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Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, kokoushuone Moreeni

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Apter, Ted
Chydenius, Jussi
Dufva, Veli-Pekka esteellinen: 58 §
Grotenfelt, Nora
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Korpinen, Sini
Rantahalvari, Markku
Yanar, Ozan
Lahtinen, Vesa varajäsen
Säynevirta, Sami varajäsen

Muut

Grönholm, Niclas (etänä) ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja

Järvenkallas, Satu kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja

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

Lehtonen, Ulla va. varhaiskasvatusjohtaja
Salo, Outi perusopetusjohtaja
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
Takanen, Kati hallintojohtaja
Talvensaari, Hanna-Kaisa viestintä- ja markkinointipäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
44-60 §

Esittelijät

Nasima Razmyar apulaispormestari
44 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2022
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

08.03.2022

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

Satu Järvenkallas kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
45-48 §, 50-59 §

Ulla Lehtonen va. varhaiskasvatusjohtaja
49 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
60 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
44-60 §
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§ Asia

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

45 Asia/2 Ilmoitusasiat

46 Asia/3 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten ja toimielin-
ten päätösten seuraaminen ajalta 18.2. - 3.3.2022

47 Asia/4 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat syksyllä 2022

48 Asia/5 Alle kouluikäisten lasten palvelusetelillä toteutetun kerhotoiminnan 
järjestämistapa 1.5.2022 alkaen

49 Asia/6 Varhaiskasvatuksen aluepäällikön virkasuhteen päättyminen

50 Asia/7 Helsingin verkko- ja etätarjottimien maksut 1.8.2022 alkaen

51 Asia/8 Hankinnan keskeyttäminen: ruoka- ja puhtauspalvelut alueelle 1 ajalle 
1.8.2022 - 31.7.2025

52 Asia/9 Puotilan ala-asteen irtokalustehankinta, minikilpailutus

53 Asia/10 Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla perus-
koululaisten sekä peruskoulujen ja lukioiden opettajien tietokonehan-
kinnoissa 22.3.2022-31.12.2022

54 Asia/11 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hal-
lituksen esityksestä eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-
sesta annetun lain muuttamisesta

55 Asia/12 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Jo-
hanna Nuortevan toivomusponnesta Ote-opetukseen ja pienryhmiin 
hakeneiden oppilasmäärien tilastoinnista ja mahdollisuudesta raken-
taa jono-järjestelmä

56 Asia/13 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Jussi Chydeniuksen valtuustoaloitteesta lelulaatikoiden lisäämisestä 
leikkipuistoihin

57 Asia/14 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Arja 
Karhuvaaran valtuustoaloitteesta fysioterapeuttien palkkaamisesta 
kouluille osaksi kouluterveydenhoitoa ja oppimisterveyttä

58 Asia/15 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Sami Muttilaisen toivomusponnesta Kottby lågstadieskolan korvaavan 
uudisrakennuksen riittävistä rauhallisista luokkatiloista
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59 Asia/16 Osoitteeseen Kustinpolku 20 toteutettavien Pasilan peruskoulun ja 
päiväkodin väliaikaisten lisätilojen tarveselvitys

60 Asia/17 Osoitteeseen Runeberginkatu 14-16 toteutettavien Etu-Töölön lukion 
lisätilojen tarveselvitys
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§ 44
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 Nora Grotenfeltin ja Sini Kor-
pisen sekä varatarkastajiksi Ozan Yanarin ja Vesa Korkkulan.

Esittelijä
puheenjohtaja
Nasima Razmyar

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Nasima Razmyar

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 45
Ilmoitusasiat

Päätös

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

 Kaupunginvaltuusto 16.2.2022 § 30Taivallahden peruskoulun pe-
rusparannuksen enimmäishinnan korottaminen (HEL 2019-000887): 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Taivallahden peruskoulun peruspa-
rannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen 
6 739 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen koro-
tettu enimmäishinta on 39 400 000 euroa toukokuun 2021 kustan-
nustasossa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 46
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten ja toimie-
linten päätösten seuraaminen ajalta 18.2. - 3.3.2022

Päätös

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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

 02.03.2022 § 18 Tunnukset -järjestelmän käyttöönotto ja AWS-
pilvialustan käyttö

 02.03.2022 § 19 Työtaistelua koskevat neuvotteluryhmät kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialalla

 03.03.2022 § 20 OmaStadi-työryhmän asettaminen kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalle

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 01.03.2022 § 22 Opetushallituksen vapaan sivistystyön opintosete-
liavustukset 2022, Arbis

Perusopetusjohtaja

 01.03.2022 § 17 Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2022, 
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen palvelukoko-
naisuus

 01.03.2022 § 18 Kaupunginhallituksen myöntämän koronatoipu-
mismäärärahan käyttö kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, pe-
rusopetuksen palvelukokonaisuudessa, vuonna 2022

 01.03.2022 § 19 Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus kou-
lutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja laadun kehittäminen var-
haiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa 2022-2023

Hallintopäällikkö

 28.02.2022 § 37 Liikuntapeuhis ry:lle myönnettävä lisäavustus pe-
rusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuo-
den 2021 – 2022 kevätlukukaudelle

Asiakasmaksupäällikkö

 18.02.2022 § 4 Asiakasmaksuhuojennuksista johtuvien asiakastulo-
jen menetyksen korvaus iltapäivätoiminnan palveluntuottajille syksy 
2021 ja tammikuu-helmikuu 2022
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 47
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat syksyllä 2022

HEL 2021-011272 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokoontua syyskaudella 2022 
tiistaisin kello 16.15 alkaen seuraavasti:

1. ti 23.8.2022
2. ti 6.9.2022
3. ti 13.9.2022
4. ti 4.10.2022
5. ti 25.10.2022
6. ti 8.11.2022
7. ti 22.11.2022
8. ti 13.12.2022 

Kokoukset pidetään osoitteessa Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mu-
kaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjoh-
tajan kutsusta. 

Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun eri-
tyisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkami-
saikaa päätettynä kokouspäivänä (2 §:n 3 mom.). Jos puheenjohtaja 
muuttaa kokousaikaa edellä tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoi-
tettava vähintään viikkoa ennen kokousta (3 §:n 3 mom.).



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2022 6 (68)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/4
08.03.2022

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

Lautakunnan kokouskutsu on lähettävä vähintään neljä päivää ennen 
kokousta, jollei toimielin toisin päätä (3 §:n 2 mom.).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 02.11.2021 § 364
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§ 48
Alle kouluikäisten lasten palvelusetelillä toteutetun kerhotoiminnan 
järjestämistapa 1.5.2022 alkaen

HEL 2022-000337 T 05 01 03

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että palveluseteli lakkautetaan 
alle kouluikäisten lasten kerhotoiminnan järjestämistapana 1.5.2022 al-
kaen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Piia Nevala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34658

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

riikka.reunanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palvelusetelillä tuettu kerhotoiminta on yksityisten palveluntuottajien 
järjestämää kerhotoimintaa, jota kaupunki tukee myöntämällä perheelle 
palvelusetelin sekä valvomalla toimintaa. Toiminnan oli tarkoitus tarjota 
vaihtoehto kunnalliselle päivähoidolle sekä yksityisen hoidon tuelle. 
Kerhotoiminnan palvelusetelin tarkoitus oli monipuolistaa tarjontaa yksi-
tyisissä päivähoitopalveluissa.

Varhaiskasvatuslautakunta päätti, että palveluseteli on 1.1.2014 alkaen 
vakinaisesti yksi kerhotoiminnan järjestämistapa. Sitä ennen palveluse-
teli on ollut sosiaaliviraston kokeiluna 1.11.2010 alkaen. Palvelusetelillä 
tuotettu yksityinen kerhotoiminta on ollut vähäistä koko sen ajan, kun 
se on ollut järjestämistapana. Keväällä 2018 palvelusetelikerhoissa on 
ollut 3 lasta, syksyllä 2018 on ollut 4 lasta ja keväällä 2019 lapsia on ol-
lut 3. Toukokuusta 2019 eteenpäin toimintaa ei ole ollut ollenkaan.

Kerhotoimintaa järjestetään päiväkodeissa ja leikkipuistoissa, samoin 
koululaisten iltapäivätoimintaan on Helsingissä olemassa muut toimi-
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vaksi koetut järjestämistavat. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista 
päättää palvelusetelin käyttö lasten kerhotoiminnan palvelun järjestä-
mistapana.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 1 kohdan mukaan, 
ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta päättää palvelusetelin käyttämisen periaatteista sekä 
vahvistaa palvelusetelin arvon.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Piia Nevala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34658

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

riikka.reunanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 49
Varhaiskasvatuksen aluepäällikön virkasuhteen päättyminen

HEL 2022-002919 T 01 01 04 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi ********** irtisa-
noutumisen varhaiskasvatuksen aluepäällikön virasta (alue 6, kaakkoi-
nen suurpiiri) ja toteaa, että virkasuhde päättyy 30.11.2022.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Kati Mhone, HR-asiantuntija, puhelin: 310 31738

kati.mhone(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eron pyytäjä Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-
lautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on jättänyt liitteenä 1 olevan 22.2.2022 päivätyn eroilmoituk-
sen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuden var-
haiskasvatuksen aluepäällikön virasta (nro 025898).

Kaupungin hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 3 kohdan mukaan virkasuh-
teeseen ottava päättää virkasuhteen päättymisestä.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen
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Lisätiedot
Kati Mhone, HR-asiantuntija, puhelin: 310 31738

kati.mhone(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eron pyytäjä Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-
lautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 50
Helsingin verkko- ja etätarjottimien maksut 1.8.2022 alkaen

HEL 2022-002571 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Helsingin verkko- ja 
etätarjottimien maksut 1.8.2022 alkaen seuraavasti:

 Helsingin verkko- ja etätarjottimien opinnot ovat maksuttomia Hel-
singin kaupungin toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille.

 Helsinkiläiset yksityiset ja valtion toisen asteen oppilaitokset voivat 
tehdä Helsingin kaupungin kanssa sopimuksen opiskelijoidensa 
verkko- ja etäopintojen suorittamismahdollisuudesta. Tällöin opiske-
lu on opiskelijalle maksutonta, mutta oppilaitos maksaa sopimuksen 
mukaisen hinnan. Maksu on 50 euroa per opintopiste (LOPS2021) 
tai 100 euroa per kurssi (LOPS2016). Se peritään aloitetuista opin-
tojaksoista tai kursseista ja sisältää oppimateriaalit. 

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

Liitteet

1 Koonti eri aikuis-, etä- ja verkkolukioiden maksuista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin verkkolukio

Helsingin verkkolukio on Helsingin kaupungin lukioiden yhteinen etä- ja 
verkko-opintojen tarjotin. Verkkolukio ei ole hallinnollisesti itsenäinen 
lukio vaan tekninen ratkaisu Primus-opiskelijahallintojärjestelmässä. Se 
käsittää kaupungin lukioiden yhteisen opetustarjonnan. Tällä hetkellä 
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Helsingin verkkolukion opinnot on suunnattu Helsingin kaupungin toi-
sen asteen opiskelijoille sekä Helsingin aikuislukion aineopiskelijoille, 
jotka eivät opiskele yksityisessä tai valtion oppilaitoksessa. 

Helsingin verkkolukion verkkotarjotin

Verkkotarjotin sisältää opintoja, jotka toteutetaan verkko-opetuksessa. 
Näitä opintoja voi suorittaa joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta − 
kuitenkin verkkoperiodeihin sidotusti. Verkko-opetuksen tarkoitus on 
mahdollistaa opiskelijalle joustavia oppimispolkuja. Opettaja tukee 
opiskelijan oppimista antamalla henkilökohtaista palautetta työskente-
lystä opintojakson aikana. Verkko-opetus ei siis tarkoita opiskelijalle it-
senäistä suoritusta. Opintoja tarjotaan viidessä periodissa. 

Verkkotarjottimella on valtakunnallisia pakollisia ja valinnaisia opinto-
jaksoja. Esimerkiksi lukuvuonna 2021−2022 tarjolla on opintoja muun 
muassa biologiassa, elämänkatsomustiedossa, vieraissa kielissä, filo-
sofiassa sekä äidinkielessä ja kirjallisuudessa yhteensä 86 kurssin ver-
ran.

Helsingin verkkolukion etätarjotin

Helsingin verkkolukiossa lukio-opintoja on myös mahdollista suorittaa 
kaupungin etätarjottimen kautta. Etäopetus tarkoittaa opintojaksoa tai 
kurssia, jossa opiskelija osallistuu oppitunneille verkossa lukujärjestyk-
seen merkittynä aikana.

Oppitunnit pidetään kaupungin tarjoamilla alustoilla Google Meetissä 
tai O365 Teamsissa kaupunkitarjottimen tuntipaikoilla 6, 7 ja 8. Oppi-
tuntien määrä ja kesto on sama kuin nuorten lukion lähiopetuksen opin-
tojaksoilla. Etäperiodit vastaavat lähiopetuksen periodeja kaupungin 
viisiperiodijärjestelmän lukioissa. Opiskelija osallistuu etäoppitunneille 
lukujärjestyksen mukaisesti aivan kuten lähiopetuksessa. Etäopintojen 
tarjottimella on lukuvuonna 2021−2022 runsaasti kielten opintoja esi-
merkiksi venäjää, kiinaa, japania ja latinaa. Opintoja on tarjolla 92 opin-
tojakson tai kurssin verran.

Helsingin verkko- ja etätarjottimien opintojen maksuttomuus Helsingin kaupungin toisen asteen 
oppilaitosten opiskelijoille

Helsingin verkko- ja etätarjottimen opinnot olisivat ehdotuksen mukai-
sesti jatkossakin maksuttomia Helsingin kaupungin toisen asteen oppi-
laitosten opiskelijoille. Lukiolain (2018/714, § 34) mukaan laissa tarkoi-
tettuun koulutukseen kuuluva opetus ja ohjaus ovat opiskelijalle mak-
suttomia muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Lain mukaan aineo-
piskelijalta ja erityisen tutkinnon kokeista voidaan periä maksuja. Nämä 
maksut eivät kuitenkaan koske oppivelvollisia. 
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Oppivelvollisuuslain (2020/1214, 17 §) mukaan opetuksen edellyttämät 
oppimateriaalit ovat lain maksuttomuuden (16 §) piiriin kuuluville opis-
kelijoille maksuttomia. Maksuttomia eivät kuitenkaan ole erityistä har-
rastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat opiskelijan henki-
lökohtaiseen käyttöön tarkoitetut soittimet, urheiluvälineet tai muut vas-
taavat välineet ja tarvikkeet, joita opiskelija voi käyttää myös muutoin 
kuin opetuksen yhteydessä. Lisäksi opintoja täydentävistä vapaaehtoi-
sista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toi-
minnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja.

Helsinkiläisten yksityisten ja valtion toisen asteen oppilaitosten opiskelijoiden mahdollisuus suo-
rittaa verkko- ja etätarjottimien opintoja

Ehdotus mahdollistaisi Helsingin kaupungin ja helsinkiläisten yksityis-
ten ja valtion toiseen asteen oppilaitosten välisen sopimuksen, jonka 
kautta näiden oppilaitosten opiskelijat voisivat suorittaa opintoja Hel-
singin etä- tai verkkotarjottimilta. Opiskelu olisi opiskelijalle maksutonta, 
mutta oppilaitos maksaisi sopimuksen mukaisen hinnan. Oppilaitoksel-
le maksu olisi 50 euroa per opintopiste vuoden 2021 opetussuunnitel-
man mukaisista opinnoista. Vuoden 2016 opetussuunnitelman mukai-
sista opinnoista maksu olisi 100 euroa per kurssi. Maksu perittäisiin 
aloitetuista opintojaksoista tai kursseista, ja se sisältäisi oppimateriaalit. 

Lukiolain (2018/714, § 8) mukaan koulutuksen järjestäjä voi täydentää 
järjestämäänsä koulutusta hankkimalla lukiolaissa tarkoitettua opetusta 
ja muita palveluja toiselta lukiokoulutuksen tai muun koulutuksen järjes-
täjältä, korkeakoululta, muulta julkiselta taholta taikka muulta yksityisel-
tä rekisteröidyltä yhteisöltä tai säätiöltä.

Lukiolaissa (2018/714, § 4) säädetään myös lukiokoulutuksen järjestä-
misluvan edellytyksistä. Koulutuksen on esimerkiksi oltava tarpeellista 
ottaen huomioon valtakunnallinen tai alueellinen koulutustarve ja koulu-
tustarjonta. Lain mukaan koulutusta ei saa järjestää taloudellisen voiton 
tavoittelemiseksi. Tästä syystä yksityisille ja valtion toisen asteen oppi-
laitoksille myytäisiin ainoastaan sellaisia paikkoja, jotka jäävät kaupun-
gin opiskelijoilta käyttämättä. Helsingin kaupunki ei siis myisi tilauskou-
lutusta vaan kaupungin ylijäämäpaikkoja.

Liitteestä 1 käy ilmi eri aikuis-, etä- ja verkkolukioiden opiskelumaksut. 
Liitteessä mainituilla lukioilla yksittäisten vuoden 2015 opetussuunni-
telman perusteiden mukaisten kurssien maksut vaihtelevat 45 eurosta 
140 euroon. Vuoden 2019 opetussuunnitelman perusteiden mukaisten 
opintojen maksut ovat 40−95 euron välillä per opintopiste. Jotkut lukiot 
määrittelevät hinnat opintojaksoina, jolloin väli on 50−100 euroa.

Jos yksityinen tai valtion toisen asteen oppilaitos haluaa heidän opiske-
lijansa voivan ottaa opintoja Helsingin verkko- ja etätarjottimilta, tekee 
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oppilaitos sopimuksen Helsingin kaupungin kanssa. Näiden oppilaitos-
ten opiskelijat voivat valita tarjottimien opintoja, jos kursseilla tai opinto-
jaksoilla on tilaa kaupungin omien opiskelijoiden jälkeen.

Suunnitelma etenemisestä

Helsinkiläiset yksityiset ja valtion toiseen asteen oppilaitokset ovat jo 
kyselleet mahdollisuutta ostaa verkko- ja etätarjottimien opintoja opis-
kelijoilleen. Oppilaitoksille on alustavasti kerrottu suunnitelmasta tarjota 
heille mahdollisuutta tehdä sopimus Helsingin kaupungin kanssa. Jos 
lautakunta hyväksyy ehdotuksen, viestitään jo tämän kevään aikana 
oppilaitoksille ja niiden opiskelijoille mahdollisuudesta suorittaa Helsin-
gin verkkolukion etä- ja verkko-opintoja. Näin oppilaitosten opiskelijat 
voivat hyödyntää opiskelumahdollisuutta syksystä 2022 alkaen. 

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännössä todetaan toimialalautakunnan 
yleistoimivallasta seuraavaa (10 luku, 1 §, 3 momentti, 1 kohta):

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.

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

Liitteet

1 Koonti eri aikuis-, etä- ja verkkolukioiden maksuista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 51
Hankinnan keskeyttäminen: ruoka- ja puhtauspalvelut alueelle 1 
ajalle 1.8.2022 - 31.7.2025

HEL 2022-000255 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perus-
tein keskeyttää ruoka- ja puhtauspalveluiden hankinnan alueelle 1 
(ajalle 1.8.2022 - 31.7.2025).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

riikka.uoti(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala julkaisi 
17.1.2022 tarjouspyynnön koskien ruoka- ja puhtauspalveluiden han-
kintaa alueelle 1 ajalle 1.8.2022 - 31.7.2025. Uuden oikeuskäytännön 
(KHO 2022:1) mukaisesti olennaisten muutosten tekeminen tarjous-
pyyntöön ei ole mahdollista ilmoittamalla niistä vain korjausilmoituksel-
la. Tämän vuoksi hankinta tulee keskeyttää. 

17.1.2022 julkaistun tarjouspyynnön kohdan "taloudellinen ja rahoituk-
sellinen tilanne" mukaan: "Tarjoajan luottoluokituksen tulee olla Asia-
kastiedon tai vastaavan tahon rating-luokituksessa vähintään hyvä 
(AA). Tarjoukseen on liitettävä luottolaitoksen (esim. Asiakastieto, Bis-
node tai vastaava) todistus Ratingluokituksesta. Todistus ei saa olla 
kolmea kuukautta vanhempi tarjouksen jättämisestä." 

Tarjouspyynnössä varattiin mahdollisuus lisätietokysymyksien esittämi-
selle 14.2.2022 mennessä. Tulleiden lisätietokysymysten myötä tuli il-
mi, että tarjouspyynnössä ollut vaatimus vähintään hyvästä AA-
luottoluokituksesta karsii pois muilla ehdoilla luotettaviksi varmistettuja 
mahdollisia tarjoajia. Koronapandemian vuoksi joidenkin alan yritysten 
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luottoluokitus on ainakin tilapäisesti heikentynyt. Tämän vuoksi on tar-
koituksenmukaista poistaa tarjouspyynnöstä luottoluokitusta koskeva 
ehto. Tarjoajan taloudellista asemaa selvitetään tarjouspyynnössä aina 
myös tilaajavastuulain asettamilla selvitysvelvollisuuksilla, joten luotto-
luokitus ei ole ainoa palveluntuottajan taloudellisen toimintavarmuuden 
ehto. 

Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan 
keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn 
keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa kos-
kevasta päätöksestä säädetään hankintalain 123 §:ssä. Vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttämisen edelly-
tyksenä on, että keskeyttämisen syy on todellinen ja ettei keskeyttämi-
nen merkitse ehdokkaiden tai tarjoajien syrjivää tai epätasapuolista 
kohtelua. Hankinnan keskeyttämisen valmistelussa on tehty yhteistyötä 
kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa.

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 ar-
vonlisäverottomalta arvoltaan 500 000 euroa ylittävistä hankinnoista 
(HEL 2021-013274, 14.12.2021 § 394).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

riikka.uoti(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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§ 52
Puotilan ala-asteen irtokalustehankinta, minikilpailutus

HEL 2021-014883 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että Puotilan ala-asteen irtoka-
lusteita hankitaan tarjousvertailun mukaisesti seuraavilta puitesopimus-
toimittajilta:

Toimisto- ja julkitilakalusteet:
Modeo Oyj
Input Interior Oy
Kinnarps Oy
Isku Interior Oy
Martela Oy 
Tavara Trading TTR Oy

Oppilaskalusteet:
Tevella Oy
Isku Interior Oy
Kuopion woodi Oy
Martela Oyj
Lekolar-Printel Oy

Lisäksi Martelalta hankitaan tutkimuspöytä, jota sai tarjota molempien 
puitesopimuksien tarjoajat.

Hankinnan kokonaisarvo on noin 535 000 euroa, alv. 0 %.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti keskeyttää hankinnan 
toimisto- ja julkitilakalusteiden ryhmän 6 (pos. 23, 24, 25 ja 26), sekä 
tuotteen PÖ3 pos. 44 osalta, tarjouspyynnön liitteinä olleiden kaluste-
korttien määritysvirheen johdosta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Martelan tarjoukset tuot-
teista JÄ1, pos. 40 sekä SO1, pos. 46, näiden ollessa tarjouspyynnön 
vastaisia.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta valtuutti hankintapäällikön te-
kemään tätä päätöstä vastaavat tilaukset. Toimitukset ovat ajalla 
6/2022.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nantte-Niklas Luoma, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21580

nantte-niklas.luoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko valinnat ja hylkäykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, puitejärjestelyjen sisäiset han-
kinnat, Kasko lk

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, puitejär-
jestelyjen sisäiset hankinnat, Kasko lk
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kilpailutti Puotilan ala-asteen irto-
kalusteet seuraavien, Helsingin kaupunginkanslian tekemienpuitejärjes-
telyjen sisäisenä kevennettynä kilpailutuksena:

H066-20/HEL 2020-012513 / Toimisto- ja julkitilakalusteet 
H029-21/HEL 2021-005362 / Oppilaskalusteet 

Tarjouspyyntö lähetettiin kaikille puitesopimustoimittajille.

Määräaikaan11.02.2022 klo 12:00 mennessä saapuivat seuraavat tar-
joukset: Input interior Oy (2447489-2), Isku Interior Oy (FI18314972), 
Kinnarps Oy (0789249-4), Kuopion Woodi Oy (0974444-4), Lekolar-
Printel Oy (1546343-8), Martela Oyj (FI01148912), Modeo Oy 
(20282674), Pa-Ri Materia Oy (FI10686536), Piiroinen oy (0139391-8), 
Tavara Trading TTR Oy (FI14640754) sekä Tevella Oy (2575744-8).

Tarjousten tuote/ryhmäkohtaisena vertailuperusteena käytettiin halvinta 
hintaa.

Tuote/ryhmäkohtaiset valinnat ja hylkäykset perusteluineen ovat tämän 
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päätöksen liitteenä.

Hankinta jakautuu puitesopimustoimittajittain seuraavasti:

Toimisto- ja julkitilakalusteet, tilausten arvot:

Modeo Oyj: 110 312 €
Input Interior Oy: 145 507 €
Kinnarps Oy: 35 622 €
Isku Interior Oy: 13 710 €
Martela Oy: 5 006 €
Tavara Trading TTR Oy: 1 147 €

Oppilaskalusteet, tilausten arvot:

Tevella Oy: 109 677 €
Isku Interior Oy: 42 766 €
Kuopion woodi Oy: 46 528 €
Martela Oyj: 20 995 €
Lekolar-Printel Oy: 1 925 €

Lisäksi hankittavana oli tutkimuspöytä, jota sai tarjota molempien puite-
sopimuksien tarjoajat. Tutkimuspöytä hankitaan seuraavasti:

Martela Oyj: 616,20 €

Lisäksi keskeytetään hankinta toimisto- ja julkitilakalusteiden ryhmän 6 
(pos. 23, 24, 25 ja 26), sekä tuotteen PÖ3 pos. 44 osalta, tarjouspyyn-
nön liitteinä olleiden kalustekorttien määritysvirheen johdosta. 

Ryhmän 6 kalustekortit oli määritelty väärillä mitoilla tarjouspyynnön liit-
teessä, jonka seurauksena tarjotut tuotteet eivät olleet soveltuvia koh-
teeseen. 
Tuotteen PÖ3 osalta tarjouspyynnön liitteenä olleesta kalustekortista 
puuttui oleellisia tietoja tuotteesta, jonka seurauksena tarjotut tuotteet 
eivät olleet soveltuvia kohteeseen.

Lisäksi hylätään Martelan tarjoukset tuotteista JÄ1, pos. 40 sekä SO1, 
pos. 46, näiden ollessa tarjouspyynnön vastaisia. 
JÄ1 ei täyttänyt kalustekortissa annettuja kriteerejä pintamateriaalista 
eikä ollut vaatimusten mukaisesti ilman pyöriä.
SO1 ei täyttänyt kalustekortissa annettuja kriteerejä muotojen eikä mit-
tojen osalta.

Esityksen liitteenä on vertailutaulukko.
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Tilaukset eivät synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan erikseen 
tehtävillä tilauksilla.

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 koulutuslautakunnan päätöksen 
(HEL 2021-013274, 14.12.2021 § 394) mukaan lautakunta päättää ar-
vonlisäverottomalta arvoltaan 500 000 euron ylittävät hankinnat toimia-
lalla.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nantte-Niklas Luoma, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21580

nantte-niklas.luoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko valinnat ja hylkäykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, puitejärjestelyjen sisäiset han-
kinnat, Kasko lk

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, puitejär-
jestelyjen sisäiset hankinnat, Kasko lk
Liite 1

Tiedoksi

Sisäiset
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§ 53
Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla pe-
ruskoululaisten sekä peruskoulujen ja lukioiden opettajien tietoko-
nehankinnoissa 22.3.2022-31.12.2022

HEL 2022-003047 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti  siirtää hankintatoimivaltansa 
toimialajohtajalle peruskoululaisille sekä peruskoulujen ja lukioiden 
opettajille hankittavien tietokoneiden osalta enintään 3,4 miljoonaan eu-
roon (alv 0 %) määräaikaisesti vuoden 2022 loppuun saakka. Tietoko-
nehankinnat tulee tehdä Helsingin kaupungin puitejärjestelyn mukai-
sesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Seppo Perälä, ICT-Opetusteknologiapäällikkö,, puhelin: 09 310 36299

seppo.perala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankinnan ennakoitu arvo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sopimustoimittajat Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-

tuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan tavoitteena on hankkia uudet kannettavat tietokoneet syk-
syllä 2022 aloittaville peruskoulujen seitsemäsluokkalaisille sekä korva-
ta peruskoulujen ala-asteen oppilailla elinkaarensa lopussa olevia tie-
tokoneita. Lisäksi on tarkoitus myös hankkia sekä uusia- että korvata 
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elinkaarensa lopussa olevia peruskoulun- ja lukioiden opettajien tieto-
koneita.

Tietokoneet tilataan oppilaiden- ja opettajien määrän mukaan. Toimi-
vallan siirrolla mahdollistetaan että tietokoneet voidaan tilata heti kun 
olemme tarkistaneet kappalemäärät ja siten tietokoneet saadaan ajois-
sa käyttöön. Tällä toiminnalla varmistetaan, että lautakuntaan ei viedä 
hankintapäätöstä, joka ei ole yhteneväinen lopullisten tilausmäärien 
kanssa.

Liitteessä 1 on tämänhetkinen arvio tarvittavista tietokonemääristä ja 
kustannuksista.  

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Seppo Perälä, ICT-Opetusteknologiapäällikkö,, puhelin: 09 310 36299

seppo.perala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankinnan ennakoitu arvo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sopimustoimittajat Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-

tuslautakunta
Liite 1

Tiedoksi

ICT-oppimisteknologiapalvelut
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§ 54
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
hallituksen esityksestä eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen ra-
hoituksesta annetun lain muuttamisesta

HEL 2022-001272 T 03 00 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi lausunnon hallituksen esitykses-
tä eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
muuttamisesta:

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 
pykälä (44 a §), jossa säädettäisiin valtion erityisavustuksesta varhais-
kasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin sekä asetuksenantovaltuu-
tus, joka säätäisi tarkemmin avustuksen käyttökohteista ja myöntämis-
perusteista, on kokonaisuudessaan kannatettava.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että perusopetuslain 26—26 a §:n 
mukaisen esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuslain mukaisen 
toiminnan järjestäjälle voidaan myöntää valtion erityisavustusta var-
haiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin 
toimenpiteisiin.  Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että 
erityisavustusta myönnettäisiin valtion talousarviossa osoitetun määrä-
rahan rajoissa. Erityisavustusta voitaisiin myöntää kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan. Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi asetukse-
nantovaltuutuksesta siten, että avustuksen käyttökohteista ja myöntä-
misperusteista voitaisiin säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Rahoituslakiin lisättävä säännös vakiinnuttaisi valtion erityisavustuksen 
osaksi opetus- ja kulttuuritoimenrahoitusjärjestelmää sekä selkeyttäisi 
avustuksen myöntämiseen ja hakemiseen liittyviä menettelyitä ja peri-
aatteita, joka vähentäisi myös hakuprosessiin ja raportointiin liittyvää 
työmäärää kunnissa.  Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tätä kanna-
tettavana parannuksena nykytilanteeseen sekä arvioi, että valtionavus-
tuksen vakiinnuttaminen tukee kuntien  pitkäjänteisempää kehittämis-
työtä ja toimenpiteiden tavoitteiden mukaista toteutumista.

Myös ehdotusta lakiin lisättävästä asetuksenantovaltuutuksesta, jonka 
myötä valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin avus-
tuksen käyttökohteista ja myöntämisperusteista pidetään lähtökohtai-
sesti hyvänä. Avustuksen käyttökohteiden ei tulisi kuitenkaan kovin no-
peasti muuttua, jotta kunnissa tehtävä työ voi olla pitkäjänteistä, ja  jot-
ta rahoitukselle saadaan vaikuttavuutta. Esityksen mukaan erityisavus-
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tus kohdentuisi niille kouluille ja varhaiskasvatuksen toimipaikoille, joi-
den sijaintialueella koulutustaso on heikko ja työttömyysaste sekä vie-
raskielisen väestön osuus korkea.

Korostuneen huono-osaisuusriskin alueilla on havaittu heikon koulutus-
tason, korkean työttömyyden, matalan tulotason, korkeamman sairas-
tavuuden ja heikkenevän osallisuuden kasautumista. Tämä näkyy sekä 
päiväkotien että koulujen alueellisissa eroissa. Varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen yhtenäiset myönteisen erityiskohtelun resursoinnin kri-
teerit mahdollistavat tukitoimien kohdentamisen tukea tarvitseville oppi-
jalle.  Kunnat ovat tähän asti saaneet vuosittain erikseen haettavaa val-
tionavustusta, jonka suuruus on vaihdellut. Tämän vuoksi on ollut haas-
teellista tehdä pitkäjänteistä suunnittelua avustuksen käyttöön. Nyt esi-
tetty muutos toisi tähän selvän parannuksen. Myös rahoituksen säily-
minen valtionavustuksena eikä yleiskatteellisena valtionosuusrahoituk-
sena takaa sen, että rahoitus kohdentuu niille kunnille, joissa segregaa-
tiotilanne on haasteellinen.

Lakiesityksen mukaan valtionavustuksen määrärahan tason määräy-
tyminen jää jatkossakin julkisen talouden suunnitelmassa ja talousar-
viossa ratkaistavaksi, ja avustusta myönnettäisiin valtion talousarviossa 
tarkoitukseen osoitetun määrärahan rajoissa. Kasvatus ja koulutuslau-
takunta pitää tärkeänä, että rahoituksen määrä valtion talousarviossa 
vakiintuisi. Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää harkittavaksi, 
että pykälän 2 momenttia muutettaisiin siten, että erityisavustusta voi-
taisiin myöntää neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Kuntien resurssitarpeita ja resurssien kohdentamisperusteita tulisi ar-
vioida säännöllisesti. On tärkeää, että kunnat tulevat kuulluksi toimin-
taympäristön merkittävistä muutoksista valtionavustuksen määrärahan 
tasoa määriteltäessä, jotta vakiintuneen erityisrahoituksen sisältämät 
koulutuksellisen tasa-arvon tavoitteet voidaan saavuttaa pitkäjänteises-
ti.

On valitettavaa, että lakiesitys ei sisällä kansallista laskentamallia, joka 
tuottaisi varhaiskasvatuksen toimipaikalle/koululle yksittäisen resurssi-
tarvekertoimen, joka kuvaisi kyseisen yksikön tilastollisia edellytyksiä 
tukea laadukkaasti lapsen oppimista ja kehitystä sekä saavuttaa hyviä 
oppilaiden oppimistuloksia. Tämä olisi tärkeää myös vaikuttavuuden 
seurannan näkökulmasta. Kasvatus ja koulutuslautakunta pitää tärkeä-
nä, että resurssitarpeiden kansallisen laskentamallin rakentamiseksi 
tehdään arviointi yhteistyössä kuntien kanssa.

Lakiesityksen mukaan koulutuksellista tasa-arvoa vahvistavien toimen-
piteiden vaikuttavuuden arviointi parantuisi rahoituksen vakiinnuttami-
sen ja vaikuttavuutta tukevan seurannan myötä. Kasvatus- ja koulutus-
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lautakunnan näkemyksen mukaan systemaattinen vaikuttavuuden seu-
ranta ja arviointi edellyttävät kuitenkin, että opetus- ja kulttuuriministeriö 
kehittää tätä varten yhtenäisen seurantamallin. Valtakunnallisesti on 
tärkeää saada tutkimuspohjaista seurantatietoa rahoituksen vaikutta-
vuudesta sekä hyvistä käytänteistä ja kehitetyistä tuloksellisista toimin-
tamalleista kunnissa, jotta vaikuttavuuden arviointia voidaan kunnissa 
parhaalla tavalla hyödyntää.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa lopuksi, että lakiesityksen ta-
voitteena on vähentää yhteiskunnallisen eriarvoistumiskehityksen, ku-
ten kuntien sisäisen segregaation, vaikutuksia koulutukselliseen tasa-
arvoon. Helsingin kaupunki on omalta osaltaan ollut myönteisen erityis-
kohtelun edelläkävijä. On tärkeää erityisesti kaupunkien näkökulmasta, 
että nyt lakiin perustuvalla valtionrahoituksella tähdätään lasten oikeuk-
sien ja sivistyksellisten oikeuksien tasa-arvoisen toteutumisen vahvis-
tamiseen. Muutoksella on merkittäviä lapsivaikutuksia, koska se paran-
taa päiväkotien ja peruskoulujen edellytyksiä tukea heikommassa ase-
massa olevien lasten oppimista, ja hyvinvointia varhaiskasvatuksessa 
ja perusopetuksessa sekä siirtymisessä jatko-opintoihin.

Ehdotettu lainmuutos on askel eteenpäin tuomalla rahoitusjärjestel-
mään pitkäjänteisyyttä ja rahoituksen laskentatapaan systemaattisuut-
ta. Lautakunta kannattaa lainmuutosta, mutta pitää tärkeänä, että jat-
kossa myönteisen erityiskohtelun rahoitus vakiinnutetaan osaksi pysy-
vää rahoitusmallia.

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää lisäksi 
huomiota myös valtion koulutukseen kohdentamien määrärahojen ylei-
siin kriteereihin.  Yksityiset sopimuskoulut saavat oppilaskohtaisesta 
valtionosuudesta nykyisellään vain 94%. Helsingissä tästä leikkaukses-
ta kärsii noin viidesosa perusasteen oppilaista. Yksityiset sopimuskou-
lut ovat pääsääntöisesti omien alueidensa lähikouluja.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että siitä poistetaan lause: Helsin-
gissä on tunnistettu osin jo realisoitunut riski urbaanien periferioiden 
syntymiselle, kun tarkastelukriteeriksi otetaan esimerkiksi aikuisväestön 
koulutus- tai tulotaso.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

Vastaehdotus:
Nasima Razmyar: Muutetaan lausunnon viimeinen kappale seuraavas-
ti:
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa lopuksi, että lakiesityksen ta-
voitteena on vähentää yhteiskunnallisen eriarvoistumiskehityksen, ku-
ten kuntien sisäisen segregaation, vaikutuksia koulutukselliseen tasa-
arvoon. Helsingin kaupunki on omalta osaltaan ollut myönteisen erityis-
kohtelun edelläkävijä. On tärkeää erityisesti kaupunkien näkökulmasta, 
että nyt lakiin perustuvalla valtionrahoituksella tähdätään lasten oikeuk-
sien ja sivistyksellisten oikeuksien tasa-arvoisen toteutumisen vahvis-
tamiseen. Muutoksella on merkittäviä lapsivaikutuksia, koska se paran-
taa päiväkotien ja peruskoulujen edellytyksiä tukea heikommassa ase-
massa olevien lasten oppimista, ja hyvinvointia varhaiskasvatuksessa 
ja perusopetuksessa sekä siirtymisessä jatko-opintoihin. 
 
Ehdotettu lainmuutos on askel eteenpäin tuomalla rahoitusjärjestel-
mään pitkäjänteisyyttä ja rahoituksen laskentatapaan systemaattisuut-
ta. Lautakunta kannattaa lainmuutosta, mutta pitää tärkeänä, että jat-
kossa myönteisen erityiskohtelun rahoitus vakiinnutetaan osaksi pysy-
vää rahoitusmallia. 

Kannattaja: Sini Korpinen

Vastaehdotus:
Vesa Lahtinen: Lisäys lausunnon loppuun:
Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää lisäksi 
huomiota myös valtion koulutukseen kohdentamien määrärahojen ylei-
siin kriteereihin.  Yksityiset sopimuskoulut saavat oppilaskohtaisesta 
valtionosuudesta nykyisellään vain 94%. Helsingissä tästä leikkaukses-
ta kärsii noin viidesosa perusasteen oppilaista. Yksityiset sopimuskou-
lut ovat pääsääntöisesti omien alueidensa lähikouluja.

Kannattaja: Sini Korpinen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Lahtisen vastaehdotuk-
sen mukaisesti muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan lausunnon viimeinen kappale seuraavasti:
 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa lopuksi, että lakiesityksen ta-
voitteena on vähentää yhteiskunnallisen eriarvoistumiskehityksen, ku-
ten kuntien sisäisen segregaation, vaikutuksia koulutukselliseen tasa-
arvoon. Helsingin kaupunki on omalta osaltaan ollut myönteisen erityis-
kohtelun edelläkävijä. On tärkeää erityisesti kaupunkien näkökulmasta, 
että nyt lakiin perustuvalla valtionrahoituksella tähdätään lasten oikeuk-
sien ja sivistyksellisten oikeuksien tasa-arvoisen toteutumisen vahvis-
tamiseen. Muutoksella on merkittäviä lapsivaikutuksia, koska se paran-
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taa päiväkotien ja peruskoulujen edellytyksiä tukea heikommassa ase-
massa olevien lasten oppimista, ja hyvinvointia varhaiskasvatuksessa 
ja perusopetuksessa sekä siirtymisessä jatko-opintoihin. 
 
Ehdotettu lainmuutos on askel eteenpäin tuomalla rahoitusjärjestel-
mään pitkäjänteisyyttä ja rahoituksen laskentatapaan systemaattisuut-
ta. Lautakunta kannattaa lainmuutosta, mutta pitää tärkeänä, että jat-
kossa myönteisen erityiskohtelun rahoitus vakiinnutetaan osaksi pysy-
vää rahoitusmallia. 

Jaa-äänet: 1
Pia Kopra

Ei-äänet: 11
Ted Apter, Jussi Chydenius, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Vesa 
Korkkula, Sini Korpinen, Vesa Lahtinen, Markku Rantahalvari, Nasima 
Razmyar, Sami Säynevirta, Ozan Yanar

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Mirita Saxberg

Äänestyksessä kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Nasima Raz-
myarin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 11-1 
(poissa 1).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 26940

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 31.1.2022
2 Lausuntopyyntö 31.1.20222, liite, hallituksen esitys eduskunnalle laiksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa lausunnon hallituksen esitykses-
tä eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
muuttamisesta:
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Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 
pykälä (44 a §), jossa säädettäisiin valtion erityisavustuksesta varhais-
kasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin sekä asetuksenantovaltuu-
tus, joka säätäisi tarkemmin avustuksen käyttökohteista ja myöntämis-
perusteista, on kokonaisuudessaan kannatettava.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että perusopetuslain 26—26 a §:n 
mukaisen esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuslain mukaisen 
toiminnan järjestäjälle voidaan myöntää valtion erityisavustusta var-
haiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin 
toimenpiteisiin.  Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että 
erityisavustusta myönnettäisiin valtion talousarviossa osoitetun määrä-
rahan rajoissa. Erityisavustusta voitaisiin myöntää kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan. Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi asetukse-
nantovaltuutuksesta siten, että avustuksen käyttökohteista ja myöntä-
misperusteista voitaisiin säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Rahoituslakiin lisättävä säännös vakiinnuttaisi valtion erityisavustuksen 
osaksi opetus- ja kulttuuritoimenrahoitusjärjestelmää sekä selkeyttäisi 
avustuksen myöntämiseen ja hakemiseen liittyviä menettelyitä ja peri-
aatteita, joka vähentäisi myös hakuprosessiin ja raportointiin liittyvää 
työmäärää kunnissa.  Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tätä kanna-
tettavana parannuksena nykytilanteeseen sekä arvioi, että valtionavus-
tuksen vakiinnuttaminen tukee kuntien  pitkäjänteisempää kehittämis-
työtä ja toimenpiteiden tavoitteiden mukaista toteutumista.

Myös ehdotusta lakiin lisättävästä asetuksenantovaltuutuksesta, jonka 
myötä valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin avus-
tuksen käyttökohteista ja myöntämisperusteista pidetään lähtökohtai-
sesti hyvänä. Avustuksen käyttökohteiden ei tulisi kuitenkaan kovin no-
peasti muuttua, jotta kunnissa tehtävä työ voi olla pitkäjänteistä, ja  jot-
ta rahoitukselle saadaan vaikuttavuutta. Esityksen mukaan erityisavus-
tus kohdentuisi niille kouluille ja varhaiskasvatuksen toimipaikoille, joi-
den sijaintialueella koulutustaso on heikko ja työttömyysaste sekä vie-
raskielisen väestön osuus korkea.

Helsingissä on tunnistettu osin jo realisoitunut riski urbaanien perife-
rioiden syntymiselle, kun tarkastelukriteeriksi otetaan esimerkiksi ai-
kuisväestön koulutus- tai tulotaso. Korostuneen huono-osaisuusriskin 
alueilla on havaittu heikon koulutustason, korkean työttömyyden, mata-
lan tulotason, korkeamman sairastavuuden ja heikkenevän osallisuu-
den kasautumista. Tämä näkyy sekä päiväkotien että koulujen alueelli-
sissa eroissa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhtenäiset myön-
teisen erityiskohtelun resursoinnin kriteerit mahdollistavat tukitoimien 
kohdentamisen tukea tarvitseville oppijalle.  Kunnat ovat tähän asti 
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saaneet vuosittain erikseen haettavaa valtionavustusta, jonka suuruus 
on vaihdellut. Tämän vuoksi on ollut haasteellista tehdä pitkäjänteistä 
suunnittelua avustuksen käyttöön. Nyt esitetty muutos toisi tähän sel-
vän parannuksen. Myös rahoituksen säilyminen valtionavustuksena ei-
kä yleiskatteellisena valtionosuusrahoituksena takaa sen, että rahoitus 
kohdentuu niille kunnille, joissa segregaatiotilanne on haasteellinen.

Lakiesityksen mukaan valtionavustuksen määrärahan tason määräy-
tyminen jää jatkossakin julkisen talouden suunnitelmassa ja talousar-
viossa ratkaistavaksi, ja avustusta myönnettäisiin valtion talousarviossa 
tarkoitukseen osoitetun määrärahan rajoissa. Kasvatus ja koulutuslau-
takunta pitää tärkeänä, että rahoituksen määrä valtion talousarviossa 
vakiintuisi. Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää harkittavaksi, 
että pykälän 2 momenttia muutettaisiin siten, että erityisavustusta voi-
taisiin myöntää neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Kuntien resurssitarpeita ja resurssien kohdentamisperusteita tulisi ar-
vioida säännöllisesti. On tärkeää, että kunnat tulevat kuulluksi toimin-
taympäristön merkittävistä muutoksista valtionavustuksen määrärahan 
tasoa määriteltäessä, jotta vakiintuneen erityisrahoituksen sisältämät 
koulutuksellisen tasa-arvon tavoitteet voidaan saavuttaa pitkäjänteises-
ti.

On valitettavaa, että lakiesitys ei sisällä kansallista laskentamallia, joka 
tuottaisi varhaiskasvatuksen toimipaikalle/koululle yksittäisen resurssi-
tarvekertoimen, joka kuvaisi kyseisen yksikön tilastollisia edellytyksiä 
tukea laadukkaasti lapsen oppimista ja kehitystä sekä saavuttaa hyviä 
oppilaiden oppimistuloksia. Tämä olisi tärkeää myös vaikuttavuuden 
seurannan näkökulmasta. Kasvatus ja koulutuslautakunta pitää tärkeä-
nä, että resurssitarpeiden kansallisen laskentamallin rakentamiseksi 
tehdään arviointi yhteistyössä kuntien kanssa.

Lakiesityksen mukaan koulutuksellista tasa-arvoa vahvistavien toimen-
piteiden vaikuttavuuden arviointi parantuisi rahoituksen vakiinnuttami-
sen ja vaikuttavuutta tukevan seurannan myötä. Kasvatus- ja koulutus-
lautakunnan näkemyksen mukaan systemaattinen vaikuttavuuden seu-
ranta ja arviointi edellyttävät kuitenkin, että opetus- ja kulttuuriministeriö 
kehittää tätä varten yhtenäisen seurantamallin. Valtakunnallisesti on 
tärkeää saada tutkimuspohjaista seurantatietoa rahoituksen vaikutta-
vuudesta sekä hyvistä käytänteistä ja kehitetyistä tuloksellisista toimin-
tamalleista kunnissa, jotta vaikuttavuuden arviointia voidaan kunnissa 
parhaalla tavalla hyödyntää.

Lakiesityksen tavoitteena on vähentää yhteiskunnallisen eriarvoistu-
miskehityksen, kuten kuntien sisäisen segregaation vaikutuksia koulu-
tukselliseen tasa-arvoon. Ehdotettu muutos tuo järjestelmään pitkäjän-
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teisyyttä ja rahoituksen laskentatapaan systemaattisuutta. Kasvatus- ja 
koulutuslautakunta näkee lakiesityksen erittäin kannatettavana ja vah-
vistavan lapsen oikeuksien ja sivistyksellisten oikeuksien tasa-arvoista 
toteutumista. Muutoksella on merkittäviä lapsivaikutuksia, koska se pa-
rantaa päiväkotien ja peruskoulujen edellytyksiä tukea heikommassa 
asemassa olevien lasten  oppimista, tukea ja hyvinvointia varhaiskas-
vatuksessa ja perusopetuksessa sekä siirtymissä jatko-opintoihin.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 22.3.2022 mennessä kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnalta lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 26940

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 31.1.2022
2 Lausuntopyyntö 31.1.20222, liite, hallituksen esitys eduskunnalle laiksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 55
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Johanna Nuortevan toivomusponnesta Ote-opetukseen ja pienryh-
miin hakeneiden oppilasmäärien tilastoinnista ja mahdollisuudesta 
rakentaa jono-järjestelmä

HEL 2021-011658 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle 
liitteenä olevasta valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponnesta, 
jossa kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta tilas-
toida ote-opetukseen ja pienryhmiin hakeneiden oppilaiden määrät ja 
tehdyt päätökset. Valtuusto edellyttää myös, että selvitetään tapoja ra-
kentaa jonojärjestelmä sekä Ote- että pienryhmäpaikoille hakeutumi-
seen, jotta järjestelmä on nykyistä läpinäkyvämpi, ennakoitavampi, ja 
toisaalta vahvan tuen tarpeen arviointia ja suunnittelua olisi helpompi 
toimialalla tehdä. 

Oppijan pedagoginen tuki on jatkumo ja oppilaan tarvitsema tuki toteu-
tetaan kasvatus- ja opetushenkilöstön yhteistyönä. Perusopetuslain 
mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen 
ja koulunkäynnin tukea. Opetuksen järjestäjän tulee järjestää oppilaan 
opetus tarvittavin yksilöllisin tukitoimin heti tuen tarpeen ilmetessä. Pe-
rusopetuslain näkökulmasta oppilasta ei siis voida asettaa jonoon eri-
tyisen tuen järjestämiseksi. Tuki tulee antaa oppilaalle ensisijaisesti lä-
hikoulussa, omassa opetusryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin, ellei 
oppilaan yksilöllinen tuen tarve edellytä tuen järjestämistä erityisluokal-
la tai muussa soveltuvassa paikassa.  

Oppilaalla on oikeus saada erityistä tukea, jos moniammatillisessa yh-
teistyössä todetaan, ettei oppilaan saama tehostettu tuki ole riittänyt. 
Kun oppilaalle suunnitellaan eritystä tukea, tulee konsultoida suomen-
kielisessä perusopetuksen erityissuunnittelijaa ja ruotsinkielisessä pe-
rusopetuksessa pedagogista asiantuntijaa, jotta yhteistyössä pedago-
giikkaa toteuttavan koulun henkilökunnan kanssa voidaan pohtia oppi-
laalle parhaiten sopivia erityisen tuen toteuttamisen muotoja. Peruso-
petuslain 17 §:n mukaisesti erityisen tuen päätöksessä tulee päättää 
oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä sekä tarvittaessa perusopetus-
lain 18 §:n mukaisesti erityiset opetusjärjestelyt.  

Erityistä tukea saavat oppilaat tilastoidaan kerran lukuvuoden aikana, 
tilastointipäivänä. Suomenkielisessä perusopetuksessa erityissuunnit-
telijat ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa pedagoginen asiantuntija 
kokoavat omalta alueeltaan tietoa oppilaista, joiden opetus toteutetaan 
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erityisluokalla. Tätä tietoa hyödynnetään seuraavan lukuvuoden erityis-
luokkaverkon suunnittelussa, jotta tukea pystytään kohdentamaan lähi-
palveluna ja oikea-aikaisesti. Erityisluokkaverkko muodostuu suurpiiria-
lueen tarpeiden mukaisesti ja sitä suunnitellaan yhteistyössä alueen 
koulujen kanssa sekä kokonaisuutta arvioidaan lukuvuosittain. Helsin-
gin erityisluokkaverkko on laaja ja erityisluokkia sijoitetaan niille alueille 
missä oppilaat asuvat. Erityisluokkaverkon suunnittelulla pystytään tur-
vaamaan alueen palvelutarpeet lähikouluperiaatteen mukaisesti.  

Ote-opetus ja -perhetyö on yksi perusopetuslain 18 §:ssa mainitusta 
erityistä opetusjärjestelyistä, jota järjestetään suomenkielisessä perus-
opetuksessa. Ote-opetuksella ja -perhetyöllä tuetaan 7.–9.-luokkalaisia 
oppilaita, joiden koulunkäyntiä hankaloittavat runsaat poissaolot tai 
koulunkäynti on kokonaan keskeytynyt, jolloin syrjäytymisen riski on 
suuri. Ote-opetuksen tukena on aina perhetyön sosiaaliohjaaja, joka 
työskentelee koululla sekä nuoren toimintaympäristössä tavaten sekä 
nuorta että hänen vanhempaansa. Ote-perhetyön edellytyksenä on, et-
tä oppilaalla on perhesosiaalityön mukainen tai lastensuojelun asiak-
kuus, mutta oppilasta ei ole sijoitettu pitkäaikaisesti lastensuojelulaitok-
seen. Oppilaan ja huoltajan tulee sitoutua Ote-perhetyöhön ja sosiaa-
liohjaajan antamaan tukeen ja Ote-opetuksen ja -perhetyön katsotaan 
hyödyttävän oppilasta. Toimintaan mukaan hakeutuu vuosittain 40-50 
oppilasta ja perhettä, joista mukaan pääsevät yleensä kaikki kriteerit 
täyttävät oppilaat.  

Ote-opetus ei ole erityisluokka eikä oppilas siirry opetukseen pysyvästi 
vaan Ote-opetus on väliaikainen ratkaisu, jonka ensisijaisena tavoittee-
na on oppilaan opiskelun käynnistäminen ja opetukseen kiinnittyminen 
sekä tukea oppilasta palaamaa oman koulun opetukseen. Ote-opetus 
on yksi tapa tukea oppilaan koulunkäyntiä, mutta samoja tukitoimia 
voidaan toteuttaa koulun ja lastensuojelun yhteistyönä oppilaalle myös 
ilman varsinaista Ote-opetusta. Jo ennen Ote-opetukseen siirtymistä 
koulun tulee osoittaa, että oppilasta on tuettu erilaisilla joustavilla ope-
tusjärjestelyillä. Erityissuunnittelijat toimivat aina koulun tukena ja miet-
tivät yhdessä koulujen kanssa pedagogisia ratkaisuja, miten opetusta 
voidaan toteuttaa oppilaalle, jolle ei ole voitu tarjota paikkaa Ote-
opetuksessa ja -perhetyössä.  

Ote-opetusta ja -perhetyötä toteutetaan viidellä alueella. Tietoa Ote- 
opetuksessa olevista ja hakeneista tilastoidaan kaupunkitasoisesti sekä 
alueittain. Tilastoihin kootaan tietoa muun muassa oppilaan saamasta 
tuesta ennen Ote-opetukseen hakeutumista, suunniteltu Ote opetuk-
seen ja-perhetyöhön osallistumisaika sekä mahdollisesti kielteinen pää-
tös sekä sen perustelut. Vuositason tietojen pohjalta käydään keskus-
telua alueiden erityissuunnittelijoiden, Ote-opettajien, Ote-ohjaajien ja 
Ote-koulujen rehtorien kesken. Nämä tilastot ja tiedot toimivat hyvänä 
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pohjana ote- opetuksen ja perhetyön kehittämistyölle. Tilastoja hyö-
dynnetään myös suunniteltaessa ja arvioitaessa kunkin oppilaan koko-
naistilannetta. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala yhdessä koulujen kanssa tekee jatkuvaa kehittämistyötä 
perusopetuksen tasa-arvon ja laadun vahvistamiseksi. Koulujen toimin-
takulttuuria ja toimintaa kehitetään vastaamaan alueen lasten ja per-
heiden tarpeita ja kehittämisen tavoitteena on lähipalveluiden vahvis-
taminen. Helsingissä kaikille sopivan koulun kehittämistoimintaan osal-
listuvat kaikki suomenkieliset ja ruotsinkieliset peruskoulut. Jotta tuki 
saadaan toteutettua oppilaan tarvitsemalla tavalla ja erityisluokkapaik-
kojen määrä saadaan vastaamaan tarvetta, on tärkeää saada tilastoi-
tua pienryhmäpaikkaa hakeneiden oppilaiden määrät sekä kielteisen 
päätöksen saaneet oppilaat. Lautakunta katsoo, että läpinäkyvyyden li-
sääminen on tarpeen. Perusopetuslain mukaan erityisluokille ei voida 
luoda jonotusjärjestelmää vaan oppilaalle on tarjottava tukea heti tuen 
tarpeen ilmetessä ja erityisen tuen järjestämispaikka tulee ilmetä erityi-
sen tuen päätöksessä. Lisäksi lautakunta toteaa, että Ote-opetukseen 
että erityisluokille hakeneiden ja ilman paikkaa jääneiden nuorten mää-
riä on tarpeen tilastoida nykyistä tarkemmin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Ozan Yanar: Poistetaan kohta: "Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta 
toteaa, että suomenkielisessä perusopetuksessa erityissuunnittelijan ja 
ruotsinkielisessä perusopetuksessa pedagogisen asiantuntijan tekemä 
säännöllinen yhteistyö koulujen kanssa mahdollistaa ajankohtaisen tie-
don saamisen vahvaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea tarvitsevien 
oppilaiden kokonaistilanteesta. Tämä tieto on riittävää alueen palvelui-
den kehittämistyöhön."

Lisätään tilalle: "Jotta tuki saadaan toteutettua oppilaan tarvitsemalla 
tavalla ja erityisluokkapaikkojen määrä saadaan vastaamaan tarvetta, 
on tärkeää saada tilastoitua pienryhmäpaikkaa hakeneiden oppilaiden 
määrät sekä kielteisen päätöksen saaneet oppilaat. Lautakunta katsoo, 
että läpinäkyvyyden lisääminen on tarpeen."

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Ozan Yanarin vastaehdotuk-
sen mukaisesti muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Ozan Yanar: Poistetaan kohta: "Lisäksi lautakunta toteaa, että Ote-
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opetukseen ja-perhetyöhön hakeneiden sekä erityistä tukea saavien 
oppilaiden tilastointi ja tietojen kerääminen ovat nykyisellään riittävät. "

Lisätään tilalle: "Lisäksi lautakunta toteaa, että Ote-opetukseen että eri-
tyisluokille hakeneiden ja ilman paikkaa jääneiden nuorten määriä on 
tarpeen tilastoida nykyistä tarkemmin."

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Ozan Yanarin vastaehdotuk-
sen mukaisesti muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ansa Savolainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 81035

anne.savolainen(a)hel.fi
Agneta Lundmark, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 84031

agneta.lundmark(a)hel.fi
Maria Tauriainen, Oppimisen tuen yksikön päällikkö, puhelin: 310 31855

maria.tauriainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorteva Johanna, toivomusponsi, Kvsto 13.10.2021 asia 25

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa lausunnon kaupunginhallituksel-
le liitteenä olevasta valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponnesta, 
jossa kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta tilas-
toida ote-opetukseen ja pienryhmiin hakeneiden oppilaiden määrät ja 
tehdyt päätökset. Valtuusto edellyttää myös, että selvitetään tapoja ra-
kentaa jonojärjestelmä sekä Ote- että pienryhmäpaikoille hakeutumi-
seen, jotta järjestelmä on nykyistä läpinäkyvämpi, ennakoitavampi, ja 
toisaalta vahvan tuen tarpeen arviointia ja suunnittelua olisi helpompi 
toimialalla tehdä. 

Oppijan pedagoginen tuki on jatkumo ja oppilaan tarvitsema tuki toteu-
tetaan kasvatus- ja opetushenkilöstön yhteistyönä. Perusopetuslain 
mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen 
ja koulunkäynnin tukea. Opetuksen järjestäjän tulee järjestää oppilaan 
opetus tarvittavin yksilöllisin tukitoimin heti tuen tarpeen ilmetessä. Pe-
rusopetuslain näkökulmasta oppilasta ei siis voida asettaa jonoon eri-
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tyisen tuen järjestämiseksi. Tuki tulee antaa oppilaalle ensisijaisesti lä-
hikoulussa, omassa opetusryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin, ellei 
oppilaan yksilöllinen tuen tarve edellytä tuen järjestämistä erityisluokal-
la tai muussa soveltuvassa paikassa.  

Oppilaalla on oikeus saada erityistä tukea, jos moniammatillisessa yh-
teistyössä todetaan, ettei oppilaan saama tehostettu tuki ole riittänyt. 
Kun oppilaalle suunnitellaan eritystä tukea, tulee konsultoida suomen-
kielisessä perusopetuksen erityissuunnittelijaa ja ruotsinkielisessä pe-
rusopetuksessa pedagogista asiantuntijaa, jotta yhteistyössä pedago-
giikkaa toteuttavan koulun henkilökunnan kanssa voidaan pohtia oppi-
laalle parhaiten sopivia erityisen tuen toteuttamisen muotoja. Peruso-
petuslain 17 §:n mukaisesti erityisen tuen päätöksessä tulee päättää 
oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä sekä tarvittaessa perusopetus-
lain 18 §:n mukaisesti erityiset opetusjärjestelyt.  

Erityistä tukea saavat oppilaat tilastoidaan kerran lukuvuoden aikana, 
tilastointipäivänä. Suomenkielisessä perusopetuksessa erityissuunnit-
telijat ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa pedagoginen asiantuntija 
kokoavat omalta alueeltaan tietoa oppilaista, joiden opetus toteutetaan 
erityisluokalla. Tätä tietoa hyödynnetään seuraavan lukuvuoden erityis-
luokkaverkon suunnittelussa, jotta tukea pystytään kohdentamaan lähi-
palveluna ja oikea-aikaisesti. Erityisluokkaverkko muodostuu suurpiiria-
lueen tarpeiden mukaisesti ja sitä suunnitellaan yhteistyössä alueen 
koulujen kanssa sekä kokonaisuutta arvioidaan lukuvuosittain. Helsin-
gin erityisluokkaverkko on laaja ja erityisluokkia sijoitetaan niille alueille 
missä oppilaat asuvat. Erityisluokkaverkon suunnittelulla pystytään tur-
vaamaan alueen palvelutarpeet lähikouluperiaatteen mukaisesti.  

Ote-opetus ja -perhetyö on yksi perusopetuslain 18 §:ssa mainitusta 
erityistä opetusjärjestelyistä, jota järjestetään suomenkielisessä perus-
opetuksessa. Ote-opetuksella ja -perhetyöllä tuetaan 7.–9.-luokkalaisia 
oppilaita, joiden koulunkäyntiä hankaloittavat runsaat poissaolot tai 
koulunkäynti on kokonaan keskeytynyt, jolloin syrjäytymisen riski on 
suuri. Ote-opetuksen tukena on aina perhetyön sosiaaliohjaaja, joka 
työskentelee koululla sekä nuoren toimintaympäristössä tavaten sekä 
nuorta että hänen vanhempaansa. Ote-perhetyön edellytyksenä on, et-
tä oppilaalla on perhesosiaalityön mukainen tai lastensuojelun asiak-
kuus, mutta oppilasta ei ole sijoitettu pitkäaikaisesti lastensuojelulaitok-
seen. Oppilaan ja huoltajan tulee sitoutua Ote-perhetyöhön ja sosiaa-
liohjaajan antamaan tukeen ja Ote-opetuksen ja -perhetyön katsotaan 
hyödyttävän oppilasta. Toimintaan mukaan hakeutuu vuosittain 40-50 
oppilasta ja perhettä, joista mukaan pääsevät yleensä kaikki kriteerit 
täyttävät oppilaat.  
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Ote-opetus ei ole erityisluokka eikä oppilas siirry opetukseen pysyvästi 
vaan Ote-opetus on väliaikainen ratkaisu, jonka ensisijaisena tavoittee-
na on oppilaan opiskelun käynnistäminen ja opetukseen kiinnittyminen 
sekä tukea oppilasta palaamaa oman koulun opetukseen. Ote-opetus 
on yksi tapa tukea oppilaan koulunkäyntiä, mutta samoja tukitoimia 
voidaan toteuttaa koulun ja lastensuojelun yhteistyönä oppilaalle myös 
ilman varsinaista Ote-opetusta. Jo ennen Ote-opetukseen siirtymistä 
koulun tulee osoittaa, että oppilasta on tuettu erilaisilla joustavilla ope-
tusjärjestelyillä. Erityissuunnittelijat toimivat aina koulun tukena ja miet-
tivät yhdessä koulujen kanssa pedagogisia ratkaisuja, miten opetusta 
voidaan toteuttaa oppilaalle, jolle ei ole voitu tarjota paikkaa Ote-
opetuksessa ja -perhetyössä.  

Ote-opetusta ja -perhetyötä toteutetaan viidellä alueella. Tietoa Ote- 
opetuksessa olevista ja hakeneista tilastoidaan kaupunkitasoisesti sekä 
alueittain. Tilastoihin kootaan tietoa muun muassa oppilaan saamasta 
tuesta ennen Ote-opetukseen hakeutumista, suunniteltu Ote opetuk-
seen ja-perhetyöhön osallistumisaika sekä mahdollisesti kielteinen pää-
tös sekä sen perustelut. Vuositason tietojen pohjalta käydään keskus-
telua alueiden erityissuunnittelijoiden, Ote-opettajien, Ote-ohjaajien ja 
Ote-koulujen rehtorien kesken. Nämä tilastot ja tiedot toimivat hyvänä 
pohjana ote- opetuksen ja perhetyön kehittämistyölle. Tilastoja hyö-
dynnetään myös suunniteltaessa ja arvioitaessa kunkin oppilaan koko-
naistilannetta. 
 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala yhdessä koulujen kanssa tekee jatkuvaa kehittämistyötä 
perusopetuksen tasa-arvon ja laadun vahvistamiseksi. Koulujen toimin-
takulttuuria ja toimintaa kehitetään vastaamaan alueen lasten ja per-
heiden tarpeita ja kehittämisen tavoitteena on lähipalveluiden vahvis-
taminen. Helsingissä kaikille sopivan koulun kehittämistoimintaan osal-
listuvat kaikki suomenkieliset ja ruotsinkieliset peruskoulut. Lisäksi kas-
vatuksen ja koulutuslautakunta toteaa, että suomenkielisessä peruso-
petuksessa erityissuunnittelijan ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa 
pedagogisen asiantuntijan tekemä säännöllinen yhteistyö koulujen 
kanssa mahdollistaa ajankohtaisen tiedon saamisen vahvaa oppimisen 
ja koulunkäynnin tukea tarvitsevien oppilaiden kokonaistilanteesta. 
Tämä tieto on riittävää alueen palveluiden kehittämistyöhön. Perusope-
tuslain mukaan erityisluokille ei voida luoda jonotusjärjestelmää vaan 
oppilaalle on tarjottava tukea heti tuen tarpeen ilmetessä ja erityisen 
tuen järjestämispaikka tulee ilmetä erityisen tuen päätöksessä. Lisäksi 
lautakunta toteaa, että Ote-opetukseen ja-perhetyöhön hakeneiden se-
kä erityistä tukea saavien oppilaiden tilastointi ja tietojen kerääminen 
ovat nykyisellään riittävät.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta 8.4.2022 mennessä valtuutettu Johanna Nuortevan toivomus-
ponteen. Toivomusponnessa esitetään, että selvitettävän mahdollisuut-
ta tilastoida ote-opetukseen ja pienryhmiin hakeneiden oppilaiden mää-
rät ja tehdyt päätökset. Lisäksi edellyttää selvitetään tapoja rakentaa 
jonojärjestelmä sekä ote- että pienryhmäpaikoille hakeutumiseen, jotta 
järjestelmä on nykyistä läpinäkyvämpi, ennakoitavampi, ja toisaalta 
vahvan tuen tarpeen arviointia ja suunnittelua olisi helpompi toimialalla 
tehdä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ansa Savolainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 81035

anne.savolainen(a)hel.fi
Agneta Lundmark, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 84031

agneta.lundmark(a)hel.fi
Maria Tauriainen, Oppimisen tuen yksikön päällikkö, puhelin: 310 31855

maria.tauriainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorteva Johanna, toivomusponsi, Kvsto 13.10.2021 asia 25

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 56
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Jussi Chydeniuksen valtuustoaloitteesta lelulaatikoiden lisäämises-
tä leikkipuistoihin

HEL 2021-011571 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Jussi Chydenius: Pyydän asian pöydälle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle Jussi Chydeniuksen ehdotuksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 13.10.2021 Chydenius Jussi Lelulaatikoita leikkipuistoi-
hin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Jussi Chydeniuksen valtuustoaloitteesta 
lelulaatikoiden lisäämisestä leikkipuistoihin:

Leikkipuistojen ulkoalueiden ja yleisten leikkipaikkojen rakentaminen, 
varustaminen, huolto ja ylläpito kuuluu kaupunkiympäristön toimialan 
yleisten alueiden palveluiden tehtäviin. Leikkipuistoissa, joissa järjeste-
tään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintaa, leikkivälineiden 
säilyttämiseen on käytössä leikkivälinevarastot, jotka toteutetaan leikki-
puistorakennushankkeen yhteydessä. Leikkipuistoissa niiden toiminta-
aikana on käytössä monipuolinen leikkivälineistö.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on selvittänyt lelulaatikoiden tilan-
netta yhdessä kaupunkiympäristön toimialan yleiset alueet palvelun 
kanssa.

Yksittäisissä puistoissa, jotka toimivat joidenkin päiväkotien pääasialli-
sena ulkoilupaikkana, on vielä käytössä lelulaatikoita, jotka kaupun-
kiympäristön toimiala on hankkinut kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan tarpeisiin. Yleisille leikkipaikoille on viime vuosina hankittu muuta-
mia lelulaatikoita juuri päiväkotien ulkoleikkivälineiden säilytykseen. 
Nämä lelulaatikot on lukittuja ja tarkoitettu päiväkotien käyttöön. Alun 
perin lelulaatikot puistoissa ovat olleet puistotätitoiminnan käytössä ja 
toiminnan loppuessa huonokuntoiset lelulaatikot on poistettu. 

Kaupunkiympäristön toimialan linjauksena on, että pääsääntöisesti 
puistoihin ei hankita lelulaatikoita ja huonokuntoiset poistetaan. Syitä 
lelulaatikoista luopumiseen on muun muassa, että puistoihin sijoitetta-
van välineistön turvallisuusvaatimukset ovat kasvaneet. Lelulaatikoiden 
sijoittaminen on yhtä tarkasti määritelty kuin leikkivälineidenkin, ettei 
synny esimerkiksi putoamis-  tai kiilautumisriskejä ja turvaetäisyydet 
leikkivälineisiin toteutuvat. 

Osallistuvan budjetoinnin yhteydessä 2018 esitettiin lelulaatikoiden li-
säämistä puistoihin. Silloin asiaa selvitettiin ja todettiin, että koko ajan 
avoimena olevia lelulaatikoita ei turvallisuussyistä voida puistoihin si-
joittaa, eikä kaupungilla ei ole resurssia toimia laatikoiden avaajana ja 
sulkijana. Lelulaatikot, jotka eivät ole lukossa ovat turvallisuusriski sekä 
riski ilkivallalle. Se voi ilmetä laatikossa olevien leikkivälineiden häviä-
misenä, rikkoutumisena sekä lelulaatikoiden väärinkäytöksinä. Leikki-
puistoissa ei ole iltaisin ja viikonloppuisin ja leikkipaikoilla ei ole lain-
kaan valvontaa. Asukkaiden olisi itse sitouduttava lelulaatikoiden 
avaamiseen ja sulkemiseen. 

Kaupunki on vastuussa leikkipuistojensa ja leikkipaikkojensa turvalli-
suudesta ja  korvausvelvollinen vahingoista, mikäli sen katsotaan ai-
heutuneen laiminlyönneistä huollossa ja ylläpidossa. Leikkipuistoja on 
noin 60 ja yleisiä leikkipaikkoja noin 230. Lelulaatikoiden lisäämisen si-
jasta kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että on tärkeä ylläpitää ja 
huoltaa leikkipuistojen ja yleisten leikkipaikkojen, joissa päiväkodit ul-
koilevat, nykyisiä leikkivälineitä sekä uusia niitä mahdollisuuksien mu-
kaan kaupunkiympäristön toimialan määrärahojen puitteissa.  

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 22.03.2022 mennessä Jussi Chydeniuksen valtuustoaloitteesta 
lelulaatikoiden lisäämisestä leikkipuistoihin.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 13.10.2021 Chydenius Jussi Lelulaatikoita leikkipuistoi-
hin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 57
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Arja Karhuvaaran valtuustoaloitteesta fysioterapeuttien palkkaami-
sesta kouluille osaksi kouluterveydenhoitoa ja oppimisterveyttä

HEL 2021-014040 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle Arja Kar-
huvaaran valtuustoaloitteesta fysioterapeuttien palkkaamisesta osaksi 
kouluterveydenhuoltoa ja toiminnan kehittämis- ja vaikuttavuustutki-
muksen tekemisestä yhdessä yliopiston tai/ja ammattikorkeakoulujen 
kanssa seuraavan lausunnon:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluissa puututaan ennal-
taehkäisevästi lasten ja nuorten vähäisestä liikkumisesta johtuviin on-
gelmiin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä tuki- ja liikuntaelin 
vaivojen ehkäisemisen näkökulmasta liikkumisen lisääminen kaikissa 
ikäryhmissä on erittäin tärkeää. Tätä edistetään kehittämällä toimin-
taympäristöjä ja -kulttuuria varhaiskasvatuksen yksiköissä, kouluissa ja 
oppilaitoksissa. Toiminnoilla pyritään vaikuttamaan myös perheiden 
liikkumiseen sekä terveyskäyttäytymiseen. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta ei kannata aloitetta, koska fysioterapiapalvelut osana terveys- ja 
hyvinvointipalveluja takaavat, että ne ovat tasapuolisesti saatavilla kai-
kille helsinkiläisille. Lapset ja nuoret ohjautuvat tarvitsemiinsa palvelui-
hin kouluterveydenhuollon tai muiden terveydenhuollon toimijoiden 
kautta.

Lasten ja nuorten säännöllistä ja päivittäistä liikkumista pyritään edis-
tämään monipuolisesti koko kaupungissa. Liikkumisen edistäminen on 
kirjattu Helsingin kaupunkistrategiaan 2021-2025 (kaupunginvaltuusto 
13.10.2021, § 293), jonka mukaan liikkuminen sisältyy jokaiseen var-
haiskasvatus-, koulu- ja opiskelupäivään. Liikkumista edistetään myös 
osana kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa (2022-2025), jossa liikkumi-
sen lisäksi yhtenä painopistealueena on terveelliset elintavat. Toteutet-
tuja toimenpiteitä arvioidaan ja kehitetään eri mittareiden ja tutkimusten 
avulla. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintaa ohjaa opetussuunni-
telmat. Varhaiskasvatuksen suunnitelmaan sisältyy liikkumiseen, ruo-
kakasvatukseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Liik-
kumistaitojen edistäminen on kirjattu selkeästi perusopetuksen ja lukion 
opetussuunnitelmien sisältöihin. Liikunnanopetuksen avulla tuetaan 
opiskelijaa vastuulliseen omasta fyysisestä aktiivisuudesta ja toiminta- 
ja opiskelukyvystä huolehtimiseen sekä istuvan elämäntavan vähentä-
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miseen. Ammatillisessa koulutuksessa työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpi-
täminen on pakollinen tutkinnon osa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala panostaa erityisesti pienten lasten 
ja lapsiperheiden mahdollisuuksiin liikkua. Liikkuminen on sisällytetty 
Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Helsingin leikkipuistojen 
toimintasuunnitelmiin. Kaikki varhaiskasvatusyksiköt ovat liittyneet kan-
salliseen Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelmaan, jonka avulla on koulu-
tettu tuhansia varhaiskasvattajia liikkumisen edistämiseen.  Liikunta-
palvelut järjestävät Liikunta- ja Perhehulinoita, joissa perheet voivat 
liikkua omatoimisesti omalla asuinalueellaan. Varhaiskasvattajien on 
mahdollista konsultoida fysioterapeutteja, mikäli lapsella on haasteita 
motorisissa perustaidoissa tai oman toiminnan ohjauksessa.

Perusopetuksessa kaikki kaupungin koulut ovat rekisteröityneet valta-
kunnalliseen Liikkuva koulu –ohjelmaan, jonka tavoitteena on oppilai-
den osallistaminen, liikkumisen lisääminen, istumisen vähentäminen 
sekä liikunnallista harrastustoimintaa tarjoavien koulujen osuuden li-
sääminen. Liikkuminen on kirjattu myös lukuvuonna 2021–2022 koulu-
jen toimintasuunnitelmiin osaksi hyvinvoinnin osa-aluetta. Vuosien 
2020 ja 2021 aikana kaikki 7–12-vuotiaille suunnattu EasySport ja 13-
17 -vuotiaille suunnattu FunAction -toiminta muutettiin maksuttomaksi, 
ja EasySportin soveltavan liikunnan toimintaa lisättiin merkittävästi. 
Helsingin kaikki peruskoulut ovat mukana Harrastamisen Suomen mal-
lin mukaisessa toiminnassa, joka tarjoaa useita liikunnallisia harrastus-
lajeja.

Toinen aste tukee nuorten liikkumista ja hyvinvointia valtakunnallinen 
Liikkuva opiskelu -ohjelmalla, jossa on mukana koko Stadin ammatti- ja 
aikuisopisto sekä kaikki Helsingin kaupungin lukiot. Stadin ammatti- ja 
aikuisopistossa on otettu käyttöön Saku ry:n työkykypassi, joka vahvis-
taa ammattiin opiskelevan työkyky- ja hyvinvointitaitoja. Kaupungin ma-
talan kynnyksen liikuntatarjonnasta toisen asteen opiskelijat voivat 
osallistua joko 13–17-vuotiaille suunnattuun FunAction-liikuntaan tai 
18–29-vuotiaille suunnattuun NYT-liikuntaan, jossa tarjotaan myös 
henkilökohtaista liikuntaneuvontaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla arvioidaan lasten ja nuorten 
fyysistä toimintakykyä säännöllisesti. Tässä käytetään apuna 5.- ja 8.-
luokalla toteutettavia Move!-mittauksia, jotka mahdollistavat ennaltaeh-
käisevän otteen lasten ja nuorten toimintakyvyn edistämisessä. Mit-
tausten antama informaatio toimii herätteenä lapsen tai nuoren ohjaa-
miseen kouluterveydenhuollon palvelujen piiriin. Toimintaa kehitetään 
yhteistyössä perusopetuksen, kouluterveydenhuollon, oppilashuollon, 
liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden edustajien kanssa.
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Liikkumattomuuteen ja terveyskäyttäytymiseen puututaan myös koulu- 
ja opiskeluterveydenhuollossa, esimerkiksi terveystarkastusten avulla. 
Terveydenhoitaja kartoittaa lapsen ja perheen hyvinvointiin ja terveys-
tottumuksiin liittyviä kysymyksiä ja ohjaa liikunnallista elämäntapaa tu-
kevien toimintojen pariin. Yläkouluikäisille nuorille on tarjolla tukea lii-
kunnalliseen elämäntapaan liikuntaneuvonnan muodossa (kouluPT-
toiminta). Myös alakoululaisille tarkoitetut vuoden mittaiset EasySport 
startti, painonhallinnan vertaistukiryhmät on tarkoitus käynnistää uudel-
leen vuonna 2022. Lisäksi koulussa toimivien ammattilaisten on mah-
dollista ohjata oppilaita fysioterapiaan neuvonta- ja ohjauskäynnille.

Aloitteessa esitetään, että kaupunki palkkaa fysioterapeutteja osaksi 
kouluterveydenhuoltoa ja toiminnan kehittämis- ja vaikuttavuustutki-
muksen tekemisestä yhdessä yliopiston tai/ja ammattikorkeakoulujen 
kanssa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että lasten ja nuorten 
fysioterapia on sosiaali- ja terveystoimen tuottama palvelu, johon oh-
jaudutaan pääsääntöisesti terveydenhuollon toimijoiden suosituksesta. 
Fysioterapeuttien palkkaaminen osaksi kouluterveydenhuoltoa on näin 
ollen sosiaali- ja terveystoimialan vastuulla. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala seuraa lasten ja nuorten liikkumista ja hyvinvointia. Toi-
minnoissa tehdään monipuolista ennaltaehkäisevää työtä yhteistyössä 
sosiaali- ja terveystoimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä 
korkeakoulujen kanssa. Fysioterapeuttien työskentely päiväkotien, kou-
lujen ja oppilaitoksen arjessa ei välttämättä tuota nykyistä parempia tu-
loksia lasten ja nuorten liikkumisessa ja terveydessä. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2022 ei ole varauduttu 
aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin. Sosiaali- ja terveystoimiala 
päättää omien määrärahojensa kohdentamisesta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mari Kontio, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 73363

mari.kontio2(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 08.12.2021 Karhuvaara Arja Fysioterapeutit kouluille 
osaksi kouluterveydenhoitoa ja oppimisterveyttä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 23.3.2022 mennessä valtuutettu Arja Karhuvaaran ja 17 muun 
allekirjoittaneen aloitteesta Fysioterapeutit kouluille osaksi koulutervey-
denhoitoa ja oppimisterveyttä. Aloitteessa on kyse fysioterapeuttivirko-
jen palkkaamisesta osaksi kouluterveydenhuoltoa ja toiminnan kehit-
tämis- ja vaikuttavuustutkimuksen tekemisestä yhdessä yliopiston tai/ja 
ammattikorkeakoulujen kanssa. Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös 
sosiaali- ja terveystoimialalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mari Kontio, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 73363

mari.kontio2(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 08.12.2021 Karhuvaara Arja Fysioterapeutit kouluille 
osaksi kouluterveydenhoitoa ja oppimisterveyttä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 58
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Sami Muttilaisen toivomusponnesta Kottby lågstadieskolan korvaa-
van uudisrakennuksen riittävistä rauhallisista luokkatiloista

HEL 2021-010660 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Sami Muttilaisen toivomusponnesta, jossa 
pyydettiin tiloja kehitettäessä varmistamaan koulussa olevan riittävästi 
rauhallisia luokkatiloja:

Nykyinen toimintamalli

Koulujen tilasuunnittelun tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tar-
koituksenmukainen toimintaympäristö, joka tukee sekä lasten että hen-
kilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat suunni-
tellaan kaikille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimi-
sympäristöksi. Tilatarpeen mitoitus perustuu Helsingin kaupunkitasoi-
siin toiminnallisiin ja pedagogisiin tavoitteisiin. 

Opetustilojen laajuus, määrä ja sisältö mitoitetaan oppilasmäärän pe-
rusteella siten, että tilat ovat yhteiskäyttöisiä ja erilaisille toiminnoille on 
käytössä tarkoituksenmukaiset ja toimivat tilat. Tiloissa on mahdollista 
keskittyä häiriöttä oppimiseen ja opetukseen yhtä lailla pienessä kuin 
suuremmassakin ryhmässä. Tilatarpeet huomioidaan koulurakennuk-
sen toiminta-alueissa, jotka muodostuvat ryhmä- ja yhteisistä tiloista. 
Tilasuunnittelulla ja hyvällä akustiikalla edistetään tilojen rauhallisuutta 
ja vähennetään läpikulkua. Tilojen varustelu tukee opetussuunnitelman 
tavoitteiden totetumista, ja niiden suunnittelussa sekä varustelussa ote-
taan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys ja liikunnalli-
suus. Jokaiselta toiminta-alueelta löytyy erikokoisia ja eriluonteisia 
ryhmätyötiloja ja pienryhmätiloja. Osa ryhmätyötiloista on rajattu siten, 
että tilojen äänieristys mahdollistaa äänekkään toiminnan muita häirit-
semättä. Samoja tiloja käytetään myös esim. koetilanteisiin. Toiminta-
alueille toteutettavat erilaiset pienryhmätilat tarjoavat rauhallisen toimin-
taympäristön pienemmälle ryhmälle. Jokaisella toiminta-alueella on vä-
hintään yksi pienempi vetäytymistila, joka on myös eriyttämiseen sovel-
tuva tila.

Tilojen pedagoginen toimivuus varmistetaan käyttäjien ja koulukohtai-
sen pedagogisen suunnitelman avulla. Tilojen suunnittelussa osalliste-
taan käyttäjiä koko suunnitteluprosessin ajan ja saadun käyttäjäpalaut-
teen pohjalta arvioidaan ja edistetään tilojen toiminnallisuutta. Rehtoril-
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la on keskeinen rooli osallistamisen toteuttamisessa koulussa. Tiiviillä 
ja jatkuvalla yhteistyöllä varmistetaan toimivat oppimisen tilat kaikille 
oppilaille sekä hyvä toimintaympäristö henkilökunnalle. Tilasuunnittelul-
la tuetaan opetuksen sisällön toteuttamista opetuksessa ja kouluyhtei-
sön työ- ja toimintakulttuurin toimivaa kokonaisuutta.

Tilasuunnitteluvaiheessa varmistetaan, että rakennuksesta löytyy sa-
man aikaisesti kaikille koulun luokille rauhallista ryhmäkeskustelua 
mahdollistava tila. Lisäksi nuorimmille oppilaille ja erityisluokille varmis-
tetaan oma kotipaikka, joka toimii kiintopisteenä koulupäivien ajan. 

Käsittely

Esteelliset: Veli-Pekka Dufva

Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 1)

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Muttilainen Sami, toivomusponsi, Kvsto 22.9.2021 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 29.04.2022 mennessä Sami Muttilaisen toivomusponnesta 
Kottby lågstadieskolan korvaavan uudisrakennuksen riittävistä rauhalli-
sista luokkatiloista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Muttilainen Sami, toivomusponsi, Kvsto 22.9.2021 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 59
Osoitteeseen Kustinpolku 20 toteutettavien Pasilan peruskoulun ja 
päiväkodin väliaikaisten lisätilojen tarveselvitys

HEL 2022-002550 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Pasilaan kortteliin 
17119 / 1 toteutettavan päiväkodin ja Pasilan peruskoulun väliaikaisten 
lisätilojen tarveselvityksen. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeiden jatkosuun-
nittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja 
oppijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä sekä varmistaa tilojen 
kokonaistaloudellisuus.

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuuta kiinnitettävän tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyessään tarveselvityksen edel-
lyttää kirjallisesti selvitettävän, mistä lisätilojen huomattavan suuri vuok-
rakustannus koostuu. Eritoten erityisen suuri neliöhinta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Ted Apter: Lisäys uudeksi kohdaksi (4) päätösehdotukseen: 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyessään tarveselvityksen edel-
lyttää kirjallisesti selvitettävän, mistä lisätilojen huomattavan suuri vuok-
rakustannus koostuu. Eritoten erityisen suuri neliöhinta.

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Ted Apterin vastaehdotuksen 
mukaisesti muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvityslomake
2 Kustinpolku 20  lisätilat tilaohjelma
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä Pasilaan kortteliin 
17119 / 1 toteutettavan päiväkodin ja Pasilan peruskoulun väliaikaisten 
lisätilojen tarveselvityksen. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeiden jatkosuun-
nittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja 
oppijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä sekä varmistaa tilojen 
kokonaistaloudellisuus.

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuuta kiinnitettävän tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa.

Esittelijän perustelut

Pasilan peruskoulun sekä varhaiskasvatuksen tilat eivät enää ole riittä-
vät alueen kasvavalle palvelutarpeelle. Pohjois-Pasilan osa-alueelle ra-
kentuu uusi asuntoalue (Postipuisto), jossa 1–15-vuotias väestö kas-
vaa 1 100:lla vuoteen 2036 mennessä. Väliaikaiset lisätilat suunnitel-
laan noin 200 oppijalle, jotka käytetään joustavasti sekä varhaiskasva-
tuksen että peruskoulun oppimistiloina alueen muuttuvan palvelutar-
peen mukaan ennen alueen uudisrakennushankkeiden valmistumista. 
Pasilan alueelle kortteliin 17119 / 1 toteuttava lisätilojen uudisrakennus 
otetaan käyttöön kalustettuna 1.8.2022 mennessä. Tilojen joustava 
käyttö on huomioitu tilojen mitoittamisessa.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seura-
taan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnitte-
lussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti. 
Toimipisteen laajuudessa on huomioitu koko palvelualueen pitkän täh-
täimen kehitys: väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen ja liikenne-
järjestelyt.

Parhaillaan päivitetään vuoden 2018 aikana toteutetun Pasilan alueen 
palveluverkkotarkastelua kaupungin kanslian, kaupunkiympäristön toi-
mialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Tarkaste-
lussa selvitettiin alueen väestön kasvuun perustuvia palvelutarpeita. 

Viimeisimmän väestöennusteen mukaan Pasilan peruspiirissä 1–6-
vuotiaiden määrä kasvaa noin 700 lapsella ja 7–15-vuotiaiden määrä 
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kasvaa Pasilan peruskoulun oppilaaksiottoalueella noin 1 200 lapsella 
ja nuorella vuosina 2020–2036. Alueen osallistumisaste on 79 %. 

Väestömäärän kasvu alueella tulee jatkumaan vielä vuoden 2035 jäl-
keenkin, mikä tullaan huomioimaan alueen palvelutarpeen kehittämi-
sessä.

Pasilan peruskoulun ja alueen päiväkotien nykyiset tilat ovat riittämät-
tömät kasvavalle käyttäjämäärälle. Lisätilalla katetaan akuuttitarpeet 
ennen Pasilan peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen valmistu-
mista Keski-Pasilan alueelle vuonna 2024.

Pasilan alueen muita hankkeita talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelma vuosille 2022–2031 sisältää päiväkoti Hertta, Lpk Pasila poh-
joinen päiväkoti sekä Pohjois-Pasilan uusi koulurakennus ja päiväkoti. 

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Paviljonkirakennukseen toteutettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät 
tilat luovat hyvät edellytykset koulun ja päiväkodin toiminnalle ja vas-
taavat Pasilan alueen palvelutarpeisiin.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille oppijoille sopiviksi, lapsen 
kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisenympäristöksi. Toiminnan suun-
nitteluun osallistetaan henkilöstön lisäksi lapset, nuoret ja perheet. Tilat 
mahdollistavat yhteisöllisyyden ja asukaskäytön lisäämisen alueella.

Tilat edistävät varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitel-
man toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan perusopetukselle ja päiväkodille pedagogisesti 
monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka 
edistävät toimintaa ja takaavat oppijoille hyvän ympäristön oppia ja 
kasvaa. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja 
suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat perusopetuksen ja 
varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamisen. 
Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteiskunnassa tarvittavien 
taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja osaamista 
Helsingissä.

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 oppilai-
ta osallistetaan pihan suunnitteluun.
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Pasilan peruskoulun ja varhaiskasvatuksen lisätilatarpeet esitetään liit-
teenä olevassa huonetilaohjelmassa.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Pasilan peruskoulun ja varhaiskasvatuksen tilat ovat laajuudeltaan 2 
562 htm². Kaupunkiympäristön toimialan arvioima tuleva kokonaisvuok-
ra on noin 44,56 euroa/m²/kk eli noin 1 363 500 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Tässä hankkeessa käynnis-
tämiskustannuksiin varataan noin 250 000 euroa, joka ei sisällä tieto- ja 
viestintäteknologian kustannuksia. Muuttokustannusarvio on noin 34 
700 euroa. Siivouskustannusarvio on noin 96 600 euroa/vuosi. Toimin-
takustannukset tulevan hankkeen osalta ovat yhteensä noin 1 972 000 
euroa/vuosi 

Päiväkodin ja peruskoulun sijoittaminen samaan kiinteistöön ja tilojen 
yhteiskäyttö on tilankäytöllisesti muuntojoustava ja kustannuksiltaan ta-
loudellinen ratkaisu sekä vahvistaa yhtenäistä opinpolkua. Yhteiskäyt-
töisiä tiloja ovat esimerkiksi sali.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Päiväkodin ja koulun henkilökunta 
osallistuu käyttäjäkokouksissa rakennuksen suunnitteluun hanke-, 
yleis- ja toteutussuunnittelun aikana. Huoltajia osallistetaan toiminnan 
suunnitteluun.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 koh-
dan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta kos-
kevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvityslomake
2 Kustinpolku 20  lisätilat tilaohjelma

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kymp
Kasko
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§ 60
Osoitteeseen Runeberginkatu 14-16 toteutettavien Etu-Töölön lu-
kion lisätilojen tarveselvitys

HEL 2022-001900 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Runeberginkatu 14-16 
toteutettavien Etu-Töölön lukion lisätilojen tarveselvityksen. 

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että esittelijän perusteluista poiste-
taan toinen otsikon Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä alla 
olevista kahdesta saman sisältöisestä kappaleesta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

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

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvityslomake, Etu-Töölön lukio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä Runeberginkatu 14-
16 toteutettavien Etu-Töölön lukion lisätilojen tarveselvityksen. 

Esittelijän perustelut

Lukioikäisten määrän kasvaessa on Etu-Töölön lukion aloituspaikkojen 
määrää lisätty vuodesta 2020 alkaen kumulatiivisesti siten että lukion 
opiskelijamäärä on vuoden 2022 syksystä alkaen noin 750. Etu-Töölön 
lukion tilojen pysyvien tilojen perusparannuksen valmistuttua syksyllä 
2022 lukio toimii pääasiassa omissa tiloissaan osoitteessa Arkadianka-
tu 26. Kasvavan opiskelijamäärän takia lukion salit otetaan muuhun 
opetuskäyttöön ja liikunnan opetuksen tilat toteutetaan osoitteessa Ru-
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neberginkatu 14-16 sijaitsevaan Aalto-yliopiston salitilaan. Liikunnan 
opetusta palvelevat lisätilat otetaan käyttöön elokuuhun 2022 mennes-
sä. 

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seura-
taan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnitte-
lussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti. 
Toimipisteen laajuudessa on huomioitu koko palvelualueen pitkän täh-
täimen kehitys: väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen ja liikenne-
järjestelyt.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seura-
taan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnitte-
lussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti. 
Toimipisteen laajuudessa on huomioitu koko palvelualueen pitkän täh-
täimen kehitys: väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen ja liikenne-
järjestelyt.

Uudet palvelutilat tukevat nuorten arkea

Liikunnan opetuksen järjestäminen osoitteessa Runeberginkatu 14-16 
mahdollistaa koululla sijaitsevien salien kalustamisen muuhun opetus-
toimintaan. Lisätila mahdollistaa lisäksi ylioppilaskirjoitusten järjestämi-
sen kasvavalle opiskelijamäärälle. Saleihin tehdään tarvittaessa rajalli-
sesti rakenteellisia muutostöitä, joiden tavoitteena on varmistaa esi-
merkiksi opetustoimintaan soveltuva sähkönsyöttö ja akustiikka.

Turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat luovat hyvät edellytykset toimin-
nalle. Opiskelijoita ja henkilökuntaa osallistetaan salien irtokaluste-
suunnitteluun.

Tilat edistävät lukion opetussuunnitelman toteuttamista

Tilat mahdollistavat lukion opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttami-
sen. Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteiskunnassa tarvitta-
vien taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja osaa-
mista Helsingissä.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Lukion lisätilat ovat laajuudeltaan 491,5 htm². Kaupunkiympäristön toi-
mialan arvioima tuleva kokonaisvuokra on noin 21,2 euroa/m²/kk eli 
noin 10 425 euroa/kuukausi. Tilakustannukset nousevat kokonaisuu-
dessaan noin 125 100 euroa/vuosi.
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Siivouskustannusarvio on noin 18 300 euroa/vuosi. Etu-Töölön lukion 
salitilojen irtokalustaminen toteutetaan pääsääntöisesti kierrättämällä 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kalusteita. Toiminnan käynnis-
tämiseen tarvittavaan tilojen kalustamisen ja varustamiseen varataan 
noin 50 000 euroa. Tieto- ja viestintäteknologian kustannuksiin vara-
taan noin 10 000 euroa. Lisätilojen aiheuttamat muuttokustannukset 
ovat noin 6 600 euroa. Lisätiloilla ei ole vaikutusta toiminnan muihin 
kustannuksiin.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan yhteistyönä.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 koh-
dan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta kos-
kevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

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

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvityslomake, Etu-Töölön lukio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 44, 45, 46, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ja 60 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 48, 49, 50 ja 53 §: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 51 §.

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.
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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
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 52 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai pyytämällä 
markkinaoikeudelta käsittelylupaa valituksen tekemiseksi taikka teke-
mällä molemmat.

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.
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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 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 8.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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 muutoksenhakija ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla 
muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä käsittelylupaa.

Lupa on myönnettävä, jos

 asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samankaltai-
sissa asioissa tärkeää tai

 siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Käsittelylupahakemus ja valitus toimitetaan markkinaoikeudelle yhdes-
sä.

Muutoksenhakuaika

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista.

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuk-
sen noudattamatta hankintalain mukaista odotusaikaa.

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.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Käsittelylupaha-
kemus ja valitus on toimitettava muutoksenhakuviranomaiselle viimeis-
tään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen muutoksenhakuvi-
ranomaisen aukioloajan päättymistä.
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Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäi-
vä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa käsittely-
lupahakemuksen ja valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen.

Muutoksenhakuviranomainen

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

Muutoksenhakuasiakirjan muoto ja sisältö

Muutoksenhakuasiakirja, joka sisältää käsittelylupahakemuksen ja vali-
tuksen, on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Käsittelylupahakemuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 peruste, jolla käsittelylupaa haetaan
 syyt, joiden nojalla hakija katsoo, että käsittelyluvan myöntämiselle 

on olemassa edellä mainittu peruste.

Valituksessa on ilmoitettava
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 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös 

ei kohdistu valittajaan.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja 
yhteystiedot. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos muutoksenhakuasiakirjan laatijana 
on joku muu henkilö, asiakirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja 
yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa 
ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava myös se postiosoite ja 
mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voi-
daan lähettää (prosessiosoite). Mikäli muutoksenhakija on ilmoittanut 
enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mi-
hin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakir-
jat.

Muutoksenhakuasiakirjaan on liitettävä

1. muutoksenhaun 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.
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Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan hankintalaissa määritellyn odotusajan kuluttua. Pui-
tejärjestelyihin perustuvien hankintojen osalta hankintayksikkö voi teh-
dä hankintasopimuksen ennen odotusajan päättymistä, mutta tällöin 
valitusaika on 14 vuorokauden sijasta 30 vuorokautta päätöksen tie-
doksisaannista.

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.
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