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Kokousaika 12.04.2022 16:15 - 17:44

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, kokoushuone Moreeni + sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Apter, Ted
Chydenius, Jussi (etänä)
Dufva, Veli-Pekka (etänä)
Grotenfelt, Nora
Korkkula, Vesa
Korpinen, Sini (etänä)
Malin, Petra
Rantahalvari, Markku
Saxberg, Mirita
Yanar, Ozan (etänä)
Hamilo, Marko varajäsen

saapui 16:28, poissa 72 §
Lahtinen, Vesa varajäsen

Muut

Grönholm, Niclas 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
Tervonen, Taina perusopetuksen aluepäällikkö
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
Takanen, Kati hallintojohtaja
Kopomaa-Weymarn, Mervi vs. viestintä- ja markkinointipäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Harju-Kukkula, Tiina henkilöstöpäällikkö

asiantuntija
saapui 16:30, poistui 16:44, läsnä: 
73 §

Hirviniemi, Henrik lakimies
asiantuntija
saapui 16:30, poistui 16:44, läsnä: 
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73 §
Kyllönen, Marjo kehittämispalvelupäällikkö

asiantuntija
saapui 16:45, poistui 16:52, läsnä: 
74 §

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
72-88 §

Esittelijät

Nasima Razmyar apulaispormestari
72 §

Satu Järvenkallas kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
73-81 §, 87-88 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
82-83 §

Niclas Grönholm ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja
84 §

Ulla Lehtonen va. varhaiskasvatusjohtaja
85-86 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
72-88 §
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§ Asia

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

73 Asia/15 Asiakasmaksujen hyvittäminen mahdollisen lakon aikana

74 Asia/2 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan virkamatka Dubliniin 18.- 20.5.2022

75 Asia/3 Muutos kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousaikoihin keväällä 
2022

76 Asia/4 Kiinteistönhoito-, siivous- ja kohdevastaavapalveluiden hankinta kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan kohteille 1.8.2022 alkaen

77 Asia/5 Asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden (ASTI 
DPS 8) jatkohankinta vuosille 2022-2024

78 Asia/6 Peruskoulujen teknisentyön CNC-jyrsinkoneiden, sähkötyöpöytien, 
elektroniikka- ja muovintyöstökoneiden hankinta

79 Asia/7 Toimivallan siirtäminen hallintojohtajalle varhaiskasvatuksen Palvelu-
keskus liikelaitoksen ruoka-ja puhtauspalvelusopimuksen allekirjoitta-
misen osalta

80 Asia/8 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Pia Pakarisen aloitteesta, joka koskee laatutekijöiden huo-
mioimista päiväkotien ja koulujen pihojen huoltosopimusten kilpailu-
tuksessa

81 Asia/9 Osoitteeseen Käräjätuvantie 3 toteutettavan päiväkodin, leikkipuistoti-
lojen ja perusopetuksen uudisrakennuksen tarveselvitys

82 Asia/10 Osoitteeseen Mäkelänkatu 84 toteutettavien Helsingin luonnontiedelu-
kion väliaikaisten lisätilojen tarveselvitys

83 Asia/11 Osoitteeseen Rusthollarintie 1 toteutettavien aikuisten perusopetuksen 
väliaikaisten lisätilojen tarveselvitys

84 Asia/12 Ryhmäperhepäiväkoti Stjärnanin toiminnan lakkauttaminen

84 Asia/12 Indragning av gruppfamiljedaghemmet Stjärnans verksamhet

85 Asia/13 Kahden päiväkodin toiminnanmuutos ja palvelun järjestäminen uusis-
sa valmistuvissa tiloissa

86 Asia/14 Oikaisuvaatimus yksityisen varhaiskasvatuksen käynnistämistukea 
koskevasta päätöksestä
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87 Asia/16 Ilmoitusasiat

88 Asia/17 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten ja toimielin-
ten päätösten seuraaminen ajalta 30.3. - 8.4.2022
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§ 72
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 Veli-Pekka Dufvan ja Petra 
Malinin sekä varatarkastajiksi Vesa Lahtisen ja Mirita Saxbergin.

Esittelijä
apulaispormestari
Nasima Razmyar

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaispormestari
Nasima Razmyar

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2022 2 (74)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/15
12.04.2022

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

§ 73
Asiakasmaksujen hyvittäminen mahdollisen lakon aikana

HEL 2022-005255 T 02 06 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti siirtää toimivaltaansa siten, että 
toimialajohtaja päätti toimialan asiakasmaksuhyvityksistä mahdollisen 
lakon aikana 31.5.2022 asti.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti käsitellä esityslistan asian 15 
kokouksen toisena asiana.

Asian aikana oli kuultavana henkilöstöpäällikkö Tiina Harju-Kukkula ja 
lakimies Henrik Hirviniemi. Asiantuntijat poistuivat kokouksesta kuule-
misensa jälkeen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Työntekijöiden mahdollinen työtaistelutoimenpide toteutuu 19.4.-
25.4.2022 tai muuna ajankohtana keväällä 2022. Toimialan asiakkaat 
saattavat kohdata palvelun estymistä työtaistelutoimenpiteen aikana ja 
on tarkoituksenmukaista, että toimialajohtajalla on toimivalta päättää 
mahdollisista asiakasmaksujen hyvityksistä työtaistelun aikana.

Mahdollisesta lakosta johtuvat maksumenetykset viikolta ovat enimmil-
lään arviolta 0,9 - 1,0 miljoonaa euroa, josta varhaiskasvatuksen mak-
sujen osuus on noin 0,8 miljoonaa euroa.

Toimivalta
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Hallintosäännön 10 luvun 1 § 2 momentin 1 kohdan mukaan,  ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla 
toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan vi-
ranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista se-
kä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja 
muun saatavan suorittamisesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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§ 74
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan virkamatka Dubliniin 18.- 
20.5.2022

HEL 2022-002126 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tehdä virkamatkan Irlantiin, Dub-
liniin, 18.-20.5.2022 ja oikeuttaa varsinaiset jäsenet sekä varsinaisen 
jäsenen ollessa estyneenä, hänen henkilökohtaisen varajäsenensä 
osallistumaan matkaan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi
Marjo Kyllönen, kehittämispalvelupäällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallituksen päätöksen 6.5.2019 § 321 mukaan toimialalauta-
kunta päättää virkamatkoistaan. Virkamatkan tulee liittyä toimielimen 
toimialaan ja virkamatkasta tulee olla hyötyä toimielimen toimivaltaan 
liittyvien tehtävien hoitamisessa. Virkamatka on tehtävä niin lyhyessä 
ajassa, vähin kokonaiskustannuksin ja ympäristöä mahdollisimman vä-
hän kuormittavalla tavalla kuin mahdollista ottaen huomioon matkan ta-
voitteen tarkoituksenmukainen saavuttaminen.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan virkamatka on suunniteltu tehtäväksi 
Dubliniin 18.-20.5.2022. Vierailun tavoitteena on tutustua Irlannin kou-
lutusjärjestelmään, koulutuksen tarjoajiin sekä Dublinin kaupungin toi-
miin segregaation ehkäisyssä ja yhdenvertaisuuden sekä osallisuuden 
edistämisessä. Dublin on kiinnostava kohde erilaisesta koulutusjärjes-
telmästä ja koulutuksen järjestäjien moninaisuudesta johtuen. Vierailul-
ta haetaan mm. näkökulmia siihen, miten yhteistyötä tehdään kaupun-
gin ja kolmannen sektorin toimijoiden kautta. Matkan aikana ryhmä tu-
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tustuu koulujen arkeen, vapaaehtoistoimintaan segregaation ehkäisys-
sä (Education Together), taidetoimijoiden kanssa tehtävään yhteistyö-
hön (Hugh Lane Gallery) sekä tapaa Dublinin kaupungin edustajia ja Ir-
lannin kansallisia opetuksen järjestämisestä vastaavia tahoja.

Lautakunnan jäsenten lisäksi matkaan osallistuu kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialalta toimialajohtajan määräämät henkilöt.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enin-
tään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kaupungin-
hallituksen virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina. Ansionmenetyk-
set luottamushenkilöille korvataan luottamushenkilöiden taloudellisten 
etuuksien perusteiden mukaisesti. Virkamatkasta aiheutuvat kustan-
nukset sekä mahdolliset luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien 
perusteiden mukaiset korvaukset maksetaan kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan määrärahoista.

Matkan arvioidut kustannukset ovat noin 1 000 euroa henkilöä kohti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi
Marjo Kyllönen, kehittämispalvelupäällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Matkalle osallistuvat henkilöt
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§ 75
Muutos kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousaikoihin keväällä 
2022

HEL 2021-011272 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti muuttaa 2.11.2021 § 364 teke-
määnsä päätöstä siten, että 17.5.2022 pidettäväksi päätetty kokous pe-
rutaan asioiden vähäisen määrän vuoksi.

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.).

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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Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 02.11.2021 § 364

HEL 2021-011272 T 00 00 02

Päätös

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

1. ti 18.1.2022
2. ti 1.2.2022
3. ti 15.2.2022 
4. ti 8.3.2022
5. ti 22.3.2022
6. ti 12.4.2022
7. ti 3.5.2022
8. ti 17.5.2022 
9. ti 31.5.2022

10. ti 14.6.2022

Kokoukset pidetään osoitteessa Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että lautakunnan ko-
kouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi, jollei salas-
sapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2022 8 (74)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/4
12.04.2022

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

§ 76
Kiinteistönhoito-, siivous- ja kohdevastaavapalveluiden hankinta 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kohteille 1.8.2022 alkaen

HEL 2022-001621 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perus-
tein, että korin 5 kiinteistönhoito- siivous- ja kohdevastaavapalvelut 
hankitaan 1.8.2022 alkaen seuraavilta toimittajilta: 

Ryhmä 1: Palmia Oy

Ryhmä 2: SOL Palvelut Oy

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä RTK palvelu Oy:n 
tarjouksen ryhmän 2 osalta tarjouspyynnön vastaisena.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohta-
jan allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävät sopimukset 
ja päättämään optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja 
tarvittaessa sopimuksien irtisanomisesta tai purkamisesta. 

Hankinnan arvioitu arvo on noin 17,5 miljoonaa euroa sisältäen optiot.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Suvi Ketene, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21150

suvi.ketene(a)hel.fi
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi
Erja Hammarén, puhtauspalveluasiantuntija, puhelin: 310 20464

erja.hammaren(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailu ja valinnat
2 Kilpailutetut kohteet ja palvelut

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
tarjoajat Esitysteksti
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- 
ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kilpailutuksen taustaa

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kilpailutti Helsingin kaupunginval-
tuuston päätöksen (2014 § 322) mukaisesti kiinteistönhoito-, siivous- ja 
kohdevastaavapalvelut määrätyille kouluille, oppilaitoksille ja varhais-
kasvatusyksiköille alkaen 1.8.2022 (Kori 5).

Kilpailutus tehtiin yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa han-
kintarenkaana.

Kilpailutuksessa pilotoitiin toimialojen yhteistä tukipalveluhankintaa 
kouluille ja oppilaitoksille. Aiemmassa mallissa kaupunkiympäristö kil-
pailutti kiinteistöhoidon ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala siivous- 
ja kohdevastaavapalvelut. Mallin haasteina ollut on se, että kouluissa ja 
oppilaitoksissa on monta eri palveluntuottajaa. Palvelujen väliin jää kat-
vealueita ja palvelujen ohjaaminen on ollut työlästä. Tämä on näyttäy-
tynyt kouluissa ja oppilaitoksissa työmäärän kasvuna ja pitkinä vasteai-
koina. Uusi malli parantaa koulujen ja oppilaitosten esihenkilöiden 
mahdollisuuksia ohjata palveluja yksikkökohtaisen tarpeen mukaan. 
Tämä mahdollistuu, kun yksi palvelutuottaja vastaa kokonaisuutena 
kohteen tukipalvelujen toteutuksesta ja on yhteisvastuullisesti vastuus-
sa palvelun kokonaisuudesta.

Tarjouskilpailun kulku

Kilpailutus perustuu 4.2.2022 päivättyyn, kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan sekä kaupunkiympäristön toimialan muodostaman hankinta-
renkaan tarjouspyyntöön Kiinteistönhoito-, siivous- ja kohdevastaava-
palveluiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kohteille 
1.8.2022 alkaen. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus HILMA-
Ilmoituskanavassa osoitteessa hankintailmoitukset.fi sekä TED-
sivustolla. 

Kilpailutettavat kohteet esiteltiin palveluntarjoajille ajalla 14. - 
21.2.2022. Tarjouksen jättäminen edellytti kohteisiin tutustumista. Tar-
jouspyyntöön liittyvät kysymykset oli esitettävä 28.2.2022 mennessä. 
Kysymyksiin julkaistiin vastaukset 2.3.2022.
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Soveltuvuusvaatimusten ja tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Tarjoajien antamien selvitysten perusteella tarjoajat täyttivät tarjoajalle 
tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjouspyynnönmukaisuuden osalta Ryhmässä 2 RTK Palvelut Oy:n 
tarjouksesta puuttui pakollisia hintatietoja liitteestä 3.2. Tästä syystä 
RTK Palvelut Oy tarjous jouduttiin hylkäämään tarjouspyynnön vastai-
sena ja jättämään vertailun ulkopuolelle Ryhmässä 2. Ryhmän 1 koh-
dalla tarjous oli tarjouspyynnön mukainen.

Tarjousten vertailu

Tarjouksessa tuli ilmoittaa, tarjoaako ryhmään 1, ryhmään 2 vai mo-
lempiin ryhmiin. Vain toiseen ryhmään oli mahdollista tulla valituksi ja 
tarjouksessa tuli ilmoittaa, kumpi ryhmä olisi ensisijainen valinta, jos 
tarjoaja saisi korkeimmat pisteet molempien ryhmien vertailussa. Kaikki 
tarjoajat tekivät tarjouksen sekä ryhmään 1 että ryhmään 2. Hankitta-
vien palveluiden valintaperusteena oli halvin hinta. Laatukriteerejä han-
kittavaa palvelua koskien oli käytetty soveltuvuusvaatimuksissa ja tar-
joajien tuli selvityksillään selkeästi osoittaa kyvykkyytensä toteuttaa 
palvelu asetetun laatutason mukaisesti. Asetetun laatutason toteutu-
mista tullaan seuraamaan sopimuskaudella.

Vertailussa edullisimmat tarjoukset tekivät seuraavat tarjoajat:

Ryhmä 1: Palmia Oy

Ryhmä 2: SOL Palvelut Oy

Hankinnassa on käytetty vastuullisuuskriteerejä, kuten työllistämiskri-
teeriä, useita ympäristökriteereitä sekä henkilöstön hyvinvointiin liittyviä 
kriteereitä. 

Sopimus

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta. Sopimusta voidaan jatkaa mahdolli-
sella optiokaudella. Optiokaudet voidaan ottaa käyttöön erillisillä pää-
töksillä (12 kk + 12 kk) tai samalla päätöksellä (24 kk). Hankintasopi-
mus sopijapuolten välillä syntyy erikseen allekirjoitettavalla sopimuksel-
la. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua tie-
doksiannosta. Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on 
toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 
§:n mukaiset otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista kos-
keeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissul-
kemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa 
koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 
§:n mukaisesti.
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Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 
1 § 3 momentti 3 kohta). Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää ar-
vonlisäverottomalta arvoltaan 500 000 euroa ylittävistä hankinnoista 
(HEL 2021-013474, 14.12.2021 § 395).

Kaupunkiympäristön jaosto tekee saman sisältöisen päätöksen osal-
taan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Suvi Ketene, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21150

suvi.ketene(a)hel.fi
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi
Erja Hammarén, puhtauspalveluasiantuntija, puhelin: 310 20464

erja.hammaren(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailu ja valinnat
2 Kilpailutetut kohteet ja palvelut

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- 
ja koulutuslautakunta
Liite 1
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§ 77
Asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden 
(ASTI DPS 8) jatkohankinta vuosille 2022-2024

HEL 2022-003923 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia asioinnin tietojärjestel-
män kehittämis- ja ylläpitotyötä Gofore Oyj:ltä.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tilaajalla on oikeus irtisanoa asian-
tuntijaresurssipalvelu päättymään neljäntoista päivän irtisanomisajalla.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on enintään 4 900 000 euroa.

Tämä hankintapäätös kohdistuu vuosille 2022-2024.

Samalla lautakunta oikeutti toimialajohtajan hyväksymään hankintapää-
tökseen perustuvat tilaukset.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Teemu Toivakka, ICT-Hankepäällikkö, puhelin

teemu.toivakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden (ASTI 
DPS 8) hankinta, 23.3.2021 Kasvatus ja koulutuslautakunta pöytäkirja 
§170

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asti ohjelmistokehitys 
toimittaja

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Tausta

Asioinnin tietojärjestelmän (ASTI-hanke) kehittämisen ensimmäisen 
vaiheen on arvioitu sijoittuvan vuosille 2019-2024. Hankkeen tavoittee-
na on toteuttaa asioinnin tietojärjestelmän palvelukokonaisuus, joka 
mahdollistaa uusia ja uudenlaisia tapoja kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan palvelujen toteuttamiseksi ja tarjoamiseksi asiakkaille. Hank-
keen tavoitteena 2024 loppuun on korvata nykyinen varhaiskasvatuk-
sen tietojärjestelmä, kehittää proaktiivista asiointia, varhaiskasvatuksen 
viestintäratkaisu, perusopetuksen hakeutuminen sekä ammatilliseen 
koulutukseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelma.

Hanke on julkaissut päiväkotipaikan hakemiseen, sijoittamiseen, vas-
taanottamiseen, päätökseen sekä perusopetuksen lähikoulupaikkaan ja 
esiopetukseen ilmoittautumiseen ja päätösten tekoon ohjelmistokoko-
naisuudet asioijille ja virkailijoille. Nykyisen varhaiskasvatuksen järjes-
telmän toiminnoista on noin kolmannes korvattu Asioinnin tietojärjes-
telmällä. Proaktiivista palveluiden tarjoamista on toteutettu esi- ja peru-
sopetuksen osalta.

Projektien sisällä tapahtuvassa ohjelmistokehitystyössä tuotetaan jat-
kuvasti uutta ohjelmistokoodia ja kehitetään erilaisia asioinnin tietojär-
jestelmään suunniteltuja toiminnallisuuksia.

Resurssivuokralla toteutettavassa ketterässä kehityksessä hankittavat 
asiantuntijat suorittavat tilaajan määräämiä tehtäviä. Tällä tavalla toteu-
tetussa ohjelmistokehityksessä tilaaja vastaa kehitystyölle asetettujen 
lopputulosten saavuttamisesta.

Ohjelmistokehityksen lopputulokset määräytyvät tilaajan työnohjauk-
sen, asiantuntijaresurssien tehokkuuden ja yhdessä työskentelevien 
asiantuntijoiden yhteistyön perusteella. 

Hankinta on jatkoa vuosille 2021 ja 2022 kohdistuneelle hankintapää-
tökselle (HEL 2021-003185, 23.3.2021 § 170). Kyseisessä hankinta-
päätöksessä on todettu, että hankintayksikkö päättää tarvittaessa erik-
seen uudella päätöksellä tarjouspyyntöön perustuvista hankintapäätök-
sen enimmäisarvon ylittävistä lisä- tai jatkohankinnoista.

Hankinta kohdistuu projektinhallinta-, integraattori-, määrittely- ja arkki-
tehtuuri- sekä pilvipalveluiden käytön asiantuntijapalveluihin sekä so-
velluskehitys- ja ylläpitopalveluihin.

Sovelluskehityksen asiantuntijaresurssit kohdistuvat asioinnin tietojär-
jestelmän jatkokehittämiseen. Kehittämisen tuloksena digitalisoidaan 
palveluita ja tuotetaan varhaiskasvatuksen osakokonaisuuteen seuraa-
vat sisällöt: Hakeutuminen ja sijoittelu eri hoitomuotoihin, tuloselvityk-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2022 14 (74)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/5
12.04.2022

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

set, varhaiskasvatuksen maksupäätökset, läsnäolojen hallinta sekä 
proaktiivinen varhaiskasvatus paikan tarjoaminen, jolla voidaan enna-
koida varhaiskasvatuspaikkojen tarvetta alueittain. 

Perusopetuksen kokonaisuuteen tuotetaan hakeutumisen kokonaisuus 
sisältäen ensisijainen ja toissijainen hakeutuminen.

Edellä mainittujen lisäksi asiantuntijaresursseilla ylläpidetään ja kehite-
tään käytössä olevia pilviympäristöjä ja pilvikapasiteettia sekä kehite-
tään toimialan omaa identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmää ja to-
teutetaan integraatioita eri järjestelmiin.

Hankintamenettely

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on perustanut IT-palvelut (DPS) - 
nimisen dynaamisen hankintajärjestelmän sähköiseen HILMA-
ilmoituskanavaan 22.12.2018, ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018- 
026564. Ilmoituksen numero Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
(EUVL) on 2018/S 247-569736.

Hankinta on kilpailutettu hankintalain mukaisesti dynaamisen hankinta-
järjestelmän sisäisenä kilpailutuksena. Tarjouspyyntö on julkaistu dy-
naamisessa hankintajärjestelmässä 27.1.2021, määräaika tarjousten 
jättämiselle oli 17.2.2021.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme tarjoajaa: CGI Suomi 
Oy, Gofore Oyj ja Siili Solutions Oyj.

Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjouksia kahdesta kehitystiimistä, jotka 
koostuivat koodaavasta arkkitehdista, UX/UI-suunnittelijasta ja kolmes-
ta ohjelmistosuunnittelijasta. Tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysy-
mykset tuli esittää 10 päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeu-
tumista. Määräaikaan mennessä jätettiin yksi kysymys, johon vastattiin 
10.2.2021.

Lisäksi hankintasopimuksen perusteella on mahdollista hankkia toimit-
tajalta tarjouksessa esitetyillä hinnoilla täydentäviä asiantuntijaresurs-
seja eri kehitystiimeihin sekä hankkia joustavasti lyhytkestoista sovellu-
sympäristön ylläpitoon liittyvää asiantuntijatyötä.

Tarjouspyynnössä hankinnan vuosittaiseksi laajuudeksi on arvioitu noin 
1 500 – 2 500 henkilötyöpäivää (=sitoumukseton arvio). Lisäksi hankin-
taan sisältyy optiomahdollisuus lisähankinnoista, jonka laajuudeksi on 
arvioitu vuosittain noin 1 500 – 2 500 henkilötyöpäivää (=sitoumukse-
ton arvio).

Valitun toimittajan asiantuntijaresursseja voidaan käyttää hankkeen 
keston aikana vuosina 2021-2024. 
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Hankintayksikkö päättää tarvittaessa erikseen uudella päätöksellä tar-
jouspyyntöön perustuvista tämän hankintapäätöksen enimmäisarvon 
ylittävistä lisä- tai jatkohankinnoista. 

Jatkohankinnan tekeminen

Hankintalain (1397/2016) 136 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan han-
kintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenette-
lyä, jos se perustuu hankintamenettelyn aikana tiedossa olleisiin ja 
hankinta-asiakirjoissa mainittuihin sopimusehtoihin tai niiden muutta-
mista koskeviin ehtoihin, niiden rahallisesta arvosta riippumatta, ja nä-
mä ehdot ovat selkeät, täsmälliset ja yksiselitteiset, eivätkä ne muuta 
hankintasopimuksen yleistä luonnetta. 

Hankintaa koskeneessa tarjouspyynnössä oli selvästi ilmoitettu hankin-
nan arvioitu vuosittainen laajuus sekä varattu hankintayksikölle optio li-
sähankintojen tekemisen osalta. 

Näin ollen kyseessä on hankintamenettelyn aikana tiedossa ollut ja 
hankinta-asiakirjoissa mainittu selkeä, täsmällinen ja yksiselitteinen so-
pimusehto, joka ei muuta hankintasopimuksen yleistä luonnetta.

Näin ollen hankinta voidaan tehdä hankintalain 136 §:n 2 momentin 1 
kohdan perusteella.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 koh-
dan mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväk-
syy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnois-
ta lukuun ottamatta osakkeita.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 14.12.2021 (§ 394) päätöksen mu-
kaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää arvonlisäverottomalta ar-
voltaan 500 000 euroa ylittävistä hankinnoista.

Keskeisimmät sovelletut säännökset:

Hallintolaki (434/2003): 43 §, 44 § ja 45 §

Hankintalaki (1397/2016): 123 §, 126 §, 127 § ja 136 §

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Teemu Toivakka, ICT-Hankepäällikkö, puhelin

teemu.toivakka(a)hel.fi
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Liitteet

1 Asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden (ASTI 
DPS 8) hankinta, 23.3.2021 Kasvatus ja koulutuslautakunta pöytäkirja 
§170

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asti ohjelmistokehitys 
toimittaja

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 78
Peruskoulujen teknisentyön CNC-jyrsinkoneiden, sähkötyöpöytien, 
elektroniikka- ja muovintyöstökoneiden hankinta

HEL 2022-001260 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että peruskoulujen teknisentyön 
CNC-jyrsinkoneet, sähkötyöpöydät, elektroniikka- ja muovintyöstöko-
neet hankitaan sopimuskauden 01.05.2022 – 31.03.2024 aikana tar-
jousvertailun mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimmilta toimittajil-
ta. 

Sopimuskauden kesto on kaksi (2) vuotta ja sopimusta on mahdollista 
jatkaa enintään kahden (2) vuoden optiokaudella.

Toimittajiksi valikoituivat seuraavat toimittajat:
Rensi Finland Oy, Festo Oy sekä Step Systems Oy. 

Hankinnan ennakoitu arvo optiokausi mukaan laskettuna on noin 1 200 
000 euroa, alv. 0 %.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan 
allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävät hankintasopi-
mukset ja päättämään Helsingin kaupungin puolesta optiokauden käyt-
töönotosta ja sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta.

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_CNC

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
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tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohteena ovat peruskoulujen teknisentyön CNC-
jyrsinkoneet, sähkötyöpöydät, elektroniikka- ja muovintyöstökoneet. 
Hankittavat laitteet ovat myös vapaan sivistystyön ja asukkaiden ilta-
käytössä.

Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 15.02.2022 
päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2022-001260. Kilpailutus on toteutettu 
avoimella menettelyllä. Hankinnan kohteena olevat laitteet ja tarvikkeet 
ovat jaettu osiin, jolloin on useamman toimittajan mahdollista tulla vali-
tuksi. 

Laitteiden yhteensopivuudella ei ole välttämätöntä merkitystä, joten 
osiin jakaminen oli mahdollista.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 15.02.2022 sähköisessä 
HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tar-
jousten jättämiselle päättyi 25.03.2022.

Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) tarjousta; Rensi Finland Oy 
(0932478-1), Festo Oy (0221878-3) sekä Step Systems Oy (0909748-
6).

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy enintään kahden 
(2) vuoden optiokausi. Sopimuskausi alkaa 1.5.2022 ja kestää 
30.4.2024 saakka. Hankintaan sisältyy enintään kahden (2) vuoden op-
tiokausi. 

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa ”Muut ehdot” on esitetty tarjoajan soveltu-
vuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Tarjoajien so-
veltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ottamatta pakol-
lisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätöksenteon jälkeen 
ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimittamien rikos-
rekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä han-
kinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on 
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asetettu hankittaville tuotteille ja niiden toimitukselle laadullisia vaati-
muksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien tuotteiden ja niiden toimituk-
sen on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset eivät täy-
ty, on tarjous tai tarjottu tuote hylättävä tarjouspyynnön vastaisena.

Kaikkien tarjoajien tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
hintaa (85 pistettä) sekä laatua (takuuaika 15 pistettä). Poikkeuksina 
olivat osa-alueet 7 sekä 8. Osa-alueessa 7 kokonaistaloudellisen edul-
lisuuden perusteena käytettiin pelkästään halvinta hintaa, koska takuu-
ta ei koettu vertailukelpoiseksi tekijäksi koneen terissä. Osa-alueessa 8 
kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hintaa (80 pis-
tettä) sekä laatua (20 pistettä. Osa-alueessa 8 lisättiin takuun (15 pis-
tettä) lisäksi pisteyttäväksi tekijäksi hyödyllisten lisävarusteiden sisäl-
tyminen laitteeseen (5 pistettä), jos vastaus oli ”kyllä”, että ilmoitetut li-
sävarusteet löytyvät, sai tarjoaja 5pistettä.

Hintavertailu suoritettiin rivikohtaisesti. Rivikohtainen halvin tarjoushinta 
(X) sai korkeimmat pisteet ja muut (Y) suhteutettiin siihen kaavalla X/Y 
x maksimipisteet.

Laatuvertailussa takuuajan pisteet vertailtiin rivikohtaisesti, rivikohtai-
nen pisin takuuaika (X) sai korkeimmat pisteet ja muut (Y) suhteutettiin 
siihen kaavalla Y/X x maksimipisteet. Osa-alueen 8 lisävarusteista jaet-
tavat pisteet (5 pistettä) eivät olleet tarjoajien välillä suhteutettavia, 
vaan jokainen tarjoaja joka vastasi ”kyllä”, sai täydet pisteet.

Mikäli tarjoaja ei tarjonnut jotain positiota / vaatimus ei täyttynyt, tarjoa-
ja sai riviltä 0 pistettä. Tarjoajan kokonaispistemäärät osa-alueille saa-
tiin laskemalla hinnan ja laadun pisteet yhteen.

Vertailu tehtiin osa-alueittain. Kullekin osa-alueelle valittiin yksi toimitta-
ja, vertailussa jakautuneiden pisteiden mukaisesti:

1. Valotuslaite - Step Systems Oy
2. Tyhjiömuovain - Step Systems Oy
3. Muovitaivutin - Step Systems Oy
4. Kehitys/Huuhtelu/Syövytys - Step Systems Oy
5. CNC-jyrsin opetuskäyttöön - Rensi Finland Oy
6. CNC-jyrsin opetuskäyttöön - Rensi Finland Oy
7. CNC-jyrsimen terät - Rensi Finland Oy
8. Laser opetuskäyttöön - Rensi Finland Oy
9. Moduulirakenteinen sähkötyöpiste - Festo Oy
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10. Mini Työstökoneet, modulaarisia työstökoneita - Festo Oy
11. Mini Työstökoneet, modulaarisia työstökoneita - Festo Oy
12. Mini CNC-koneet - Festo Oy

Esityksen liitteenä on vertailutaulukko.

Sopimuksen teko

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Sopimusta voidaan jatkaa enintään 
kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää ennen sopimuskau-
den päättymistä option käyttöönotosta.

Sopimuksella tilaaja ei sitoudu mihinkään tilausmääriin, eikä palvelun-
tuottaja voi vaatia tilaajalta tilausta tarjouspyynnön perusteella.

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

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukai-
set otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista, koskeeko tar-
joajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemispe-
ruste.

Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva pää-
tös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukai-
sesti.

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
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1 vertailutaulukko_CNC

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Sisäiset
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§ 79
Toimivallan siirtäminen hallintojohtajalle varhaiskasvatuksen Palve-
lukeskus liikelaitoksen ruoka-ja puhtauspalvelusopimuksen allekir-
joittamisen osalta

HEL 2022-004406 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa hallintojohtajan allekir-
joittamaan toimialan ruoka- ja puhtauspalvelujen sopimuksen Palvelu-
keskus Helsinki liikelaitoksen kanssa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyessään (14.12.2021 § 389) tu-
losbudjettia vuodelle 2022 oikeutti hallintojohtajan yhdessä ao. palvelu-
kokonaisuuden johtajan kanssa hyväksymään talousarvion määräraho-
jen puitteissa Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitokselta tilatta-
vien ei-kilpailutettujen ruokapalvelujen tilaamista ja tuottamista koske-
vat sopimukset. Sopimuksissa määritellään toimialan ja tuottajan väli-
set vastuut sekä palvelujen sisältö ja laatu. 

Tehtyä tulosbudjetin oikeutusta on tarpeen päivittää niin, että oikeutus 
koskee myös toimialan puhtauspalveluja, jotka hankitaan kilpailuttamat-
ta Palvelukeskus Helsinki liikelaitokselta. Toimialalla ei ole 1.3.2022 al-
kaen ollut enää omaa puhtauspalveluhenkilöstöä vaan päiväkotiapulai-
set, leikkipuistoapulaiset ja Arbiksen siivoajat ovat siirtyneet osaksi 
Palvelukeskus Helsinki liikelaitoksen henkilöstö. Kansliapäällikkö on 
tehnyt henkilöstösiirroista päätökset (19.11.2021 § 240 ja 28.2.2022 § 
52).
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Toimialan ja Palvelukeskuksen Helsinki liikelaitoksen välisessä sopi-
muksessa määritellään tilattavien ei-kilpailutettujen ruoka- ja puhtaus-
palvelujen tilaamista ja tuottamista koskevasta yhteistyöstä, määritel-
lään toimialan ja toimialan yksiköiden sekä tuottajan väliset vastuut, 
palvelujen sisältö ja laatu. Allekirjoitettava sopimus valmistellaan toi-
mialan ja Palvelukeskus Helsinki liikelaitoksen yhteistyönä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 80
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Pia Pakarisen aloitteesta, joka koskee laatutekijöiden 
huomioimista päiväkotien ja koulujen pihojen huoltosopimusten 
kilpailutuksessa

HEL 2022-001517 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
sisältöisen lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Pia Pakarisen aloit-
teesta. Aloite koskee laatutekijöiden huomioimista päiväkotien ja koulu-
jen pihojen huoltosopimusten kilpailutuksessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vuokraa tarvitsemansa tilat käyt-
töönsä kaupunkiympäristön toimialalta. Toimialojen välisen vastuujaon 
mukaisesti kaupunkiympäristön toimiala vastaa vuokranantajana tilojen 
kiinteistöhuollosta ja palvelun kilpailuttamisesta. Kaupunkiympäristön 
kiinteistöhuollon ylläpitotehtäviin kuuluvat toimitilojen ylläpidon ja kiin-
teistönhoidon järjestäminen, valvonta ja kunnossapito. Palvelu sisältää 
myös tilojen ulkoalueiden hoitamisen ja valvonnan. 

Kaupunginvaltuuston 2014 tekemän päätöksen mukaisesti kiinteistö-
huolto-, puhtaus- ja kohdevastaavapalvelut kilpailutettu toimialoilla 
vuodesta 2017 lähtien. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on kilpai-
luttanut kiinteistöjen puhtaus- ja kohdevastaavapalvelut. Kaupunkiym-
päristö on kilpailuttanut kiinteistöhuoltopalvelun. 

Nykyisissä kiinteistönhoitopalveluiden sopimuksissa on määritelty tilaa-
jan sekä palveluntuottajan välisestä sopimuksenaikaisesta toiminnasta. 
Laadunvalvonta kiinteistöhuollosta ml. talvikunnassapito kuuluu palve-
luntuottajille ja tilaajalle eli teknisille isännöitsijöille. Isännöitsijät puuttu-
vat laatupoikkeamiin kohdekäynneillä tekemiensä havaintojen ja rekla-
maatioiden sekä vuokralaisten eli käyttäjien BEM-huoltokirjaan tehtyjen 
palvelupyyntöjen perusteella. Kiinteistönhoitopalveluiden sopimuksissa 
ulkoalueiden talvihoidon tehtävät on määritelty KiinteistöRYLin A2-
hoitoluokan mukaisesti. Kiinteistöhuollon pitkät vasteajat palvelupyyn-
töihin vastaamiseen ja avoimet tehtäväpyynnöt haittaavat toimintaa ja 
aiheuttavat käyttäjille lisätyötä.

Kaupunkiympäristön toimialalla on kuitenkin tunnistettu, että palvelun-
tuottajat eivät suoriudu tyydyttävästi sopimuksenmukaisista tehtävis-
tään. Tekniset isännöitsijät joutuvat reklamoimaan laatupoikkeamista ja 
osittain myös joutuneet paikkaamaan palveluntuottajien työnjohdon 
puutteita. Nykyiset kiinteistönhuoltosopimukset eivät tarjoa riittäviä 
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edellytyksiä laatupoikkeamiin puuttumisiin, joten aktiivisesta reagoinnis-
ta huolimatta tilanteeseen on vaikea saada parannusta nykyisten sopi-
musten puitteissa. 

Viimeisimmässä tukipalvelujen kilpailutuksessa valmistelu on tehty en-
sikertaa toimialojen yhteistyönä. Yhteiskilpailutuksella mahdollistetaan 
se, että yksi palveluntuottaja tuottaa puhtaus-, kohdevastaava- ja kiin-
teistönhoitopalvelut yhtenäisesti ja asiakaslähtöisesti. Näin palveluta-
sossa jää mahdollisimman vähän katvealueita ja palvelutuottaja pystyy 
paremmin puuttumaan laatupoikkeamiin. Yhteiskilpailutukseen on läh-
detty kouluista, päiväkodeista ja oppilaitoksista saadun palautteen poh-
jalta.

Yhteiskilpailutuksessa palveluntuottajat sitoutuvat kirjalliseen suunni-
telmaan kiinteistöhuollon töistä ja menetelmistä, joilla palvelukuvauk-
sen mukainen laatutaso saavutetaan. Samalla määritellään keinot, joil-
la varmistetaan, että tehty työ on dokumentoitu huoltokirjaan. Suunni-
telmaan nimetään mm. lumi- ja liukkaudentorjuntatöiden osalta kone-
kohtaisesti hoidettavat kohteet. Lisäksi palveluntuottaja kuvaa, millä 
konkreettisilla toimenpiteillä varmistavat ja ennakoivat lumi- ja liukkau-
denestotöiden osalta sen, että käytössä olevat piha-alueet ovat turvalli-
sia kohteiden käyttöaikoina kaikille käyttäjille. 

Kasvatuksen ja koulutuksen ja kaupunkiympäristön toimialat kehittävät 
toimintaa yhteiskilpailutuksessa saatujen kokemusten ja yksiköiltä saa-
dun palautteen perusteella. Lisäksi toimialojen yhteisissä kokouksissa 
seurataan palvelupyyntöjen toteutusaikoja säännöllisesti. Samanaikai-
sesti arvioidaan myös elinkaarihankkeiden kilpailutukissa saadut ko-
kemukset tukipalvelujen järjestämisestä ja toimivuudesta. Tarkoitukse-
na on soveltaa kilpailutuksen saatuja kokemuksia kiinteistöhuollon 
osalta myös varhaiskasvatuksen käyttämiin kiinteistöihin. Varhaiskas-
vatuksen osalta toimialojen yhteiskilpailutus ei ole kuitenkaan tavoit-
teena, koska varhaiskasvatuksessa ruoka- ja puhtauspalvelut on luon-
tevaa kilpailuttaa yhdessä. 

Lautakunta pitää tärkeänä, että kiinteistönhoidon palvelutarjoajilla on 
todellisia kannusteita hoitaa päiväkotien ja koulujen piha-alueiden talvi-
kunnossapito ajoissa. Kiinteistönhoidon sopimuksia uusittaessa tulee 
sopimuksiin sisällyttää velvoitteita esimerkiksi talvihoidon varautumis-
suunnitelmista ja viivästyksistä aiheutuvista tehokkaista sanktioista. 
Sopimusten valvontaa on myös parannettava.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sini Korpinen: Lisätään lausunnon loppuun: 
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Lautakunta pitää tärkeänä, että kiinteistönhoidon palvelutarjoajilla on 
todellisia kannusteita hoitaa päiväkotien ja koulujen piha-alueiden talvi-
kunnossapito ajoissa. Kiinteistönhoidon sopimuksia uusittaessa tulee 
sopimuksiin sisällyttää velvoitteita esimerkiksi talvihoidon varautumis-
suunnitelmista ja viivästyksistä aiheutuvista tehokkaista sanktioista. 
Sopimusten valvontaa on myös parannettava.

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Sini Korpisen vastaehdotuk-
sen yksimielisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van sisältöisen lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Pia Pakarisen 
aloitteesta. Aloite koskee laatutekijöiden huomioimista päiväkotien ja 
koulujen pihojen huoltosopimusten kilpailutuksessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vuokraa tarvitsemansa tilat käyt-
töönsä kaupunkiympäristön toimialalta. Toimialojen välisen vastuujaon 
mukaisesti kaupunkiympäristön toimiala vastaa vuokranantajana tilojen 
kiinteistöhuollosta ja palvelun kilpailuttamisesta. Kaupunkiympäristön 
kiinteistöhuollon ylläpitotehtäviin kuuluvat toimitilojen ylläpidon ja kiin-
teistönhoidon järjestäminen, valvonta ja kunnossapito. Palvelu sisältää 
myös tilojen ulkoalueiden hoitamisen ja valvonnan. 

Kaupunginvaltuuston 2014 tekemän päätöksen mukaisesti kiinteistö-
huolto-, puhtaus- ja kohdevastaavapalvelut kilpailutettu toimialoilla 
vuodesta 2017 lähtien. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on kilpai-
luttanut kiinteistöjen puhtaus- ja kohdevastaavapalvelut. Kaupunkiym-
päristö on kilpailuttanut kiinteistöhuoltopalvelun. 
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Nykyisissä kiinteistönhoitopalveluiden sopimuksissa on määritelty tilaa-
jan sekä palveluntuottajan välisestä sopimuksenaikaisesta toiminnasta. 
Laadunvalvonta kiinteistöhuollosta ml. talvikunnassapito kuuluu palve-
luntuottajille ja tilaajalle eli teknisille isännöitsijöille. Isännöitsijät puuttu-
vat laatupoikkeamiin kohdekäynneillä tekemiensä havaintojen ja rekla-
maatioiden sekä vuokralaisten eli käyttäjien BEM-huoltokirjaan tehtyjen 
palvelupyyntöjen perusteella. Kiinteistönhoitopalveluiden sopimuksissa 
ulkoalueiden talvihoidon tehtävät on määritelty KiinteistöRYLin A2-
hoitoluokan mukaisesti. Kiinteistöhuollon pitkät vasteajat palvelupyyn-
töihin vastaamiseen ja avoimet tehtäväpyynnöt haittaavat toimintaa ja 
aiheuttavat käyttäjille lisätyötä.

Kaupunkiympäristön toimialalla on kuitenkin tunnistettu, että palvelun-
tuottajat eivät suoriudu tyydyttävästi sopimuksenmukaisista tehtävis-
tään. Tekniset isännöitsijät joutuvat reklamoimaan laatupoikkeamista ja 
osittain myös joutuneet paikkaamaan palveluntuottajien työnjohdon 
puutteita. Nykyiset kiinteistönhuoltosopimukset eivät tarjoa riittäviä 
edellytyksiä laatupoikkeamiin puuttumisiin, joten aktiivisesta reagoinnis-
ta huolimatta tilanteeseen on vaikea saada parannusta nykyisten sopi-
musten puitteissa. 

Viimeisimmässä tukipalvelujen kilpailutuksessa valmistelu on tehty en-
sikertaa toimialojen yhteistyönä. Yhteiskilpailutuksella mahdollistetaan 
se, että yksi palveluntuottaja tuottaa puhtaus-, kohdevastaava- ja kiin-
teistönhoitopalvelut yhtenäisesti ja asiakaslähtöisesti. Näin palveluta-
sossa jää mahdollisimman vähän katvealueita ja palvelutuottaja pystyy 
paremmin puuttumaan laatupoikkeamiin. Yhteiskilpailutukseen on läh-
detty kouluista, päiväkodeista ja oppilaitoksista saadun palautteen poh-
jalta.

Yhteiskilpailutuksessa palveluntuottajat sitoutuvat kirjalliseen suunni-
telmaan kiinteistöhuollon töistä ja menetelmistä, joilla palvelukuvauk-
sen mukainen laatutaso saavutetaan. Samalla määritellään keinot, joil-
la varmistetaan, että tehty työ on dokumentoitu huoltokirjaan. Suunni-
telmaan nimetään mm. lumi- ja liukkaudentorjuntatöiden osalta kone-
kohtaisesti hoidettavat kohteet. Lisäksi palveluntuottaja kuvaa, millä 
konkreettisilla toimenpiteillä varmistavat ja ennakoivat lumi- ja liukkau-
denestotöiden osalta sen, että käytössä olevat piha-alueet ovat turvalli-
sia kohteiden käyttöaikoina kaikille käyttäjille. 

Kasvatuksen ja koulutuksen ja kaupunkiympäristön toimialat kehittävät 
toimintaa yhteiskilpailutuksessa saatujen kokemusten ja yksiköiltä saa-
dun palautteen perusteella. Lisäksi toimialojen yhteisissä kokouksissa 
seurataan palvelupyyntöjen toteutusaikoja säännöllisesti. Samanaikai-
sesti arvioidaan myös elinkaarihankkeiden kilpailutukissa saadut ko-
kemukset tukipalvelujen järjestämisestä ja toimivuudesta. Tarkoitukse-
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na on soveltaa kilpailutuksen saatuja kokemuksia kiinteistöhuollon 
osalta myös varhaiskasvatuksen käyttämiin kiinteistöihin. Varhaiskas-
vatuksen osalta toimialojen yhteiskilpailutus ei ole kuitenkaan tavoit-
teena, koska varhaiskasvatuksessa ruoka- ja puhtauspalvelut on luon-
tevaa kilpailuttaa yhdessä. 

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 12.4.2022 mennessä valtuutettu Pia Pakarisen aloitteesta laatu-
tekijöiden huomioimista päiväkotien ja koulujen pihojen huoltosopimus-
ten kilpailutuksessa. 

Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnal-
ta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 81
Osoitteeseen Käräjätuvantie 3 toteutettavan päiväkodin, leikkipuis-
totilojen ja perusopetuksen uudisrakennuksen tarveselvitys

HEL 2022-004050 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Tuomarinkylään osoit-
teeseen Käräjätuvantie 3 toteutettavan päiväkodin, leikkipuistotilojen ja 
perusopetuksen uudisrakennuksen tarveselvityksen. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeiden jatkosuun-
nittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja 
oppijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä ja käytössä sekä varmis-
taa tilojen kokonaistaloudellisuus. Tiloja kehitettäessä varmistetaan, et-
tä toiminnalle on riittävästi rauhallisia tiloja.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Käräjätuvantie 3, tilaohjelma
2 Käräjätuvantie 3, tarveselvityslomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päiväkoti Kotitorppa ja päiväkoti Torpparinmäki ovat pitkään toimineet 
määräaikaisella rakennusluvalla väliaikaisissa paviljongeissa urheilu-
kentän laidalla. Tuomarinkylän alueelle osoitteeseen Käräjätuvantie 3 
toteutetaan korvaavat tilat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen noin 
160 lapselle. Rakennukseen toteutetaan myös leikkipuistotilat. Lisäksi 
Torpparinmäen peruskoulu tarvitsee lisätilaa ja toteutettavissa tiloissa 
voidaan järjestää perusopetusta noin 50 oppilaalle. Tilojen monipuoli-
nen käyttö on huomioitu tilojen mitoittamisessa. Rakennuksen moni-
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muotoiset ja muunneltavat tilat mahdollistavat tilojen käytön myös kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan muihin palveluihin.

Uudisrakennuksen valmistuttua on mahdollista luopua päiväkotien väis-
tötiloista osoitteessa Torpparinmäentie 36, joissa nykyisin on noin 100 
tilapaikkaa. Kaupunkiympäristön toimialan tulee varmistaa, että väistöti-
lat ovat käytössä uudisrakennuksen valmistumiseen saakka. Lisäksi 
hanke korvaa leikkipuisto ja perhetalo Torpparinmäen tilat osoitteessa 
Ylätuvanpolku 4.

Tavoitteena on, että rakennus otetaan käyttöön kalustettuna tammi-
kuuhun 2025 mennessä, kuitenkin siten että tilat varmasti ovat käytet-
tävissä elokuussa 2025.

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.

Nykytilanteessa Tuomarinkylän peruspiirin alueella varhaiskasvatuksen 
ja perusopetuksen palvelutarve on suurempi kuin alueen paikkamäärä. 
Väestöennusteen mukaan vuosina 2021–36 Tuomarinkylän peruspii-
rissä varhaiskasvatusikäisten lasten ja perusopetukseen osallistuvien 
määrä on laskeva. Hankkeen laajuudessa on kuitenkin otettu huomioon 
alueen kehittyminen. Alueella on yleiskaavavarantoa, jota ei ole vielä 
asemakaavoitettu, eikä näin ollen näy vielä väestöennusteessa. Hank-
keen valmistuttua alueen palvelutarvetta tarkastellaan ja arvioidaan 
toimialan tilantarvetta.

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Uudisrakennukseen toteutettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat 
luovat hyvät edellytykset toiminnalle ja vastaavat Tuomarinkylän alueen 
palvelutarpeisiin.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille oppijoille sopiviksi, lapsen 
kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Toiminnan suunnit-
teluun osallistetaan henkilöstön lisäksi lapset ja perheet. Tilat mahdol-
listavat yhteisöllisyyden ja asukaskäytön lisäämisen alueella.

Tilat edistävät varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti monipuoliset ja tarkoituksen-
mukaisesti mitoitetut tilat, jotka edistävät toimintaa ja takaavat oppijoille 
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hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat suunnitellaan kaupunkitasois-
ten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdol-
listavat varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien tavoitteiden toteutta-
misen. Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteiskunnassa tarvit-
tavien taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja 
osaamista Helsingissä.

Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta sekä 
varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien tavoitteita. Niiden suunnitte-
lussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yh-
teisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja 
leikkimistilana. Piha-alueet tarjoavat käyttäjille sekä alueen asukkaille 
monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. Henkilökuntaa ja lapsia osal-
listetaan pihan suunnitteluun.

Päiväkodin, leikkipuistotilojen ja perusopetuksen tilatarpeet esitetään 
liitteenä olevassa tilaohjelmassa.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Osoitteeseen Käräjätuvantie 3 toteutettavan uudisrakennuksen tilat 
ovat laajuudeltaan 1878 htm² (1500 hym²). Kaupunkiympäristön toimia-
lan arvioima tuleva kokonaisvuokra on 35,17 euroa/m²/kk eli 779 339 
euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Tässä hankkeessa käynnis-
tämiskustannuksiin varataan 180 000 euroa, joka ei sisällä tieto- ja 
viestintäteknologian kustannuksia. Muuttokustannusarvio on noin 28 
000 euroa. Toimintakustannukset tulevan hankkeen osalta ovat yh-
teensä noin 2 202 000 euroa/vuosi.

Tilojen yhteiskäyttö on tilankäytöllisesti ja kustannuksiltaan taloudelli-
nen ratkaisu sekä vahvistaa yhtenäistä opinpolkua. Yhteiskäyttöisiä ti-
loja ovat esimerkiksi ruokasali, kädentaitojen tilat ja liikuntasali.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan sekä kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Henkilökunta osallistuu käyt-
täjäkokouksissa rakennuksen suunnitteluun hanke-, yleis- ja toteutus-
suunnittelun 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.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Käräjätuvantie 3, tilaohjelma
2 Käräjätuvantie 3, tarveselvityslomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 82
Osoitteeseen Mäkelänkatu 84 toteutettavien Helsingin luonnontiede-
lukion väliaikaisten lisätilojen tarveselvitys

HEL 2022-000227 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä osoitteeseen Mäke-
länkatu 84 toteutettavien Helsingin luonnontiedelukion väliaikaisten li-
sätilojen tarveselvityksen. 

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_Luonnontiedelukio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin luonnontiedelukion opiskelijamäärä kasvaa syksyllä 2022 
noin 100 opiskelijalla. Helsingin luonnontiedelukion toimii osoitteessa 
Mäkelänkatu 84 kunnes lukion uudet tilat valmistuvat osoitteeseen Pie-
tari Kalminkatu kesällä 2023. Väliaikaiset lisätilat Helsingin luonnontie-
delukiolle toteutetaan osoitteeseen Mäkelänkatu 84. Helsingin luonnon-
tiedelukion väliaikaiset lisätilat otetaan käyttöön kalustettuina elokuu-
hun 2022 mennessä.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

Lukioikäisten määrän kasvaessa on Helsingin luonnontiedelukion aloi-
tuspaikkojen määrää lisätty 2019 alkaen vuositasolla 60-74 paikalla, eli 
kumulatiivisesti opiskelijamäärä kasvaa 2019-2022 noin 200 opiskelijal-
la. Syksyllä 2021 Helsingin luonnontiedelukiossa oli 874 opiskelijaa. 
Syksyllä 2022 lukiossa arvioidaan olevan noin 950 opiskelijaa. Väliai-
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kaisen lisätilan laajuudessa varaudutaan myös koronan vuoksi aiem-
paa suurempaan osuuteen lukion neljässä vuodessa suorittavia opiske-
lijoita. Väliaikaisista lisätiloista luovutaan Helsingin luonnontiedelukion 
uudisrakennuksen valmistuessa.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Helsingin luonnontiedelukion väliaikaiset lisätilat ovat laajuudeltaan 
203,5 htm². Lukion käytössä on lisätilojen käyttöön ottamisen jälkeen 
yhteensä noin 6 675,5 htm² osoitteessa Mäkelänkatu 84. Tilojen nykyi-
nen vuokra on noin 1 195 248,96 euroa/vuosi.   Kaupunkiympäristön 
toimialan arvioima tuleva kokonaisvuokra on noin 16,39 euroa/m²/kk eli 
noin 1 312 938,72 euroa/vuosi. Tilakustannukset nousevat kokonai-
suudessaan noin 117 689,76 euroa/vuosi.

Siivouskustannusarvio on noin 7900 euroa/vuosi. Tilojen irtokalustami-
nen toteutetaan kierrättämällä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
kalusteita. Tieto- ja viestintäteknologian kustannusarvio on noin 7500 
euroa. Muuttokustannukset ovat noin 2 700 euroa. Hankkeella ei ole 
vaikutusta muihin toimintakustannuksiin.

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_Luonnontiedelukio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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§ 83
Osoitteeseen Rusthollarintie 1 toteutettavien aikuisten perusope-
tuksen väliaikaisten lisätilojen tarveselvitys

HEL 2022-004715 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä osoitteeseen Rusthol-
larintie 1 toteutettavien aikuisten perusopetuksen väliaikaisten lisätilo-
jen tarveselvityksen. 

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 Aikuisten perusopetus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin aikuislukio järjestää aikuisten perusopetuksen ja aikuisten 
perusopetuksen lukutaitovaiheen opetusta yhteensä noin 200 opiskeli-
jalle. Helsingin aikuislukio joutuu luopumaan syksyllä 2021 käyttöön 
otetuista päiväkäytön väliaikaisista lisätiloista osoitteessa Lohikäär-
meenpolku 5. Helsingin aikuislukion iltatoimipisteet sijaitsevat Helsingin 
luonnontiedelukion tiloissa osoitteessa Mäkelänkatu 47 ja Helsingin 
kielilukion tiloissa osoitteessa Kajaaninlinnantie 10. 

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

Aikuisten perusopetuksen päiväopetukseen osallistuu pääasiassa 17-
vuotiaita nuoria, jotka siirtyvät aikuisten perusopetukseen suoraan pe-
ruskoulusta. Suuri osa näistä nuorista asuu Itä-Helsingissä. Toiminnan 
sijoittaminen nuorille tuttuun ympäristöön Puotilaan osoitteeseen Rust-
hollarintien 1 edistää nuorten osallistumista aikuisten perusopetukseen 
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ja mahdollistaa ruokailun järjestämisen samassa osoitteessa toimivien 
perusopetuksen toimipisteiden tiloissa. 

Aikuisten perusopetuksen ja lukutaitovaiheen opetuksen järjestäminen 
päiväaikaan edistää perheiden hyvinvointia ja opiskelijoiden mahdolli-
suuksia osallistua toimintaan sekä valmistaa heitä jatko-opiskeluihin. 
Toimintaan osallistuu noin 200 aikuisten perusopetuksen opiskelijaa. 
Osoitteeseen Rusthollarintien 1 toteutettavat lisätilat otetaan käyttöön 
kalustettuina elokuuhun 2022 mennessä.

Oppivelvollisuuden laajentumisen seurauksena aikuisten perusopetuk-
sen tarvitaan oma keskus, jolle etsitään pysyvät tilat väliaikaisten lisäti-
lojen vuokra-aikana eli syksyyn 2023 mennessä. Keskuksen toiminta ja 
sijainti järjestetään opiskelijoiden siirtymiä eri opinpolun nivelvaiheiden 
yli tukevalla tavalla. Tiloihin tullaan sijoittamaan Nuorten suunta -ryhmiä 
sekä aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen kuten lukutaitovaiheen ja 
suomen kielen alkeisopetusvaiheen opetusta. Opiskeluun osallistumi-
sen edistämiseksi tulee opetuksen tapahtua päiväaikana.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Aikuisten perusopetuksen väliaikaiset lisätilat ovat laajuudeltaan noin 1 
666 htm². Kaupunkiympäristön toimialan arvioima tuleva kokonaisvuok-
ra on noin 24,29 euroa/m²/kk eli noin 485 830 euroa/vuosi. Tilakustan-
nukset nousevat kokonaisuudessaan noin 185 830 euroa/vuosi. 

Siivouskustannusarvio on noin 3 962 euroa/vuosi. Tilojen irtokalusta-
minen toteutetaan kierrättämällä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
kalusteita. Muuttokustannukset ovat noin 19 000 euroa. Tiloilla ei ole 
vaikutusta tieto- ja viestintäteknologian tai muihin toimintakustannuk-
siin.

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
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viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvityslomake Aikuisten perusopetus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

KYMP
KASKO
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§ 84
Ryhmäperhepäiväkoti Stjärnanin toiminnan lakkauttaminen

HEL 2022-001553 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä ryhmäperhepäiväkoti 
Stjärnanin toiminnan lakkauttamisen 1.8.2022 alkaen.

Käsittely

Palautusehdotus:
Mirita Saxberg: Palautetaan valmisteluun siten, että daghemmet Stjär-
nan lakkautetaan vasta vuotta myöhemmin 1.8.2023.

Mirita Saxbergin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Jenni Tirronen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Liitteet

1 Bilaga_Karta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 15. luvun 1. ja 2. §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslau-
takunta päättää ruotsinkielisen jaoston ehdotuksesta ruotsinkielisen 
päiväkodin lakkauttamisesta. Jaosto on esittänyt lautakunnalle ryhmä-
perhepäiväkoti Stjärnanin lakkauttamista kokouksessaan 1.3.2022.

Ryhmäperhepäiväkoti Stjärnan

Perhepäivähoito on perhepäivähoitajan kodissa, lapsen kodissa tai sitä 
varten suunnitellussa ryhmäperhepäiväkodissa järjestetty hoito. Var-
haiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista 
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kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, joka 
painottuu erityisesti pedagogiikkaan. Helsingin kaupunki tarkistaa jat-
kuvasti palveluverkkoaan varmistaakseen, että varhaiskasvatustoiminta 
on laadukasta, tarkoituksenmukaista sekä kustannustehokasta.

Ryhmäperhepäiväkoti Stjärnan on osa toimintayksikköä, johon kuuluvat 
rppk Björken - Domus-esikoulu Domus - Killingen - Pilten - esikoulu Pil-
ten - Silverdalen - rppk Stjärnan. Stjärnan sijaitsee Herttoniemenran-
nassa osoitteessa Margareetankuja 1C. Ryhmäperhepäiväkodissa on 
kahdeksan tilapaikkaa ja kaksi ryhmäperhepäivähoitajaa.

Ryhmäperhepäiväkoti Stjärnanissa työskentelee kaksi varhaiskasva-
tuslain 6. luvun 29. § mukaiset pätevyysvaatimukset täyttävää, vaki-
naista perhepäivähoitajaa. Ainoastaan toinen heistä työskentelee ryh-
mäperhepäiväkoti Stjärnanissa tänä toimintavuonna. Molemmille tarjo-
taan paikkaa kaupungin ryhmäperhepäiväkodissa tai saman alueen 
päiväkodissa. 

Ryhmäperhepäiväkoti Stjärnan toimii kaupungin (Helsingin kaupungin 
asunnot Oy) Heka kiinteistöjen tiloissa ja on laajuudeltaan 85 m². Vuo-
sittaiset vuokrakustannukset ovat noin 7 900 euroa. Vuosina 2023 - 
2024 kiinteistö huolletaan vesikaton ja leikkipaikan osalta. Suunniteltu 
kiinteistöhuolto nostaa vuokrakustannuksia. Vuokrasopimuksen irtisa-
nomisaika on kolme kuukautta.

Henkilöstön rekrytointi ryhmäperhepäiväkoteihin on osoittautunut erit-
täin haastavaksi ja pienten toimintapaikkojen toiminnan haavoittuvuus 
on todellinen ongelma. Helsingin kaupungin ruotsinkielisissä ryhmä-
perhepäiväkodeissa työskentelee tällä hetkellä 17 työntekijää, joista 
seitsemän täyttää varhaiskasvatuslain 6. luvun 29. § pätevyysvaati-
mukset. Toiminta on haavoittuvaa erityisesti tilanteissa, joissa henkilös-
tövaje on ennakoimaton ja sijaisten saaminen lyhyellä varoitusajalla on 
vaikeaa. 

Johtuen ryhmäperhepäiväkoti Stjärnanin toiminnan pienuudesta ja 
väestömäärän pitkän aikavälin ennusteesta alueella toimintaa voidaan 
keskittää alueen muihin toimintapaikkoihin. Muutos noudattaa lisäksi 
toimialan tavoitetta yhteisten tilojen tehokkaasta käytöstä.

Ruotsinkielisen väestön ennuste ja vuosien 2021 - 2032 suunnitelmat Herttoniemen 
peruspiirissä

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus Helsingissä kattaa koko kaupungin. 
Ryhmäperhepäiväkoti Stjärnan sijaitsee Herttoniemen peruspiiriin 
kaakkoisessa suurpiirissä. Ryhmäperhepäiväkoti Stjärnanin lisäksi alu-
eella toimii ryhmäperhepäiväkoti Björken sekä päiväkoti Killingen. 
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Vuoden 2020 väestöennusteen mukaan Herttoniemen peruspiirissä 
ruotsinkielisten 1¬ - 6-vuotiaiden lasten määrä ei kasva. Herttoniemen 
peruspiirissä on 67 ruotsinkielistä lasta. 

Vuosina 2021 - 2026 määrä kasvaa hieman 80 lapseen ja vuoden 2028 
väestöennusteen mukaan määrä kääntyy laskuun. Vuoden 2032 en-
nusteen mukaan alueella on suunnilleen 72 lasta. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päätti 
18.5.2021 esittää kasvatus- ja koulutuslautakunnalle Herttoniemeen 
osoitteeseen Abraham Wetterin tie 15 toteutettavan uuden päiväkodin 
uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksymistä. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta hyväksyi tarveselvityksen 17.8.2021.

Perustettavaan uuteen päiväkotiin toteutetaan varhaiskasvatukselle ja 
esiopetukselle uusia päiväkotitiloja noin 224 lapselle, joista 63 paikkaa 
on ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle ja 161 paikkaa suomenkielisel-
le varhaiskasvatukselle. Lapsen yhtenäinen opinpolku varhaiskasva-
tuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen on huomioitu. 

Uudisrakennuksen valmistuttua voidaan luopua päiväkoti Killingenin 
nykyisistä tiloista (42 tilapaikkaa) Herttoniemenrannassa osoitteessa 
Laivalahdenportti 3. Lopputuloksena on 21 tilapaikan lisäys ruotsinkieli-
seen varhaiskasvatukseen. Tilojen joustava käyttö on huomioitu tilojen 
mitoittamisessa. Herttoniemen alueelle osoitteeseen Abraham Wetterin 
tie 15 toteutettava uudisrakennus (vuokrakohde) otetaan käyttöön ka-
lustettuna elokuuhun 2023 mennessä.

Osallistaminen ja yhteistyö

Toiminnan lakkauttaminen ryhmäperhepäiväkodissa on valmisteltu yh-
dessä päiväkodin johtajan kanssa. Toiminnan lakkauttamista käsiteltiin 
helmikuussa yhdessä henkilöstön kanssa yhteistoimintakäsittelyn peri-
aatteiden mukaisesti. Vakinaisten työntekijöiden toivomukset huomioi-
daan jatkosuunnittelussa. Henkilöstöstrategiassaan Helsingin kaupunki 
lupaa turvata vakinaisen henkilökuntansa vakinaisen palvelusuhteen. 
Virat ja toimet on perustettu Helsingin kaupungilla ja näin ollen henkilö-
kunnalla on työsuhde Helsingin kaupungilla.

Ryhmäperhepäiväkoti Stjärnanin perheitä informoitiin helmikuussa eh-
dotetusta muutoksesta. Päiväkodin johtaja on kysynyt perheiden toi-
vomuksia sisäisestä siirrosta lähellä sijaitseviin päiväkoti Killingeniin, 
ryhmäperhepäiväkoti Björkeniin tai muihin alueen päiväkoteihin.

Lapsivaikutukset
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Varhaiskasvatuslain 4 § ja 5 § mukaan varhaiskasvatusta suunnitel-
taessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on huomioi-
tava ensisijaisesti lapsen etu. Varhaiskasvatusta on pyrittävä järjestä-
mään lähellä palvelun käyttäjiä.

Varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu käsitykseen lapsuuden itsei-
sarvosta. Lasten oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen edistetään. 
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on turvata lasta kunnioittava toiminta-
tapa, mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lapsen, perheen ja 
varhaiskasvatushenkilöstön välillä sekä taata lapselle monipuoliset ko-
kemukset vertaisryhmän jäsenenä. 

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa huomioidaan lapsen yhtenäi-
nen opinpolku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perus-
opetukseen. Lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaatetta sovelletaan siinä 
määrin kuin se on mahdollista.

Esittelijän esitys

Esittelijä esittää ryhmäperhepäiväkoti Stjärnanin toiminnan lakkautta-
mista 1.8.2022 alkaen osoitteessa Margareetankuja 1C ja sen nykyis-
ten kahdeksan tilapaikan jakamista perheiden toivomusten mukaisesti 
sisäisellä siirrolla ryhmäperhepäiväkoti Björkenin, päiväkoti Killingenin 
tai toivotun päiväkodin välillä.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Jenni Tirronen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Liitteet

1 Bilaga_Karta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.03.2022 § 69
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HEL 2022-001553 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

22.03.2022 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Sini Korpinen: "Pyydän asian pöydälle."

Kannattaja: Jussi Chydenius

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Jenni Tirronen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 01.03.2022 § 4

HEL 2022-001553 T 05 01 00

Framställning

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade 
föreslå för nämnden för fostran och utbildning att gruppfamiljedag-
hemmet Stjärnan dras in från och med 1.8.2022.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi
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§ 84
Indragning av gruppfamiljedaghemmet Stjärnans verksamhet

HEL 2022-001553 T 05 01 00

Framställning

Nämnden för fostran och utbildning beslutade att gruppfamiljedag-
hemmet Stjärnans verksamhet dras in från och med 1.8.2022.

Behandling

Förslag om återremiss:
Mirita Saxberg: Palautetaan valmisteluun siten, että daghemmet Stjär-
nan lakkautetaan vasta vuotta myöhemmin 1.8.2023.

Mirita Saxbergs förslag understöddes inte och det förföll därför.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Bilagor

1 Bilaga_Karta

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
för kännedom Förslagstext

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt förvaltningsstadgan kap 15 § 1 och 2 är det på förslag av svens-
ka sektionen som nämnden för fostran och utbildning besluter om in-
dragning av svenska daghem. Sektionen har på sitt möte 1.3.2022 
framställt för nämnden att gruppfamiljedaghemmet Stjärnans verksam-
het upphör.
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Gruppfamiljedaghemmet Stjärnan

Familjedagvården är barnomsorgsverksamhet som ordnas i vårdarens 
hem, i barnets hem eller i ett skilt planerat gruppfamiljedaghem. Med 
småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som 
består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synner-
het pedagogiken betonas.  Helsingfors stad ser kontinuerligt över ser-
vicenätet så att den småbarnspedagogiska verksamheten kan förverk-
ligas både kvalitativt,  ändamålsenligt och kostnadseffektivt. 

Gruppfamiljedaghemmet Stjärnan är en del av verksamhetsenheten 
Gfdh Björken-Domus-Domus fsk-Killingen-Pilten-Piltens fsk-
Silverdalen-Gfdh Stjärnan och är beläget i Hertonäs strand på adres-
sen Margaretagränden 1C. Gruppfamiljedaghemmet har åtta lokalplat-
ser och två gruppfamiljedagvårdare. 

I gruppfamiljedaghemmet Stjärnan arbetar två ordinarie familjedagvår-
dare som uppfyller behörighetsvillkoren som familjedagvårdare enligt 
lagen om småbarnspedagogik kapitel 6 § 29. Endast en av dem arbe-
tar på gruppfamiljedaghemmet Stjärnan under pågående verksamhets-
år. Båda ordinarie anställda erbjuds en plats i något av stadens grupp-
familjedaghem eller i områdets daghem. 

Gruppfamiljedaghemmet Stjärnan verkar i stadens (Helsingin kau-
pungin asunnot Oy) Heka kiinteistös lokaler och omfattar 85 m² med 
hyreskostnader på årsbasis cirka 7 900 euro. Under åren 2023-2024 
blir det aktuellt med fastighetsunderhåll i lokalen med renovering av yt-
tertak och upprustning av lekplatsen. Planerade fastighetsunderhållet 
leder till höjda hyreskostnader. Uppsägningstiden för lokalen är tre må-
nader. 

Personalrekryteringen till gruppfamiljedaghemmen har visat sig vara 
väldigt utmanande och verksamhetens sårbarhet i små verksamhets-
ställen är ett verkligt problem. Personalstyrkan inom gruppfamiljedag-
vården är för tillfället 17 anställda varav sju som uppfyller behörighets-
villkoren som familjedagvårdare enligt lagen om småbarnspedagogik 
kapitel 6 § 29. Sårbarheten framkommer i situationer med plötsligt 
oväntat personalunderskott kombinerat med svårtillgänglighet att få vi-
karier med kort varsel. Till följd av omfattningen av gruppfamiljedag-
hemmet Stjärnans verksamhet och den långsiktiga prognosen för för-
ändringar i befolkningsmängden inom området kan verksamheten kon-
centreras till andra verksamhetsställen på området. Verksamhetsmäs-
sigt uppfyller förändringen också sektorns mål om den effektiva an-
vändningen av gemensamma lokaler.

Svenskspråkig befolkningsprognos och planer  2021-2032 i Hertonäs distrikt
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Den svenska småbarnspedagogiken i Helsingfors omfattar hela staden. 
Gruppfamiljedaghemmet Stjärnan är beläget inom sydöstra stordistrik-
tet i Hertonäs distrikt. Förutom gruppfamiljedaghemmet Stjärnan, ver-
kar gruppfamiljedaghemmet Björken och daghemmet Killingen i områ-
det. 

Enligt befolkningsprognosen 2020 i Hertonäs distrikt växer inte den 
svenskspråkiga barnmängden i åldern 1 – 6. I Hertonäs distrikt är anta-
let svenskspråkiga barn 67. Mellan åren 2021 – 2026 en liten ökning till 
80 barn och enligt befolkningsprognosen år 2028 börjar barnantalet 
sjunka igen. År 2032 är prognosen i området ungefär 72 barn. 

Fostrans- och utbildningssektorns svenska sektion beslutade 
18.5.2021 föreslå för fostrans- och utbildningsnämnden om godkän-
nande av behovsutredning gällande nybygge av nytt daghem på 
adressen Abraham Wetters väg 15 i Hertonäs. Fostrans- och utbild-
ningsnämnden godkände 17.8.2021 behovsutredningen. 

I det nya daghemmet som grundas, förverkligas nya daghemslokaler 
för småbarnspedagogik och förskoleundervisning för cirka 224 barn, 
varav 63 platser för svenskspråkig och 161 platser för finskspråkig 
småbarnspedagogik. Barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogik 
till förskoleundervisning och vidare till grundläggande utbildning har 
beaktats. När nybygget har färdigställts, kan man avstå från Daghem-
met Killingens nuvarande lokaler (42 lokalplatser) på adressen 
Båtsviksporten 3 i Hertonäs strand. Till svenskspråkig småbarnspeda-
gogik innebär det en ökning på 21 lokalplatser. I dimensioneringen av 
lokalerna har beaktats att lokalerna kan användas flexibelt. Nybygget 
som ska förverkligas som hyresobjekt på adressen Abraham Wetters 
väg 15 i Hertonäs tas i bruk inredd senast i augusti 2023. 

Delaktiggörande och samarbete

Indragning av verksamheten på gruppfamiljedaghemmet har beretts 
tillsammans med daghemsföreståndaren. Indragningen av verksamhe-
ten behandlas inom februari månad tillsammans med personalen enligt 
principerna för samarbetsbaserad behandling och om gällande fortsätt-
ningen tas ordinarie anställdas önskemål i beaktande. Helsingfors stad 
lovar i sin personalstrategi att trygga fast anställning för den ordinarie 
personalen. Tjänsterna och befattningarna är inrättade i Helsingfors 
stad och följaktligen har personalen ett anställningsförhållande uttryck-
ligen med Helsingfors stad. 

Familjerna i gruppfamiljedaghemmet Stjärnan har informerats under 
februari månad om den föreslagna förändringen. Daghemsförestånda-
ren har tillfrågat deras önskemål till inre förflyttning till närliggande dag-
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hemmet Killingen, gruppfamiljedaghemmet Björken eller andra daghem 
belägna på området. 

Barnkonsekvens

Enligt 4 § och 5 § i lagen om småbarnspedagogik ska man i första 
hand se till barnets bästa vid planering, anordnande och tillhandahål-
lande av samt beslutsfattande om småbarnspedagogik. Man ska sträva 
efter att anordna småbarnspedagogik nära dem som anlitar servicen.  

Värdegrunden inom småbarnspedagogiken har uppfattningen om 
barndomens egenvärde. Där man skyddar och främjar barnets rätt till 
en god och trygg barndom. Inom småbarnspedagogiken har man ett
förfarande där barnet respekteras och värdesätter att kommunikationen 
mellan barnen, familjen  och personalen inom småbarnspedagogiken 
är så bestående som möjligt samt för mångsidiga erfarenheter av att 
vara del av en kamratgrupp. Inom den svenska småbarnspedagogiken 
beaktas barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till försko-
leundervisningen och vidare till den grundläggande utbildningen. Prin-
cipen om närdaghem och närskola tillämpas i så stor utsträckning som 
möjligt.

Föredragandens förslag

Föredraganden föreslår att gruppfamiljedaghemmet Stjärnans verk-
samhet dras in från och med 1.8.2022 på Margaretagränden 1 C och 
att dess nuvarande åtta lokalplatser fördelas enligt familjernas önske-
mål till intern förflyttning mellan gruppfamiljedaghemmet Björken, dag-
hemmet Killingen eller till önskat daghem. 

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Bilagor

1 Bilaga_Karta

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
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för kännedom Förslagstext

Beslutshistoria

Nämnden för fostran- och utbildning 22.03.2022 § 69

HEL 2022-001553 T 05 01 00

Framställning

Nämnden för fostran- och utbildning beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

22.03.2022 Bordlades

Förslag om bordläggning:
Sini Korpinen: "Pyydän asian pöydälle."

Understödd av: Jussi Chydenius

Nämnden för fostran- och utbildning beslutade enhälligt bordlägga 
ärendet.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 01.03.2022 § 4

HEL 2022-001553 T 05 01 00

Framställning

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade 
föreslå för nämnden för fostran och utbildning att gruppfamiljedag-
hemmet Stjärnan dras in från och med 1.8.2022.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi
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§ 85
Kahden päiväkodin toiminnanmuutos ja palvelun järjestäminen uu-
sissa valmistuvissa tiloissa

HEL 2022-003197 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti lakkauttaa varhaiskasvatus ja 
esiopetusalueella 3 sijaitsevan 
A. päiväkoti Sohvilan toiminnan osoitteessa Sofianlehdonkatu 10, 
00610 Helsinki 1.8.2022 lukien. Samalla luovutaan päiväkotitiloista. 

B. päiväkoti Kumpulan toiminnan osoitteessa Valtimontie 1, 00610 Hel-
sinki, 1.8.2022 lukien. Samalla luovutaan päiväkotitiloista.

Toiminta siirretään osoitteeseen Limingantie 39 valmistuviin uusiin tiloi-
hin. 

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Sirpa Juuri, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 43226

sirpa.juuri(a)hel.fi
Carola Harju, Yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Päiväkodit Sohvila ja Kumpula sijaitsevat Helsingin kaupunginasunnot 
Oy:n kohteissa. Molemmat kohteet ovat kaupunkiympäristön toimialalta 
saatujen tietojen mukaan teknisen käyttöikänsä päässä ja vaatisivat 
laajoja korjauksia pikaisesti, jotta tilojen terveellisyys ja turvallisuus voi-
taisiin varmistaa. Sisätilojen lisäksi piha-alueet vaatisivat perusteellisia 
korjauksia. 

Osoitteeseen Limingantie 39 on valmistumassa kesällä 2022 uutta päi-
väkotitilaa noin 150 lapselle. Hanke korvaa nykyisen päiväkoti Isoniityn 
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tilat, lisäksi hankesuunnitelma vaiheessa on todettu, että alueen palve-
luverkkoa muokataan siten, että Limingantien uudisrakennushankkeen 
toteutuessa yhden tai kahden päiväkodin peruskorjauksesta voidaan 
luopua. Uusiin tiloihin on mahdollista sijoittaa myös päiväkoti Sohvilan 
ja Kumpulan toiminta.

Kumpulan osa-alueella sijaitsee yksi yksityinen ja kahdeksan kunnallis-
ta päiväkotia: Isoniitty, Sohvila, Niittyvilla, Kesäheinä, Kumpula, Marja-
la, Koivikko ja Nurmikko. Näissä kahdeksassa kunnallisessa päiväko-
dissa on tällä hetkellä paikkoja yhteensä noin 320 lapselle. 

Toiminnan keskittäminen uuteen valmistuvaan päiväkotiin turvaa alu-
een varhaiskasvatuspalvelut terveellisessä ja turvallisessa tilassa, jos-
sa on otettu huomioon modernin varhaiskasvatuksen toteuttamisen 
mahdollisuudet. Lasten toiminnalle saadaan käyttöön monipuolisemmat 
tilat.  Isommassa toimipisteessä voidaan useammin jatkaa samassa 
päiväkodissa esiopetukseen asti, mikä lisää opinpolun jatkuvuutta ja 
kaverisuhteiden pysyvyyttä. Tämä parantaa myös lasten turvallisuutta.

Palvelun järjestäminen

Uuden, osoitteeseen Limingantie 39, valmistuvan päiväkodin myötä 
alueen hoitopaikkojen määrä kasvaa noin 30 paikkaa, vaikka samalla 
nykyisen päiväkoti Isoniityn lisäksi luovutaan päiväkoti Sohvilan ja 
Kumpulan kiinteistöistä. Yhteensä paikkoja Limingantiellä tulee ole-
maan noin 150.

Sekä päiväkoti Sohvilan että Kumpulan lasten huoltajia on tiedotettu 
suunnitelmasta siirtää toiminta uuteen päiväkotikiinteistöön. Päiväkoti 
Sohvilan lasten huoltajia on tiedotettu tiedotteilla 19.8.21, 16.11.21 ja 
17.2.22 sekä käsitelty asiaa vanhempainillassa 31.8.21. Päiväkoti 
Kumpulan lasten huoltajille on lähetetty tiedote 26.1 22 ja pidetty 
teams-tilaisuus 8.2.22. Lasten kanssa tullaan asiaa myös käsittele-
mään. Uuden Limingantien päiväkodin nimi on menossa Vuorovaikutus 
verkossa –yhteistyön kautta nimeämisehdotusprosessiin eli asiakkaat 
ja asukkaat pääsevät tuottamaan nimiehdotuksia päiväkodille. 

Päiväkoti Sohvilan ja Kumpulan siirtymisessä Limingantielle huo-
mioimme lasten kaverisuhteet ja tutun henkilöstön mahdollisuuksien 
mukaan. Perheiden on mahdollista myös ilmoittaa uusi paikkatoive alu-
een muihin varhaiskasvatuksen toimipisteisiin. Perheiden hoitopaikka-
toiveet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Toimipisteiden lakkauttamista ja toiminnan siirtämistä uusiin valmistu-
viin tiloihin on valmisteltu päiväkotien johtajien kanssa ja käsitelty alu-
een esimieskokouksessa. Toiminnan lakkauttamista on käsitelty yhteis-
toimintaperiaatteiden mukaisesti henkilöstön kanssa
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Tulevat tilahankkeet

Koskela-Käpylä –Kumpula alueella 1-6 vuotiaiden lasten väestömäärä 
lisääntyy vuodesta 2021 vuoteen 2036 noin 340 lapsella. Talonraken-
tamisohjelmaan sisältyy tilahankkeita, joissa alueelle saadaan lähivuo-
sina päiväkoti Isonniityn paikkojen lisäksi lisää varhaiskasvatuksen 
paikkoja. Uusia paikkoja on suunnitelmissa Koskelan sairaala-alueen 
F-rakennuksen hankkeessa n. 100 lapselle sekä Koskelan ala-asteen 
ja päiväkoti Herttuan tilahankkeen yhteydessä noin 150 lapselle. Käpy-
län peruskoulun perusparannushankkeen yhteydessä toteutetaan paik-
koja 42 esiopetusikäiselle. Lisäksi Kumpulanmäen alueella on varau-
duttu kaavoituksessa päiväkotitontilla, johon voidaan toteuttaa tilat 150 
lapselle. Alueen väestömäärän kasvuun on varauduttu tilahankkeissa 
noin 470 paikalla, joka on enemmän kuin arvioitu väestön kasvu vuo-
teen 2036.

Kustannukset

Päiväkoti Sohvilan tilat ovat laajuudeltaan 336,5 m² ja vuokrakustan-
nukset ovat vuositasolla noin 48 500 euroa. Päiväkoti Kumpulan tilat 
ovat laajuudeltaan 355 m² ja vuokrakustannukset ovat vuositasolla noin 
33 000 euroa. Lakkauttamissuunnitelmasta on keskusteltu kaupun-
kiympäristön toimialan kanssa.

Lapsivaikutusten arviointi

Uudet tilat mahdollistavat palvelunjärjestämisen terveellisissä ja turval-
lisissa tiloissa, jotka tukevat varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen 
toiminnan järjestämistä sisä - ja ulkotiloissa.

Toiminnan muutoksessa huomioimme lasten kaverisuhteet ja tutun 
henkilöstön jatkuvuuden mahdollisuuksien mukaan. Perheiden hoito-
paikkatoiveet otetaan  huomioon. 

Toimivalta

Kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta 
päättää suomenkielisen päiväkodin lakkauttamisesta (15 luku 1 §).

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Sirpa Juuri, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 43226

sirpa.juuri(a)hel.fi
Carola Harju, Yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.03.2022 § 70

HEL 2022-003197 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

22.03.2022 Pöydälle

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Sirpa Juuri, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 43226

sirpa.juuri(a)hel.fi
Carola Harju, Yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
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§ 86
Oikaisuvaatimus yksityisen varhaiskasvatuksen käynnistämistukea 
koskevasta päätöksestä

HEL 2021-014874 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Taikatahti Oy:n oikaisu-
vaatimuksen koskien yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja 
valvonnasta vastaavan päällikön 14.2.2022 § 6 tekemää päätöstä, kos-
ka oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätök-
sen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perustelui-
naan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi
Piia Nevala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34658

piia.nevala(a)hel.fi

Liitteet

1 Päätös 14.2.2022 § 6
2 Oikaisuvaatimus 1.3.2022 (8)
3 Yksityisen varhaiskasvatuksen käynnistämistuen myöntämisperiaatteet 

1.1.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua
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Käynnistämistukihakemuksen tutkimatta jättämistä koskeva yksityisen 
varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavan päällikön 
päätös 14.2.2022 § 6 (liite 1).

Oikaisuvaatimus

Taikatahti Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen koskien päätöstä käynnis-
tämistukihakemuksen tutkimatta jättämisestä (liite 2). Taikatahti Oy 
vaatii, että käynnistämistukihakemus käsitellään uudelleen ja asiassa 
tehdään myönteinen päätös. 

Palveluntuottajan esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaa-
timuksesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Taikatahti Oy on 27.12.2021 toimittanut Helsingin kaupungin kirjaa-
moon käynnistämistukihakemuksen koskien toiminnan aloittamisesta 
aiheutuvia kustannuksia. Haetun käynnistämistuen määrä on 30 000 
euroa. Uuden päiväkodin nimi on musiikkipäiväkoti Taikatahti ja se si-
jaitsee osoitteessa Kaisaniemenkatu 3, Helsinki. Kunta on hyväksynyt 
musiikkipäiväkoti Taikatahti -nimisen päiväkodin toiminnan aloittamisen 
30.8.2021 ja käynnistämistukea koskeva hakemus on tullut vireille 
27.12.2021.

Käynnistämistuen myöntämisehtojen (liite 3.) mukaan käynnistämistu-
kea on haettava viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun 
kaupunki on hyväksynyt päiväkodin toiminnan aloittamisen. Päätöksen-
teossa huomioidaan käynnistämistuen myöntämisehtojen mukainen 
määräaika, joka on kaikille palveluntuottajille yhteinen. Palveluntuottaja 
on käynnistämistukihakemuksen liitteenä toimittanut saatteen, joka on 
käsittelyn yhteydessä huomioitu. Saatteessa palveluntuottaja on pyytä-
nyt asiaa arvioitaessa huomioimaan lieventävänä seikkana sen, että 
päiväkodin toiminta on alkanut vasta 1.10.2021. Lisäksi palveluntuotta-
jan mukaan käynnistämistukihakemuksen lähettämisessä on ollut oh-
jeistuksesta johtuvia viiveitä.

Asiassa saadun selvityksen mukaan yksityisen varhaiskasvatuksen 
palveluvastaava on ohjeistanut palveluntuottajaa ottamaan yhteyttä eri-
tyissuunnittelijaan ja katsomaan ohjeet käynnistämistuen hakemisesta 
Helsingin kaupungin internetsivuilta syksyllä 2021. Palveluntuottaja on 
ollut yhteydessä yksityisen varhaiskasvatuksen erityissuunnittelijaan 
30.11.2021. Erityissuunnittelija on toimittanut käynnistämistukihake-
muksen myöntämisehdot palveluntuottajalle 3.12.2021. Käynnistämis-
tukihakemus on jätetty Helsingin kaupungin kirjaamoon 27.12.2021.
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Yhteenveto

Hallintolain 17 §:n mukaan asiakirja toimitetaan asiassa toimivaltaisen 
viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Jos 
asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huoleh-
dittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiselle määräajassa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että käynnistämistukihakemus-
ta ei ole esitettyjen selvitysten perusteella toimitettu määräajassa.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi
Piia Nevala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34658

piia.nevala(a)hel.fi

Liitteet

1 Päätös 14.2.2022 § 6
2 Oikaisuvaatimus 1.3.2022 (8)
3 Yksityisen varhaiskasvatuksen käynnistämistuen myöntämisperiaatteet 

1.1.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelu-
kokonaisuus Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Varhaiskasvatuksen 
aluepäällikkö 14.02.2022 § 6

HEL 2021-014874 T 02 05 01 00
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Päätös

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavan 
palvelun päällikkö päätti, että Taikatahti oy:n käynnistämistukihakemus 
koskien musiikkipäiväkoti Taikatahti -nimisen päiväkodin toiminnan 
aloittamista aiheutuvia kustannuksia jätetään myöhässä tulleena tutki-
matta.

Päätöksen perustelut

Taikatahti Oy on 27.12.2021 toimittanut Helsingin kaupungin kirjaa-
moon käynnistämistukihakemuksen koskien toiminnan aloittamista ai-
heutuvia kustannuksia. Uuden päiväkodin nimi on musiikkipäiväkoti 
Taikatahti ja se sijaitsee osoitteessa Kaisaniemenkatu 3, Helsinki. Kun-
ta on hyväksynyt musiikkipäiväkoti Taikatahti -nimisen päiväkodin toi-
minnan aloittamisen 30.8.2021 (liite 1.) ja käynnistämistukea koskeva 
hakemus on tullut vireille 27.12.2021.

Käynnistämistuen myöntämisehtojen (liite 2.) mukaan käynnistämistu-
kea on haettava viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun 
kaupunki on hyväksynyt päiväkodin toiminnan aloittamisen. Palvelun-
tuottaja on käynnistämistukihakemuksen liitteenä toimittanut kirjaa-
moon saatteen, joka on Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla käsittelyn yhteydessä huomioitu. Saatteessa Taikatahti 
Oy on pyytänyt asiaa arvioitaessa huomioimaan lieventävänä olosuh-
teena sen, että päiväkodin toiminta on alkanut 1.10.2021. Lisäksi saat-
teen mukaan käynnistämistukihakemuksen lähettämisessä on ollut oh-
jeistuksesta johtuvia viiveitä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluvastaava on ohjeistanut 
palveluntuottajaa ottamaan yhteyttä erityissuunnittelijaan ja katsomaan 
ohjeet käynnistämistuen hakemisesta Helsingin kaupungin internet-
sivuilta syksyllä 2021. Palveluntuottaja on ollut yhteydessä kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan erityissuunnittelijaan 30.11.2021. Erityis-
suunnittelija on toimittanut käynnistämistukihakemuksen myöntämiseh-
dot palveluntuottajalle 3.12.2021. Käynnistämistukihakemus on jätetty 
Helsingin kaupungin kirjaamoon 27.12.2021.

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavan 
palvelun päällikkö toteaa, että käynnistämistukihakemuksen saatteessa 
ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden vuoksi olisi perusteltua poiketa 
ehtojen mukaisesta määräajasta.

Koska käynnistämistukea on käynnistämistuen myöntämisehtojen mu-
kaan haettava kolmen (3) kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisen 
hyväksymistä koskevasta päätöksestä lukien eivätkä saatteessa esite-
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tyt perusteet anna aihetta poiketa ehtojen mukaisesta määräajasta, jä-
tetään käynnistämistukihakemus tutkimatta.

Lisätiedot
Piia Nevala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34658

piia.nevala(a)hel.fi
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§ 87
Ilmoitusasiat

Päätös

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

 Kaupunginvaltuusto 30.3.2022 § 78 Jakomäen sydän -
palvelurakennuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korotta-
minen: Kaupunginvaltuusto hyväksyi Jakomäen sydän -
palvelurakennuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korotta-
misen 1 151 200 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen 
korotettu enimmäishinta on 39 770 700 euroa arvonlisäverottomana 
tammikuun 2022 kustannustasossa. (HEL 2018-003598)

 Kaupunginvaltuusto 30.3.2022 § 77 Maatullin peruskoulun, päivä-
kodin ja leikkipuiston uudisrakennuksen hankesuunnitelma: Kau-
punginvaltuusto hyväksyi Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leik-
kipuiston uudisrakennuksen 30.12.2021 päivätyn hankesuunnitel-
man siten, että hankkeen laajuus on 9 833 brm² ja rakennuskustan-
nusten  enimmäishinta on arvonlisäverottomana 40 270 000 euroa 
marraskuun 2021 kustannustasossa sekä siten, että uudisrakennus 
tulee Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistukseen ja että yhtiön 
uudisrakennusta koskeva osakekanta merkitään Helsingin kaupun-
gin omistukseen. (HEL 2022-000412)

 Kaupunginhallitus 7.3.2022 § 190 Helsingin liikenneturvallisuuden 
kehittämisohjelma 2022-2026 (HEL 2021-003269):  Kaupunginhalli-
tus hyväksyi Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman 
2022–2026 ohjeellisena noudatettavaksi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 88
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten ja toimie-
linten päätösten seuraaminen ajalta 30.3. - 8.4.2022

Päätös

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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

 30.03.2022 § 27 Stadin ammattiopisto, AV-laitteiden 
 08.04.2022 § 29 Digitaalisen oppimisympäristön hankinta 

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

 30.03.2022 § 25 Mottagande av Svenska studiefondens donation

Perusopetusjohtaja

 30.03.2022 § 31 Valtionavustus kaksikielisen kasvatuksen ja ope-
tuksen kehittämiseen 2022-2023

  05.04.2022 § 34 Sakarinmäen peruskouluun sijoitetun peruskoulun 
rehtorin viran täyttäminen, työavain KASKO-01-29-22

 05.04.2022 § 35 Lauttasaaren ala-asteen kouluun sijoitetun perus-
koulun rehtorin viran täyttäminen, työavain KASKO 01-34-22

 05.04.2022 § 37 Erityisavustus varhaiskasvatuslain mukaisen tuen 
uudistamisen edistäminen 2023

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 04.04.2022 § 36 Päätös opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavus-
tuksen hakemisesta maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

 05.04.2022 § 36 Outamon kouluun sijoitetun erityiskoulun rehtorin 
viran täyttäminen, työavain KASKO-01-12-22

 07.04.2022 § 39 Hietakummun ala-asteen kouluun sijoitetun perus-
koulun rehtorin viran täyttäminen, työavain KASKO-01-20-22

Hallintojohtaja

 04.04.2022 § 9 Päätös päiväkoti Roba ja daghemmet Roban irtoka-
lustehankinnasta

 08.04.2022 § 10 Päätös päiväkoti Isoniityn irtokalustehankinnasta
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Hallintopäällikkö

 31.03.2022 § 46 Vahingonkorvausvaatimus kadonneista vaatteista
 01.04.2022 § 47 Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneista jalki-

neista

Viranhaltijapäätökset

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 72, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 87 ja 88 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 73, 74, 84 ja 85 §: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 76, 77 ja 78 §:t.

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
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 86 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

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

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

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

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2022 70 (74)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

12.04.2022

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

84 § i protokollet.

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran 
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos 
domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registra-
torskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskon-
torets öppettid.
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Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att proto-
kollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part 
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om in-
te något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista da-
gen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, förs-
ta maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om 
omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildnings-
nämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: 09 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument 
uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

 det beslut som begäran om omprövning gäller 
 hurdan omprövning som begärs 
 på vilka grunder omprövning begärs 
 vem som begär omprövning 
 på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra 

detta 
 kontaktuppgifter till den som begär omprövning
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Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor
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