkaa 
päiväkoti Leppäsuosta 10.1.2022 alkaen (liite 3). Matka-aika päiväkoti 
Leppäsuohon HSL:n reittioppaan mukaan on 18 minuuttia. 27.12.2021 
huoltaja on ollut yhteydessä palveluohjaukseen ja perunut päiväkoti 
Meren paikan ja ilmoittanut, ettei ota vastaan tarjottua paikkaa päiväko-
ti Leppäsuosta. 

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
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös 2.12.2021
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
3 Varhaiskasvatuspäätös 20.12.2021

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös
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§ 40
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2021-014668 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen palveluohjaajan 20.12.2021 (nro 2021/00002307) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 21.12.2021, liite, päätös 20.12.2021
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 
20.12.2021 (nro 2021/00002307, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan päiväkoti Leppäsuosta 
1.2.2022 alkaen (liite 1). Huoltajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen 
lapselle myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltajat vaati-
vat, että lapselle myönnetään varhaiskasvatuspaikka lähempää per-
heen kotia, koska päiväkoti Leppäsuon sijainti on perheen näkökulmas-
ta haastava kulkuyhteyksien vuoksi ja päivittäinen aika työ- ja päiväko-
timatkoihin muodostuu kohtuuttoman pitkäksi.

Huoltajien esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuk-
sesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa daghemmet Pärlanista, päi-
väkoti Saukosta tai päiväkoti Jätkäsaaresta. Asiassa saadun selvityk-
sen mukaan daghemmet Pärlanissa oli vapaana yksi paikka yli 3-
vuotiaalle lapselle. Tälle paikalle valittiin yli 3-vuotias lapsi matkalas-
kennan perusteella. Varhaiskasvatuslain 35 §:n mukaisen päiväkodin 
henkilöstön mitoitus sekä ryhmäkoko huomioiden paikka voitiin antaa 
vain yli 3-vuotiaalle lapselle. Tarkemmin päiväkodin henkilöstön mitoi-
tuksesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatukses-
ta. Selvityksen mukaan päiväkoti Saukossa ja päiväkoti Jätkäsaaressa 
ei ollut yhtään vapaata paikkaa, eikä kukaan lapsi saanut paikkaa näis-
tä vaihtoehdoista. Varhaiskasvatuspaikan myöntämisperiaatteiden mu-
kaan sisarusperusteen jälkeen ratkaisee varhaiskasvatuspaikan etäi-
syys kotoa lyhimmän matkan mukaan. Lähin vapaa paikka oli päiväkoti 
Leppäsuossa, jonne matka-aika HSL:n reittioppaan mukaan on noin 20 
minuuttia. Oikaisuvaatimuksen tekijän lapselle ei voitu tarjota paikkaa 
toivotuista varhaiskasvatuspaikoista, koska näissä vaihtoehdoissa ei ol-
lut yhtään vapaata paikkaa. Lapselle tehtiin päätös varhaiskasvatus-
paikasta päiväkoti Leppäsuohon.

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
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi
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Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 21.12.2021, liite, päätös 20.12.2021
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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§ 41
Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevassa asiassa

HEL 2021-009219 T 03 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** hallintopäällikön 
päätöksestä 14.1.2022 (§ 8) tekemän oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaa-
timuksessa ei ole esitetty sellaisia uusia perusteita, jotka antaisivat ai-
hetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa 
perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
2 Liite 2 Päiväkodin selvitys

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Hallintopäällikkö hylkäsi 14.1.2022 tekemällään päätöksellä (§ 8) va-
hingonkorvausvaatimuksen, koska asiassa saadun selvityksen perus-
teella Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ei voi-
tu katsoa olevan vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen.
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Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on liitteenä 1.

Oikaisuvaatimuksen tekijän (jäljessä hakija) vahingonkorvausvaatimuk-
sen mukaan Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
tulee korvata varhaiskasvatuksen toimipisteessä (päiväkoti) kadonneis-
ta istuintyynystä ja kuulosuojaimista yhteensä 65,90 euroa. Päiväkoti 
on nimenomaan vaatinut hakijaa tuomaan kyseiset apuvälineet päivä-
kotiin, koska päiväkodilla ei ole niitä tarjolla. Kyseiset apuvälineet oli 
varustettu esiopetuksessa olleen lapsen nimellä.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Hakija on esittänyt aiemmin toimittamassaan vahingonkorvaushake-
muksessa vastaavan 65,90 euron suuruisen korvausvaatimuksen päi-
väkodissa kadonneista istuintyynystä ja kuulokkeista. Hakijan ilmoitta-
man mukaan tavarat oli hankittu syyslukukaudella 2019. Kun esiopetus 
oli päättymäisillään, alkoi huoltaja kysellä tavaroiden perään.

Päiväkodista saadun selvityksen (liitteenä 2) mukaan tavaroita on pyrit-
ty etsimään kaikista mahdollisista paikoista ja myös toisille huoltajille oli 
lähetetty viesti tavaroiden katoamisesta, kun tieto tavaroiden katoami-
sesta oli tullut hakijalta. Tavaroita säilytettiin isossa muovisessa kesto-
kassissa esikoulun tiloissa. Välillä kassi roikkui naulakossa ja toisinaan 
lattialla, välillä se oli kotona. Kukaan päiväkodin työntekijä ei ole pyytä-
nyt hakijaa tuomaan ko. tavaroita päiväkotiin. Hakijalta on vielä erik-
seen asiaa tiedusteltu, eikä hakija ole selvitetyn mukaan ketään työnte-
kijää nimennyt pyynnön esittäjäksi. Päiväkodin johtaja on pahoitellut ta-
varoiden katoamista huoltajalle. Päiväkodilla on tarjolla istuintyynyjä ja 
kuulosuojaimia ja tarvittaessa niitä hankitaan lisää. 

Korvausvelvollisuuden syntyminen vaatii vastuuperusteen, muutoin va-
hinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi. Vahingonkorvauslain 3 luvun 
1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan va-
hingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheut-
taa. Saman pykälän 2 momentin mukaan työnantajan vastuu koskee 
myös julkisyhteisöä, kun vahinko on aiheutunut sellaisen yhteisön työn-
tekijän tai yhteisöön virkasuhteessa tai siihen verrattavissa palvelus-
suhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jo-
ta ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä. Vahingonkorvauslain 5 
luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskus-
tannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus 
taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo. Esineen uushankintahin-
taa ei korvata, kun vahingoittunut esine on käytetty. 
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Saadun selvityksen perusteella ei ole ilmennyt, että vahinko olisi aiheu-
tunut Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työn-
tekijän tai viranhaltijan virheestä tai laiminlyönnistä työssä. Päiväkodin 
työntekijät eivät ole hakijaa pyytäneet kyseisiä tavaroita päiväkotiin 
tuomaan, koska niitä on päiväkodissa tarjolla esiopetuksessa oleville. 
Epäselväksi on jäänyt, missä ja milloin tavarat ovat kadonneet. Kun tie-
to tavaroiden katoamisesta on hakijalta päiväkodin henkilökunnalle tul-
lut, on tavaroita pyritty hetimmiten etsimään. Lisäksi muille huoltajille on 
lähetetty viesti tavaroiden löytämiseksi. Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala on tiedottanut sähköisillä sivuillaan huoltajia siitä, että varhais-
kasvatuksessa lähtökohtana on huoltajien vastuu omaisuudestaan. 
Sähköisillä sivuilla todetaan, ettei kaupunki vastaa mahdollisesta omai-
suuden vahingoittumisesta tai katoamisesta. 

Hallintopäällikön päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, vi-
ranhaltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. 
Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
2 Liite 2 Päiväkodin selvitys

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Hallinto- ja tukipalvelut Hallintopalvelut Hallin-
topäällikkö 14.01.2022 § 8

HEL 2021-009219 T 03 01 00
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Päätös

Hallintopäällikkö päätti hylätä ********** (jäljessä hakija) vahingonkor-
vausvaatimuksen päiväkodissa kadonneista tavaroista.

Päätöksen perustelut

Hakija (huoltaja) on esittänyt 19.8.2021 Helsingin kaupungin kirjaa-
moon saapuneessa vahingonkorvaushakemuksessa 65,90 euron suu-
ruisen korvausvaatimuksen lapsen esiopetuksessa kadonneista kuulo-
suojaimista ja nyppylätyynystä (18,90 euroa ja 49 euroa). Hakija hankki 
päiväkotiin aktiivisuustyynyn ja kuulosuojaimet, koska päiväkodissa sa-
nottiin, ettei ole varoja näitä hankkia. Esikoulu oli päättymäisillään ja 
hakija alkoi kysyä tavaroiden perään. Tavaroita ei enää etsimestä huo-
limatta palautettu. Syyslukukaudella 2019 hankitut tavarat oli nimetty 
huolellisesti.

Varhaiskasvatuksen toimipisteestä (päiväkoti) saadussa selvityksessä 
on vahvistettu tavaroiden katoaminen. Tavaroita on henkilökunta pyrki-
nyt etsimään kaikista mahdollisista paikoista ja myös toisille huoltajille 
on lähetetty viesti tavaroiden katoamisesta, mutta niitä ei ole löytynyt.

Korvausvelvollisuuden syntyminen vaatii vastuuperusteen, muutoin va-
hinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan 1 momentin mukaan joka 
tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvolli-
nen korvaamaan sen. Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin 
mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työnte-
kijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Saman pykälän 2 
momentin mukaan työnantajan vastuu koskee myös julkisyhteisöä, kun 
vahinko on aiheutunut sellaisen yhteisön työntekijän tai yhteisöön vir-
kasuhteessa tai siihen verrattavissa palvelussuhteessa olevan henkilön 
virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen 
vallan käyttämisenä.

Saadun selvityksen perusteella asiassa ei ole ilmennyt, että vahinko 
olisi aiheutunut Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan työntekijän tai viranhaltijan virheestä tai laiminlyönnistä työssä. 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei ole vahingonkorvauslain nojalla 
korvausvelvollinen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on tiedottanut 
sähköisillä sivuillaan huoltajia siitä, että varhaiskasvatuksessa lähtö-
kohtana on huoltajien vastuu omaisuudestaan. Sähköisillä sivuilla tode-
taan, että lasten vaatteista ja varusteista pyritään pitämään hyvää huol-
ta, mutta kaupunki ei vastaa mahdollisesta omaisuuden vahingoittumi-
sesta tai katoamisesta.
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Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi
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§ 42
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
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§ 43
Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden pää-
tökset

HEL 2020-006698 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin hallin-
to-oikeuden 22.6.2021 antaman päätöksen H3236/2021 ja korkeimman 
hallinto-oikeuden 20.1.2022 antaman päätöksen H169/2022.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
2 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi 16.6.2020 (§ 164) ********** oi-
kaisuvaatimuksen, joka koski Gymnasiet Lärkanin rehtorin päätöstä 
tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi.

Helsingin hallinto-oikeus on antanut 22.6.2021 päätöksen H3236/2021 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan oikaisuvaatimuksesta tekemää pää-
töstä koskeneesta kunnallisvalituksesta. Hallinto-oikeus on hylännyt va-
lituksen. Edelleen korkein hallinto-oikeus on antanut 20.1.2022 päätök-
sen H169/2022 valituslupahakemuksen hylkäämisestä tähän asiaan.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180
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anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
2 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 43
Helsingfors förvaltningsdomstols och högsta förvaltningsdomsto-
lens beslut

HEL 2020-006698 T 01 01 01 01

Beslut

Fostrans- och utbildningsnämnden beslutade att anteckna för känne-
dom Helsingfors förvaltningsdomstols beslut H3236/2021 av 22.6.2021 
och högsta förvaltningsdomstolens beslut H169/2022 av 20.1.2022.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Anu Kangaste, ledande jurist, telefon: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Bilagor

1 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 32 p)
2 Högsta förvaltningsdomstolens beslut

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Fostrans- och utbildningsnämnden avslog 16.6.2020 (§ 164) ********** 
begäran om omprövning som gällde Gymnasiet Lärkans rektors beslut 
om anställning av timlärare för viss tid.

Helsingfors förvaltningsdomstol avgav 22.6.2021 beslutet H3236/2021, 
som gäller de kommunalbesvär som inlämnats angående fostrans- och 
utbildningsnämndens avslag av begäran om omprövning. Förvaltnings-
domstolen avslog besvären. Därtill avgav högsta förvaltningsdomstolen 
20.1.2022 beslutet H169/2022, i vilket ansökan om besvärstillstånd i 
ärendet avslås.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
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Anu Kangaste, ledande jurist, telefon: 310 87180
anu.kangaste(a)hel.fi

Bilagor

1 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 32 p)
2 Högsta förvaltningsdomstolens beslut

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 29, 30, 34, 35 (A), 36, 37 ja 43 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 31, 33 ja 35 (B) §: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
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 32 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.
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OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, 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
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Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2022 58 (67)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

15.02.2022

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 43300

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);
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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-
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, 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.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
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saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa 
maksu peritään riippumatta  asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

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

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 38, 39 ja 40 §:t.

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

Valitusoikeus

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.
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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
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
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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-
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.
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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.

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 41 ja 42 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

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.
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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
 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
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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-
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.
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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.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

43 § i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Nasima Razmyar
puheenjohtaja

Henri Montonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Ted Apter Markku Rantahalvari

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 16.02.2022.


