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Kokousaika 03.05.2022 16:15 - 18:25

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, kokoushuone Moreeni / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Apter, Ted (etänä)
Grotenfelt, Nora
Kopra, Pia (etänä)
Korkkula, Vesa
Korpinen, Sini
Malin, Petra
Rantahalvari, Markku
Saxberg, Mirita
Yanar, Ozan (etänä)
Lahtinen, Vesa varajäsen
Miala, Maria (etänä) varajäsen
Olin, Bicca (etänä) 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
esteellinen: 91§

Salo, Outi perusopetusjohtaja
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
Takanen, Kati hallintojohtaja
Talvensaari, Hanna-Kaisa viestintä- ja markkinointipäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Ahlberg, Anssi erityissuunnittelija

asiantuntija
saapui 16:46, poistui 17:28, läsnä: 
92 §

Laakkonen, Susanna rekrytointiasiantuntija
asiantuntija
saapui 16:36, poistui 16:46, läsnä: 
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91 §
Vuontisjärvi, Tero talous- ja suunnittelupäällikkö

asiantuntija
saapui 16:21, poistui 16:36, läsnä: 
90 §

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
89-109 §

Esittelijät

Nasima Razmyar apulaispormestari
89 §

Satu Järvenkallas kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
90-96 §, 105-106 §, 108-109 §

Niclas Grönholm ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja
97-98 §

Ulla Lehtonen va. varhaiskasvatusjohtaja
99-100 §, 107 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
101 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
102-104 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
89-109 §
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§ Asia

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

90 Asia/2 Vuoden 2022 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste

91 Asia/3 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatusjohtajan virkaan 
ottaminen

92 Asia/4 Oppivelvollisuuden laajentamisen väliraportti ja seurantasuunnitelma

93 Asia/5 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Helsinki-lisää koskevasta 
kunnan asukkaan aloitteesta

94 Asia/6 Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mu-
kaiset euromäärät lukuvuodelle 2022 - 2023

95 Asia/7 Alueen 1 ruoka- ja puhtauspalveluiden hankinta 1.8.2022 - 31.7.2025

96 Asia/8 Koulujen ilta- ja omavalvontapalvelujen hankinta Helsingin kaupungin 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

97 Asia/9 Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ostopalvelujen hankinta ajalle 
1.8.2022 - 31.7.2024

98 Asia/10 Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen hankinta suorahankintana

99 Asia/11 Päiväkodin perustaminen varhaiskasvatusalueelle 5.2 osoitteeseen 
Tenavatie 2

100 Asia/12 Osoitteeseen Myllärintie 2 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen 
tarveselvitys

101 Asia/13 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Etu-Töölön lukion perus-
parannuksen enimmäishinnan korottamisesta

102 Asia/14 Osoitteessa Rusthollarintie 1 käyttöönotettavien Tahvonlahden ala-
asteen koulun lisätilojen tarveselvitys

103 Asia/15 Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun yhdistymi-
nen yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2025 alkaen

104 Asia/16 Oikaisuvaatimus luokanopettajan ottamisesta määräajaksi

105 Asia/17 Oikaisuvaatimus koskien palkan takaisinperintää

106 Asia/18 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

107 Asia/19 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
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108 Asia/20 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten 
seuraaminen ajalta 25.4. - 2.5.2022

109 Asia/21 Ilmoitusasiat
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§ 89
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Mirita Saxbergin ja Ozan 
Yanarin sekä varatarkastajiksi Ted Apterin ja Petra Malinin.

Esittelijä
apulaispormestari
Nasima Razmyar

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaispormestari
Nasima Razmyar

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 90
Vuoden 2022 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste

HEL 2022-005642 T 02 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2022 ta-
lousarvion ensimmäisen toteutumisennusteen.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana talous- ja suunnittelupäällikkö Tero Vuon-
tisjärvi. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Lyra-Katz, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslian talousarvion toteutumisennusteista antaman ohjeen 
mukaan toimialat tekevät vuonna 2022 kolme ennustetta, joista tämä 
on ensimmäinen.

Kanslian ohjeen mukaan toteutumisennusteet on annettava lautakun-
nalle tiedoksi. Lautakuntien on ryhdyttävä toimenpiteisiin, mikäli talous-
arvio ei ole toteutumassa. 

Ennusteiden ohjeistusta on muutettu viime vuoteen verrattuna. Rapor-
tointiotsikoita eli raportoitavia asioita on jonkin verran tarkistettu.

Käyttötalous

Tulot
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Toimialan tulojen ennustetaan kasvavan 25,7 miljoonalla eurolla. Tästä 
21,2 miljoonaa euroa johtuu talousarvioon sisältymättömästä ulkopuoli-
sesta hankerahoituksesta. Lisäksi varhaiskasvatuksen maksutulojen 
ennustetaan olevan talousarviota suuremmat.

Menot

Toimialan menojen ennustetaan kasvavan 21,2, miljoonalla eurolla. Ul-
kopuolista hankerahoitusta vastaavat kulut kasvattavat menoja 21,2 
miljoonalla eurolla. Menoja kasvattavat lisäksi suorat korona-
kustannukset 1,7 miljoonaa ja Ukraina-kriisistä aiheutuvat kustannukset 
0,6 miljoonaa euroa. Säästöjä ennustetaan syntyvän oppivelvollisuu-
den laajenemisen kuluissa sekä ostopalveluissa, yhteensä 2,3 miljoo-
naa euroa.

Investoinnit

Investointimäärärahat tullaan ennusteen mukaan käyttämään täysi-
määräisesti.

Sitovat tavoitteet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ennustaa, että toimialan sitova ta-
voite lasten ja nuorten hyvinvointi, parannamme lasten ja nuorten mie-
len hyvinvointia kaupunkiyhteisesti monenlaisin toimenpitein ja osalli-
suutta vahvistamalla toteutuu. Kaikkien viiden mittarin ennustetaan to-
teutuvan.

Toisen sitovan tavoitteen ” Oppija on aktiivinen ja opinpolku tukee kes-
tävää kasvatusta” ei ennusteta toteutuvan.  Perusopetuksen mittari 
Oppilaan kokemus omasta osallisuudestaan (Osallisuus ja yhteistyö - 
teemat) oppimisprosessissa on kaupunkitasolla vähintään koronapan-
demiaa edeltävällä tasolla ka 4,95 (asiakaskokemuskyselyn 2020 tulos) 
ei toteudu. Kysely on tehty keväällä 2022 ja kyselyn tulos 4,84 alitti ta-
voitetason. Muiden mittareiden ennustetaan toteutuvan.

Kaupunkiyhteisen toiminnallisen tavoitteen ”Lisätään tilojen yhteiskäyt-
töä” ennustetaan toteutuvan.

Koko kaupungin yhteisten hyte-tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan.

Määrä- ja talousarviotavoitteet

Toimialan suoritteet ovat talousarvion tasolla lukuun ottamatta varhais-
kasvatusta ja perusopetusta.

Suomenkielisessä perusopetuksessa oppilasmäärä ylittää talousarvion 
noin 150 oppilaalla. Valmistavien oppilaiden määrä kasvaa Ukraina-
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kriisin johdosta. Varhaiskasvatuksessa lasten määrän ennustetaan ole-
van 760 lasta vähemmän kuin talousarviossa. Kotihoidon tuella olevien 
lasten määrä jää ennusteen mukaan talousarviosta 830 lapsella ja päi-
väkotilasten määrä 150 lapsella. Yksityisen hoidon tuella olevien lasten 
määrä ylittää talousarvion 290 lapsella.

Toimialan tuottavuus on 94,4 yksikköä, mikä on 1,9 alempi kuin talous-
arviossa. Tuottavuuden heikompaan kehitykseen vaikuttaa varhaiskas-
vatuksen talousarviota alempi suoritemäärä ja kokonaismenojen kasvu. 
Kokonaismenojen kasvu johtuu ulkopuolista hankerahoitusta vastaavis-
ta kuluista. Tuottavuutta on parantanut hallinnon toimitilojen keskittämi-
nen.

Keskimääräiset nettomenot/asiakas ovat suomenkielisessä varhais-
kasvatuksessa n 200 euroa eli 1,8% suuremmat kuin talousarviossa. 
Suoritekohtaisten menojen kasvu johtuu talousarviota pienemmästä 
suoritemäärästä ennen kaikkea kotihoidon tuen lapsissa sekä rekry-
toinnin haasteisiin kohdennetusta miljoonan euron saatavuusrahoituk-
sesta.

Keskimääräiset nettomenot/asiakas ovat talousarviota pienemmät ruot-
sinkielisessä perusopetuksessa (-1,8%) ja lukioissa (-5,6%). Tämä joh-
tuu rekrytointivaikeuksista sekä lukiokoulutuksessa ennakoitua pie-
nemmistä oppivelvollisuuden laajenemisen kuluista. Muissa toimialan 
palveluissa asiakaskohtaiset kustannukset ovat talousarviossa arvioi-
dulla tasolla.

Arvio talousarviovuoden tavoitteisiin (sitovat ja muut), palvelutuotantoon, muuhun toimintaan ja 
toimintaympäristön muutoksiin liittyvistä merkittävistä riskeistä ja hallintatoimenpiteistä.

• Opiskelijoiden oppimis- ja hyvinvointivaje ja mielenterveyshaasteiden 
kasvu yhdessä alueiden erilaistumiskehityksen kanssa muodostavat 
riskin sekä henkilöstön että oppijoiden hyvinvoinnille ja turvallisuudelle 

• Uuden henkilöstön saatavuus ja nykyisen henkilöstön hyvinvointi on 
edelleen merkittävä riskitekijä toimialatasoisesti. Henkilöstöpula ja hen-
kilöstön kuormittuminen vaikeuttavat erityisesti strategisten ja toimin-
nallisten tavoitteiden saavuttamista

• Pula psykologeista muodostaa merkittävän riskin opiskelijahuollon to-
teuttamiselle ja oppijoiden hyvinvoinnille. Riski on kasvava.

• Kevään työmarkkinatilanne ja mahdolliset keskeytykset palvelutuo-
tannossa ja –tarjonnassa aiheuttavat merkittävän henkilöstöriskin. Kriit-
tinen arvostelu toimialan työpaikoista kasvattaa mainehaitan riskiä
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• Ukraina-kriisi ja inflaation kiihtyminen aiheuttavat taloudellista epä-
varmuutta. Yleinen taloustilanne, kiihtynyt inflaatio ja tuotantokustan-
nusten ja palkkojen nousu vaikeuttavat kaupungin ja toimialan talous-
arvion ja -ennusteiden laadintaa ja kustannusarviointia.

• Energian hintojen nousupaine sähkön ja polttoaineiden/kuljetusten 
hinnoissa saattaa aiheuttaa noin 2 miljoonan lisäkustannukset

• Ruokapalveluiden kustannukset ovat myös nousussa, mahdollinen 
vaikutus noin 2 miljoonaa euroa. Tuottajilta saadun uusimman tiedon 
mukaan ruokapalvelukuluissa on yli 11% nousupaine osalla palvelun-
tuottajista 1.5. alkaen.

• Toimialan tilojen vuokrien kehitys muodostaa taloudellisen riskin, joka 
johtuu erityisesti ennakoitua suuremmasta vuokrien indeksikorotukses-
ta sekä vuokrien kokonaiskustannuksien kehityksestä suhteutettuna 
toimialan perustehtävien rahoitukseen.

Kaupunkistrategian toteuttamisen painopisteiden toteuttamisen analyysi

Toimiala on tunnistanut neljä keskeistä asiaa, joilla strategian toteutu-
mista edistetään: 

• Kaikki koulut ja päiväkodit ovat hyviä
• Hyvinvointi
• Parannetaan henkilöstön veto- ja pitovoimaa ja työoloja yhdessä.
• Teemme Helsingistä lukemisen ja lukutaidon pääkaupungin.

Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia

Perusopetuksen myönteisen erityiskohtelun (pd) laskentatapaa uudis-
tetaan niin, että siirrytään nykyisestä aluepohjaisesta tiedosta henkilö-
pohjaisen tietoon. Näin rahoitus kohdentuu entistä tarkemmin ja luotet-
tavammin niitä tarvitseville. Aineisto on kerätty ja mallin laskenta käyn-
nissä. Uudet indeksit tulevat lautakunnan päätettäväksi 14.6. 2022

Yksityisen hoidon saatavuutta vahvistetaan korottamalla yksityisen hoi-
don tukea päiväkotihoidossa 1.6.2022 ja esiopetusta täydentävässä 
varhaiskasvatuksessa 1.8.2022 alkaen

Englanninkielistä koulutusta lisätään. Koulutusta lisättäessä tulee var-
mistaa oppijan kielipolku esiopetuksesta perusopetukseen sekä jatko-
mahdollisuus toiselle asteelle. Haasteena kielipolun turvaamisessa on 
kansallisen englanninkielisen ylioppilastutkinnon puuttuminen sekä pä-
tevän henkilöstön saatavuus. Kansainvälisten perheiden tarpeisiin pe-
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rusopetukseen on toteutettu tammikuussa 2022 joustava haku, joka 
mahdollistaa koulutuspaikan saatavuuden kesken vuoden.

Oppivelvollisuuden laajentamisen toimenpano jatkuu. Onnistumisia 
ovat olleet perusopetuksen ohjaus, asuinkunnan ohjausvastuun keskit-
täminen Ohjaamoon sekä maksuttomuuden toteuttaminen (tietokoneet 
opiskelijoille ja tarvittavat oppimateriaalit). 1.8.2022 uutena koulutus-
muotona aloittaa tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) -
koulutus. Helsingin kaupungin TUVAn toteutusmalli on valmisteltu laa-
jassa yhteistyössä eri palveluiden ja toimijoiden kanssa. 

Strategiset tavoitteet Helsingin koulutuksen kehittämiselle vuoteen 
2030 -työ on käynnissä. Kehittämiselle on suunnitelma, rakenne ja ai-
kataulu. Tavoite- ja visiotyöskentelyä on toteutettu ja toteutetaan ke-
vään aikana laajasti esihenkilöitä, henkilöstöä ja oppijoita sekä muita 
toimijoita osallistaen. 

Suomen harrastamisen mallia toteutetaan kaikissa kouluissa. Kevään 
aikana oppilaiden osallisuutta vahvistetaan keräämällä heidän harras-
tustoiveita huhtikuussa. Suositummat toiveet toteutetaan ensi luku-
vuonna.

Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistajia

Toimiala on vahvasti mukana tekemässä Helsingistä lukemisen ja luku-
taidon pääkaupunkia. Lukutaito on keskeinen osa koulun perustehtä-
vää ja pohja kaikelle oppimiselle. Uutena toimenpiteenä on kymme-
neen yläkouluun palkatut lukutaidon opettajat, jotka tukevat erityisesti 
heikoiten lukutaidoissa menestyviä. Lisäksi peruskouluissa lukutaidon 
tuen tarpeita arvioidaan systemaattisesti usealla luokka-asteella, ja op-
pilaille suunnitellaan niiden pohjalta sopivaa tukea.

Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat

Koronatilanne on lisännyt oppiioiden pahoinvointia. Toimiala on koh-
dentanut koronapalautumisen erillismäärärahaa joustaviin opetus ja tu-
kijärjestelyihin, oppilas ja opiskelijahuoltohenkilöstön lisäämiseen sekä 
opettajien osaamisen vahvistamiseen (mm. täydennyskoulutus, työnoh-
jaus, mentorointi). Lisäksi resursseja on kohdennettu monikielisten oh-
jaajien palkkaamiseen. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen 
on toimialan toinen sitova tavoite. Tavoitteen viiden mittarin ennuste-
taan saavuttavan tavoitetasonsa.

Vastuullinen talous kestävän kehityksen perustana

Tuottavuutta lisätään kasvattamalla ruokapalveluiden ja siivouksen kil-
pailutettujen palveluntuottajien osuutta varhaiskasvatuksessa. Tuotta-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2022 7 (91)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/2
03.05.2022

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

vuutta kehitetään tarkastelemalla Perusopetuslain mukaista iltapäivä-
toimintaa ja leikkipuistotoimintaa kokonaisuutena, yhdenmukaistaen 
toimintaa ja lisäten resurssien yhteistä käyttöä kaupungissa.

Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki

Toimialalla henkilöstön saatavuustiimi, joka käynnistänyt uusina toimi-
na mm. varhaiskasvatuksen nopean avun arjen sijaistilanteisiin, jossa 
nopean avun yksikön varhaiskasvatuksen lastenhoitajat toimivat alueel-
lisesti ja jalkautuvat paikalle siellä, missä apua tarvitaan. Toisena uu-
distuksena uuden vakituisen työntekijän hyvän työuran alun turvaami-
nen. Uusi työntekijä perehtyy kaksi ensimmäistä työpäivää irti mitoituk-
sesta. Perehdytyksen painotuksina turvallisuus ja pedagogiikka ennen 
lapsiryhmässä työskentelyn aloittamista. Uusissa päiväkodeissa toteu-
tetaan jatkossa aina henkilöstön yhteinen kehittämispäivä ennen kuin 
lapset aloittavat.

Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

Syksyllä 2022 alkavaan esiopetukseen esiopetuspaikat tarjottiin huolta-
jille sähköisesti asiakastietojärjestelmä Astissa. Esiopetustarjoukset 
tehtiin lapsille, jotka ovat varhaiskasvatuksen palvelussa Helsingin 
kaupungilla. Huoltajat pystyivät ottamaan paikan vastaan Astissa.

Ennusteen edellyttämät toimenpiteet

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lautakunnan tulee ryhtyä 
toimenpiteisiin, mikäli talousarvio ei ole toteutumassa.

Ennusteen sisältämän 21,2 miljoonan euron ylitysennusteen perustee-
na on talousarvion ulkopuolisen rahoituksen käyttö eli ylitys on teknistä. 
Tämän vuoksi ylityspaineet eivät edellytä lautakunnalta välittömiä toi-
menpiteitä. Mahdollinen ylitysoikeusesitys ulkopuolisen rahoituksen pe-
rusteella on tehtävä kanslian ohjeiden mukaan viimeistään marras-
kuussa. Esitys on perusteltua tehdä loppuvuodesta, koska ulkoista ra-
hoitusta tulee edelleen haettavaksi vuoden kuluessa ja saatavan lisä-
rahoituksen määrää ei pystytä tässä vaiheessa ennakoimaan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Lyra-Katz, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 91
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatusjohtajan vir-
kaan ottaminen

HEL 2022-005843 T 01 01 01 01

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että var-
haiskasvatusjohtajan virkaan otetaan ********** 9 350 euron kokonais-
kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virassa on kuuden 
kuukauden koeaika.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa ei-
kä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös 
tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta 
saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvi-
tys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan 
päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkaan otettavan henkilön kanssa 
sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan

Käsittely

Esteellinen: Ulla Lehtonen
Esteellisyyden syy: asianosaisjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 1)

Asian aikana oli kuultavana rekrytointiasiantuntija Susanna Laakkonen. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Susanna Laakkonen, rekrytointiasiantuntija, puhelin: 040 185 6069

susanna.m.laakkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijalista_Varhaiskasvatusjohtaja
2 Hakijayhteenveto_Varhaiskasvatusjohtaja
3 Hakemukset_Varhaiskasvatusjohtaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 24.1.2022, § 53 merkinnyt tiedoksi edellisen vi-
ranhaltijan eroilmoituksen kasvatuksen ja koulutuksen varhaiskasvatus-
johtajan virasta 18.1.2022 lukien ja kehottanut kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakume-
nettelyn. 

Kasvatuksen ja koulutuksen varhaiskasvatusjohtajan virka oli julkisesti 
haettavana 27.1-15.2.2022. Hakijoiden määrän vähäisyyden vuoksi 
hakuaikaa jatkettiin 25.2.2022 saakka. Hakuilmoitus julkaistiin kaupun-
gin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluiden sivuilla, Monste-
rissa, Duunitorilla ja Helsingin kaupungin LinkedIn työpaikoissa. Haet-
tavana ollut virka mainittiin Helsinkirekryn Facebook ja Instagram -
tileillä sekä Helsingin kaupungin LinkedIn -tilillä. Lisäksi varhaiskasva-
tusjohtajan rekrytointia mainostettiin Opettaja-verkkolehdessä 5/2022 
ajalla 31.1.-6.2.2022 ja hakuilmoituksen lyhennelmä julkaistiin sunnun-
taina 6.2.2022 Hufvudstadsbladetissa sekä Helsingin Sanomissa. Il-
moitukselle haettiin myös lisänäkyvyyttä hakuajan jatkamisen jälkeen 
Duunitorin Tehokampanjan avulla.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan palvelukokonaisuu-
den johtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus.

Hallintosäännön 5 luvun 6 §:n 3 ja 8 momenttien mukaan varhaiskas-
vatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuutta johtaa varhaiskasvatus-
johtaja, joka suorittaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 
määräämät tehtävät. Hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 koh-
dan mukaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus 
huolehtii suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, osaltaan esiopetuk-
sesta, osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja leikkipuis-
totoiminnasta.

Hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtä-
vänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen koko-
naisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden 
saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johta-
mansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suoritus-
kyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito. 

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 mo-
mentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja 
koeteltu kansalaiskunto.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan palvelukokonai-
suuden johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkin-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2022 11 (91)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/3
03.05.2022

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

to, kokemus johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja 
ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, 
että tehtävässä menestyäkseen hakijalla on oltava vankkaa aiempaa 
kokemusta ja näyttöä modernin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
johtotehtävissä toimimisesta. Lisäksi edellytettiin kunnallisen ja yksityi-
sen varhaiskasvatuksen tuntemusta sekä paloa ja kykyä johtaa suurta 
palvelukokonaisuutta näkemyksellisesti ja linjakkaasti. Valittavan tulee 
olla dynaaminen ja eteenpäin katsova johtaja, joka luotsaa organisaa-
tiotaan valmentavalla otteella kaupunkistrategian osoittamaan suun-
taan. Hänen on myös oltava taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöver-
kostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteis-
työstä. Viestijänä hänen on oltava taitava ja julkiset esiintymiset ovat 
hänelle luontevia. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä 
onnistumisessa hakijaa auttaa hyvä paineensietokyky ja laajenevassa 
kansainvälisessä yhteistyössä tarvittava hyvä englannin kielen taito.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan kanslia-
päällikkö päättää palvelukokonaisuuden johtajan palkasta, palkan mää-
räytymisperusteesta ja palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta se-
kä näiden tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta pal-
kasta.

Kaupungilla johdon tehtävissä sovelletaan kokonaispalkkajärjestelmää, 
joka perustuu Korn Ferry Hay -tehtävän vaativuusarviointimenetel-
mään. Palkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja kokemuksen mu-
kaan, joka on edellytyksenä tehtävässä menestymiselle.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 10 henkilöä, joista yksi sit-
temmin perui hakemuksensa. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä 1. 
Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät 
hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liittee-
nä 2.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin Teams-haastatteluna 11.–
16.3.2022. Haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa, joista yksi sittemmin 
perui hakemuksensa. Kutsutuilla hakijoilla arvioitiin olevan täytettävänä 
olevan viran kannalta riittävää aiempaa kokemusta ja näyttöä modernin 
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtotehtävissä toimimisesta sekä 
aiempaa työkokemusta viran hoidossa onnistumisen kannalta sopivista 
tehtävistä. Kaikki ensimmäiseen haastatteluun kutsutut täyttivät viran 
kelpoisuusvaatimukset. Ensimmäisellä haastattelukierroksella haastat-
telijoina toimivat apulaispormestari Nasima Razmyar, kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtaja / lautakunnan 
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varapuheenjohtaja Emma Karin sijainen Ozan Yanar, toimialajohtaja 
Satu Järvenkallas, palvelukokonaisuuden johtaja Niclas Grönholm, 
henkilöstöjohtaja Nina Gros ja rekrytoinnin asiantuntija Susanna Laak-
konen.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla haastatelluilla arvioitiin olevan hyvää kokemusta ja näyttöä mo-
dernin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtotehtävissä toimimises-
ta. Lisäksi kaikilla haastatelluilla on hyvät valmiudet tämän kaltaiseen 
vaativaan verkostoyhteistyöhön aiempien tehtäviensä ja henkilökoh-
taisten ominaisuuksiensa pohjalta. Haastatellut ovat verkostoituneita 
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kentällä ja suoriutuivat hyvin nä-
kemyksellisyyttä ja esiintymiskykyä kartoittavasta ennakkotehtävästä 
haastattelun yhteydessä. ********** Jatkoon valittujen henkilöiden nä-
kemykset olivat linjakkaita sekä monipuolisia ja kuvastivat johtamisajat-
telua ja johtamisen tasoa, jollaista Helsingin kaupunki johtamisen kul-
makiviensä kautta johdoltaan edellyttää.

Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 17. -21.3.2022.

Jatkoon valittuja hakijoita haastattelivat 24.3.2022 apulaispormestari 
Nasima Razmyar, kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen 
jaoston puheenjohtaja / lautakunnan varapuheenjohtaja Emma Karin 
sijainen Ozan Yanar, toimialajohtaja Satu Järvenkallas, palvelukoko-
naisuuden johtaja Niclas Grönholm sekä kaupunginkansliasta kanslia-
päällikkö Sami Sarvilinna, henkilöstöjohtaja Nina Gros ja rekrytoinnin 
asiantuntija Susanna Laakkonen.

Toiseen haastatteluun osallistuneet hakijat ********** haastateltiin kas-
vatus- ja koulutuslautakunnan toimesta 12.4.2022.

Arviointi
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Varhaiskasvatusjohtaja johtaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
palvelukokonaisuutta ja vastaa sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden 
saavuttamisesta. Hänen vastuullaan varhaiskasvatusjohtajana on 
suunnitella, seurata ja valvoa palvelukokonaisuuden toimintaa sekä 
johtaa organisaation henkilöstöä ja kehittää toimintakulttuuria kaupun-
gin ja toimialan yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Varhaiskasvatusjoh-
taja on toimialan johtoryhmän jäsen ja suorina alaisina on 10 varhais-
kasvatuksen aluepäällikköä ja kaksi erityissuunnittelijaa.

Lopullinen vertailu suoritettiin kahden kärkihakijan, ********** välillä.

Varhaiskasvatusjohtaja johtaa suurta palvelukokonaisuutta ja hänen 
alaisuudessaan työskentelee 10 varhaiskasvatuksen aluepäällikköä ja 
muuta henkilökuntaa. Siksi on erityisen tärkeää, että hänellä on vank-
kaa kokemusta ja näyttöä modernin varhaiskasvatuksen ja esiopetuk-
sen johtotehtävissä toimimisesta. Molemmilla kärkihakijoilla nämä vaa-
timukset toteutuvat riittävän hyvin. **********

Lisäksi varhaiskasvatusjohtajan tehtävässä edellytetään kokemusta 
johtamisesta ja kykyä johtaa suurta palvelukokonaisuutta näkemyksel-
lisesti ja linjakkaasti valmentavalla otteella uuden kaupunkistrategian 
osoittamaan suuntaan. Molemmilla kärkihakijoilla on hyvää kokemusta 
strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, sillä he ovat toimineet joh-
tamistehtävissä jo pidemmän aikaa ja ovat onnistuneesti edistäneet st-
rategiatyötä johtamissaan organisaatioissa. 

Rekrytointiprosessissa haettiin lisäksi näkemyksellistä, dynaamista ja 
valmentavaa johtamisotetta käyttävää johtajaa. ********** johtamisko-
kemus painottuu muutosjohtamiseen ja rekrytointiprosessin aikana hä-
nen vahvuutenaan nähtiin hyvin monipuoliset johtamisvalmiudet sekä 
valmentava, kuunteleva työote. Lisäksi hänen vahvuutenaan on eteen-
päin katsova visionäärisyys, jota hän toi esille haastatteluvastaustensa 
kautta. Hänellä on kykyä linjata asioita ja viedä omalla vastuullaan ole-
vat asiat tavoitteenmukaisesti loppuun saakka. Lisäksi hän on proses-
sin aikana osoittanut olevansa varsin kokenut ja näkemyksellinen johta-
ja, joka tarttuu rohkeasti uusiin asioihin. Hänen johtamisotteessaan on 
myös paljon operatiivista vahvuutta ja hän on aikaansaava, organisoin-
titaitoinen ja päättäväinen. Rekrytointiprosessin aikana on käynyt ilmi, 
että hän johtaa luontevimmin verkostojen ja ihmisten kautta ratkaisuja 
hakien ja hänellä on selkeäpiirteinen, läpinäkyvä toimintatyyli. Henkilös-
tön johtajana hänen vahvuutenaan nähdään helposti lähestyttävä, mut-
katon ja valmentava johtamistyyli.

********** johtamiskokemus painottuu suunnitelmallisuuteen, harkitse-
vuuteen ja hän etenee toiminnassaan kohti annettuja tavoitteita. Rekry-
tointiprosessin aikana hänen vahvuutenaan nähtiin erityisesti operatii-
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visten toimintojen johtaminen ja hänellä on valmiuksia organisoida ja 
koordinoida toimintaa tavoitteiden suuntaan. Pitkän työkokemuksen 
myötä hänelle on lujittunut vahva päämäärähakuinen ja annettuihin ta-
voitteisiin sitoutuva ote. Prosessin aikana hän on osoittanut olevansa 
paneutuva, pitkäjänteinen ja perusteellinen johtaja, joka viestii asioista 
selkeällä tavalla. Henkilöstön johtajana hänen vahvuutenaan nähdään 
tavoitteet kirkastava ja niiden toteutumista seuraava, mutta myös vas-
tuuta antava ja itsenäiseen työskentelyyn kannustava toimintatyyli.

Varhaiskasvatusjohtajan tehtävään valittavan henkilön tulee olla taitava 
sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemus-
ta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä. Myös julkisten esiintymisten tulee 
olla valittavalle varhaiskasvatusjohtajalle luontevia ja laajenevassa 
kansainvälisessä yhteistyössä hän tarvitsee hyvää englannin kielen tai-
toa. Molemmat kärkihakijat ovat tahoillaan hyvin verkostoituneita omien 
työtehtäviensä kautta, ja he ovat rekrytointiprosessin aikana osoittaneet 
olevansa yhteistyötaitoisia ja esiintymiskykyisiä alansa ammattilaisia. 
Rekrytointiprosessin aikana ********** on osoittanut olevansa kokenut ja 
luonteva esiintyjä. Hänellä on kuunteleva ja sanavalmis tapa viestiä. 
********** pystyy kommunikoimaan riittävällä tasolla myös englanniksi. 
********** on viestintätyyliltään hyvin selkeä ja hänen englannin kielen 
taitonsa on riittävällä tasolla.

Molemmilla kärkihakijoilla on hyvää osaamista vaadituilla alueilla. Rek-
rytointiprosessin aikana saatiin kuitenkin syventävää tietoa heidän vah-
vuusalueistaan johtajina. ********** vahvuudet ovat muutosjohtaminen 
ja valmentava johtamistyyli. ********** vahvuuksissa puolestaan koros-
tuvat suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus. Kun huomioidaan varhais-
kasvatusjohtajan toimintaympäristö sekä organisaation kehittämisen 
tavoitteet, katsotaan että ********** pystyy luomaan paremmin edelly-
tyksiä modernille varhaiskasvatukselle ja erinomaisilla vuorovaikutus-
taidoillaan ja ihmisläheisellä johtamisellaan luotsaamaan henkilöstöä 
vaativissakin tilanteissa.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan koko-
naisarvion perusteella katsotaan, että hakijoista ********** on parhaat 
edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen 
valintaansa puoltavat rekrytointiprosessin aikana esiin tuotu vahva kyky 
ja kokemus valmentavasta ja kuuntelevasta esihenkilötyöstä sekä mo-
nipuolinen kokemus modernin varhaiskasvatuksen tehtävistä. Lisäksi 
hänellä on hyvät valmiudet innostaa henkilöstöä toimimaan tavoitteiden 
mukaisesti sekä kehittää varhaiskasvatuksen toimintaa isossa kaupun-
gissa.

Muuta
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Esitykseen liittyvät hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3. Lisäksi 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenillä on mahdollisuus tutustua 
esitykseen liittyviin tulostettuihin hakemuksiin ja niistä laadittuun yh-
teenvetoon sekä henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouk-
sen aikana. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätie-
donantaja, rekrytointiasiantuntija Susanna Laakkonen, susan-
na.m.laakkonen@hel.fi, 040 185 6069.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Susanna Laakkonen, rekrytointiasiantuntija, puhelin: 040 185 6069

susanna.m.laakkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijalista_Varhaiskasvatusjohtaja
2 Hakijayhteenveto_Varhaiskasvatusjohtaja
3 Hakemukset_Varhaiskasvatusjohtaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 92
Oppivelvollisuuden laajentamisen väliraportti ja seurantasuunnitel-
ma

HEL 2022-005162 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi väliraportin op-
pivelvollisuuden laajentamisesta ja oppivelvollisuuden laajentamisen 
seurantasuunnitelman.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana erityissuunnittelija Anssi Ahlberg. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Anssi Ahlberg, erityissuunnittelija, puhelin: 310 22241

anssi.ahlberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Oppivelvollisuuden laajentamisen väliraportti 3.5.2022
2 Oppivelvollisuuden laajentamisen seurantasuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oppivelvollisuuden laajentamisen toteuttaminen

Oppivelvollisuuslain myötä koulutuksen järjestäjien ja asuinkunnan oh-
jaus- ja valvontavastuuseen tuli muutoksia ja uusia tehtäviä. Oppivel-
vollisille tuli velvollisuus hakeutua perusopetuksen jälkeiseen koulutuk-
seen. Liitteen raportissa (Liite 1) käydään läpi oppivelvollisuuden laa-
jentamisen toteuttamiseen liittyviä tunnuslukuja vuodelta 2021 ja toi-
menpiteitä lukuvuodelta 2021–2022.
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Oppivelvollisuuden laajentamisen kokonaiskustannukset vuonna 2021 
olivat 3,87 miljoonaa euroa, joista valtionosuus kattoi arviolta 3,62 mil-
joonaa euroa eli noin 94 %. Vuonna 2021 toteutuneet kustannukset oli-
vat noin 80 % kaupungin arvioimista kustannuksista. Alitusta selittävät 
pääasiassa toisen asteen arvioitua pienemmät oppimateriaali- ja li-
senssikustannukset.

Peruskoulujen ohjaus onnistui Helsingissä hyvin vuonna 2021. Peruso-
petuksen 2021 päättäneistä oppivelvollisista 99,1 %:lla oli syyskuussa 
opiskelupaikka peruskoulun jälkeisessä koulutuksessa. Ohjaamoon 
keskitetty asuinkunnan ohjaustiimi on moniammatillisesti selvittänyt il-
man opiskelupaikkaa jääneiden tilanteita, antanut ohjausta ja valmistel-
lut opiskelupaikan osoittamisia.

Vaativan erityisen tuen opiskelupaikkaa tarvitsevien, myöhään maahan 
muuttaneiden sekä ilman perusopetuksen päättötodistusta jääneiden 
oppivelvollisten jatkopolut ovat oppivelvollisuuslain myötä osin muuttu-
neet ja vaikeutuneet. Helsingissä tilannetta parannetaan yhdessä mui-
den toimijoiden kanssa. Vaativan erityisen tuen oppilaiden jatko-
opintoihin ohjaamisesta on lukuvuoden aikana tehty säännöllistä yh-
teistyötä asuinkunnan ohjauksen sekä ammatillisten erityisoppilaitosten 
kanssa. Helsingin Evankelisen opiston kanssa on parhaillaan käynnis-
sä keskustelut oppivelvollisuuslain mahdollistaman maahanmuuttajien 
opistovuoden järjestämisestä. Vamos Helsingin kanssa keskustellaan 
mahdollisuudesta tarjota vahvemmin tuettu nuorten ryhmä aikuisten 
perusopetukseen. Näiden ryhmien huomioiminen valtakunnallisesti yh-
denvertaisesti edellyttäisi paikallisten ratkaisujen lisäksi ryhmien perus-
teellisempaa lainsäädännöllistä tarkastelua soveltuvimpien koulutus-
vaihtoehtojen, eri tukimuotojen ja niiden rahoituksen osalta.

Oppivelvollisuuden seuranta

Oppivelvollisuuden laajentamista seurataan liitteenä (Liite 2) olevan 
seurantasuunnitelman mukaisesti. Helsingin kaupungin oppivelvolli-
suuden seurannassa noudatetaan mahdollisimman paljon kansallista 
seurantaa, jotta saadaan yhteismitallisuutta ja vertailutietoa muihin kun-
tiin. Seurannan runkona käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön julkai-
sua ”Oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpano: seurantasuunni-
telma 2021–2024”.

Oppivelvollisuuden laajentamiselle on hallituksen esityksessä asetettu 
pitkän aikavälin tavoitteita: suomalaisten koulutus- ja osaamistaso nou-
sevat (jokaiselle perusopetuksen päättävälle toisen asteen tutkinto); 
oppimiserot kaventuvat; koulutuksellisen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
kohenevat; työllisyysaste paranee. Näiden myötä uudistuksen arvioi-
daan myös vähentävän syrjäytymisriskiä.
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Helsingin kaupungin seuranta on jaettu uudistuksen tavoitteita seuraa-
viin vaikuttavuusmittareihin sekä lyhyemmän aikavälin muutosta seu-
raaviin vaikutusmittareihin. Seurattavia tietoja on viety kaikille avoi-
meen mittaristoon (linkki mittaristoon löytyy väliraportista), joka päivittyy 
vuosittain.

Oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutuksia suhteessa tavoitteisiin 
päästään tarkastelemaan vasta, kun ensimmäinen laajentuneen oppi-
velvollisuuden kohortti on valmistunut toiselta asteelta. Vaikuttavuus-
mittareiden lähtötiedot on kuitenkin viety jo valmiiksi mittaristoon.

Lyhyemmän aikavälin vaikutusmittarit tarkastelevat hakeutumista, ope-
tusta ja opinto-ohjausta, opintoihin kiinnittymistä, hyvinvointia, kustan-
nuksia sekä asuinkunnan valvontaa ja ohjausta. Vaikutuksia tarkastel-
laan sekä asuinkunnan osalta että koulutuksen järjestäjän näkökulmas-
ta perusopetuksen, TUVA-koulutuksen sekä lukio- ja ammatillisen kou-
lutuksen osalta. Osa mittaristosta päivittyy seurantaan vasta myöhem-
min. Esimerkiksi hakeutumisessa ja koulutukseen sijoittumisessa odo-
tetaan Opetushallituksen uusia tilastoraportteja, joissa hyödynnetään 
uutta oppivelvollisuusrekisteriä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Anssi Ahlberg, erityissuunnittelija, puhelin: 310 22241

anssi.ahlberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Oppivelvollisuuden laajentamisen väliraportti 3.5.2022
2 Oppivelvollisuuden laajentamisen seurantasuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 93
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Helsinki-lisää koskevas-
ta kunnan asukkaan aloitteesta

HEL 2022-001836 T 02 05 01 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginkanslialle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginkanslia on 6.2.2022 pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakun-
nalta lausuntoa kunnan asukkaan aloitteesta palauttaa kotihoidon tuen 
Helsinki-lisä alle 3-vuotiaille lapsille (liite 1).

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti rajata vuoden 2021 talousarvion 
mukaisesti kotihoidon tuen Helsinki-lisän alle 1-vuotiaisiin lapsiin 
1.6.2021 alkaen. Kotihoidon tuen Helsinki-lisän ehtoja muutettiin 
1.6.2021 alkaen siten, että Helsinki-lisä poistetaan 1 vuotta täyttäneiltä 
lapsilta ja Helsinki-lisänä maksetaan alle 1-vuotiaista lapsista 264 eu-
roa kuukaudessa. Helsinki-lisän määrä on sama kuin aiemminkin alle 
1-vuotiaista lapsista.

Kotihoidon tuki koostuu lakisääteisestä osuudesta (hoitoraha ja hoitoli-
sä), minkä lisäksi kunnalla on mahdollisuus maksaa kuntalisää (Helsin-
ki-lisä). Kotihoidon tukea Helsinki-lisineen haetaan Kansaneläkelaitok-
selta, ja Kela hoitaa sekä lakisääteisen osan että Helsinki-lisän mak-
samisen. Kotihoidon tuen hoitoraha on 350,27 euroa, lisäksi perheen 
muista alle 1-vuotiaista lapsista maksetaan hoitorahaa 104,86 euroa ja 
perheen yli 3-vuotiaista alle kouluikäisistä lapsista 67,38 euroa. Tulosi-
donnainen hoitolisä on 0-187,45 euroa. Nämä kotihoidon tuen lakisää-
teiseen osuuteen kuuluvat erät säilyvät edelleen.

Kotihoidon tuen Helsinki-lisiä maksettiin vuoden 2022 maaliskuussa 
1525 kappaletta. Luvussa ovat mukana takautuvasti maksetut Helsinki-
lisät. Vuoden 2022 maaliskuussa kymmenen (10) kuukauden - yhden 
(1) vuoden ikäisten lasten lukumäärä oli Helsingissä 7935, joista noin 
19,40 prosenttia sai Helsinki-lisää. Kotihoidon tukea saavien lasten 
määrä väheni vuosina 2017-2021 sekä edelleen tammi-maaliskuussa 
2022 (liite 2).

Lapsen hoidon järjestäminen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että perheet voivat valita lap-
selleen joko kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuspaikan tai käyt-
tää kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea lapsen hoitojärjestelyyn 
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palkkaamalla hoitajan kotiinsa. Hoitajan voi palkata myös yhdessä toi-
sen perheen kanssa.

Lapsen hoiva ja tuki varhaiskasvatuksessa

Helsingin strategian mukaan jokainen päiväkoti on hyvä päiväkoti. Laa-
dukas varhaiskasvatus, koulutus ja opetus ovat toimivan kaupungin ja 
hyvän elämän perusta. Laadukas varhaiskasvatus ehkäisee tehokkaas-
ti segregaatiota ja tasaa lasten välisiä sosioekonomisia eroja. Helsinki 
nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta edelleen.

Jokaisella lapsella on oikeus riittävään hoivaan ja tukeen varhaiskasva-
tuksessa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön mitoituksesta säädetään 
valtioneuvoston asetuksessa. Mitoituksen mukaan päiväkodissa tulee 
kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla 
on varhaiskasvatuslaissa säädetty ammatillinen kelpoisuus enintään 
neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden.

Varhaiskasvatuslain uusi luku 3a astuu voimaan 1.8.2022. Lain muu-
tosten katsotaan vahvistavan etenkin alle 3-vuotiaiden lasten oikeutta 
saada tarvitsemaansa tukea. Lapsi hyötyy saamastaan tuesta sitä 
enemmän, mitä varhaisemmassa iässä ja kehitysvaiheessa suunnitel-
mallinen ja tavoitteellinen tuki aloitetaan.

Taloudelliset vaikutukset perheille

Koronapandemiaan liittyvä poikkeuksellinen aika on voinut lisätä per-
heiden taloudellisia haasteita. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 
muutoksen myötä 1.8.2021 varhaiskasvatuksen tulorajoja korotettiin si-
ten, että esimerkiksi kolmihenkisellä perheellä varhaiskasvatusmaksun 
tuloraja nousi 2756 eurosta 3610 euroon, nelihenkisellä perheellä 3080 
eurosta 4099 euroon ja viisihenkisellä perheellä 3502 eurosta 4588 eu-
roon. Muutoksen seurauksena perheiden asiakasmaksut alenivat. Kas-
vatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että varhaiskasvatusmaksujen tulo-
rajojen korotus tukee lapsen mahdollisuutta osallistua varhaiskasvatuk-
seen.

Yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisää korotetaan kasvatus- ja koulutus-
lautakunnan päätöksellä 30 eurolla 1.6.2022 alkaen. Lisäksi kasvatus- 
ja koulutuslautakunta päätti 150 euron sisaruslisän maksamisesta 
1.8.2022 alkaen yksityiselle palveluntuottajalle lapsikohtaisesti helsinki-
läisperheen toisesta lapsesta lukien, kun perheestä useampi kuin yksi 
lapsi on joko yksityisessä tai kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Väestöennuste
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Syntyvyys lähti Helsingissä ja koko Suomessa kasvuun vuoden 2020 
aikana ja jatkui kasvuaan vuonna 2021. Ennakkotietojen mukaan Hel-
singissä syntyi 7079 lasta vuonna 2021, mikä on suurin määrä 2000-
luvulla. Vuonna 2020 syntyvyys kasvoi nopeammin Helsingissä kuin 
pääkaupunkiseudulla tai koko Suomessa, kun taas vuonna 2021 pää-
kaupunkiseudun syntyvyyden kasvu oli suurempaa kuin Helsingin. 
Myös alle 1-vuotiaiden lasten määrä on kasvanut Helsingissä vuosina 
2020 ja 2021. Vuoden 2021 lopussa Helsingissä asui 6 874 alle 1-
vuotiasta lasta, 375 lasta enemmän kuin edellisenä vuonna.

Tehdyt toimenpiteet henkilöstön saatavuuden näkökulmasta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että varhaiskasvatuksen henki-
löstön saatavuuden haasteisiin on vastattu erilaisin toimenpitein. Hel-
sinki on lisännyt varhaiskasvatuksen varahenkilöiden määrää ja esi-
merkiksi perustanut 20 työntekijän yksikön, jonka koulutetut ammattilai-
set paikkaavat henkilöstövajetta siellä, missä apua tarvitaan äkillisesti 
eniten. Lisäksi uusille vakituisille varhaiskasvatuksen opettajille, -
lastenhoitajille, -sosionomeille ja -erityisopettajille järjestetään kahden 
päivän perehdytys ennen lapsiryhmässä työskentelyn aloittamista. Uu-
delle vakituiselle varhaiskasvatuksen opettajalle maksetaan 2000 eu-
ron palkkio. Työntekijöitä on mahdollista palkita myös kertapalkkioilla.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Lautakunta palauttaa esityksen uudelleen valmisteluun si-
ten, että kotihoidon tuen Helsinki-lisä palautetaan 1-3-vuotiaille lapsille. 

Perustelut: Kaupungin omissa päiväkodeissa varhaiskasvatus on yk-
sikkökustannuksiltaan selvästi kalliimpaa kuin kotihoidossa. Päiväko-
deissa on edelleen pula erityisesti koulutetusta henkilöstöstä, lasten-
tarhanopettajista ja pätevistä sijaisista. Lisäksi Helsinki-lisän poiston 
jälkeen joissakin päiväkodeissa henkilöstön resurssit eivät riitä hoita-
maan laadukkaasti kasvanutta määrää lapsia. Henkilöstö on väsynyt ja 
monin tavoin ylikuormitettu.

Lapsen tulevaisuuden kannalta turvallinen lapsuus on tärkeä. Koti on 
yleensä lapselle turvallisin paikka ja vanhemmat parhaita arvioimaan 
lapsensa tarpeita. Perheiden tulisi itse saada päättää lapsensa hoito-
muodosta ja yhteiskunnan tulisi mahdollistaa ja tukea perheiden valin-
nan mahdollisuutta. Perheiden vapaus tehdä valintoja, jotka sopivat 
kaikille osapuolille, on ensiarvoisen tärkeää. Kaupungin ei tule rohkais-
ta vanhempia viemään lapset päiväkotiin liian aikaisin, erityisesti tilan-
teessa, jossa päiväkotien ongelmat ovat suuria.
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Lasten hankkimisen esteinä ovat usein työuraan liittyvät hankaluudet ja 
riskit sekä perheen tarvitsemien palvelujen puute. Näitä esteitä voidaan 
kaupungin toimesta madaltaa myös Helsinki-lisällä. Helsinki-lisä on 
edelleen tarpeen palauttaa.

Pia Kopran palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Lautakunnan olisi pitä-
nyt palauttaa esitys uudelleen valmisteluun siten, että kotihoidon tuen 
Helsinki-lisä palautetaan 1-3-vuotiaille lapsille. 

Perustelut: Kaupungin omissa päiväkodeissa varhaiskasvatus on yk-
sikkökustannuksiltaan selvästi kalliimpaa kuin kotihoidossa. Päiväko-
deissa on edelleen pula erityisesti koulutetusta henkilöstöstä, lasten-
tarhanopettajista ja pätevistä sijaisista. Lisäksi Helsinki-lisän poiston 
jälkeen joissakin päiväkodeissa henkilöstön resurssit eivät riitä hoita-
maan laadukkaasti kasvanutta määrää lapsia. Henkilöstö on väsynyt ja 
monin tavoin ylikuormitettu.

Lapsen tulevaisuuden kannalta turvallinen lapsuus on tärkeä. Koti on 
yleensä lapselle turvallisin paikka ja vanhemmat parhaita arvioimaan 
lapsensa tarpeita. Perheiden tulisi itse saada päättää lapsensa hoito-
muodosta ja yhteiskunnan tulisi mahdollistaa ja tukea perheiden valin-
nan mahdollisuutta. Perheiden vapaus tehdä valintoja, jotka sopivat 
kaikille osapuolille, on ensiarvoisen tärkeää. Kaupungin ei tule rohkais-
ta vanhempia viemään lapset päiväkotiin liian aikaisin, erityisesti tilan-
teessa, jossa päiväkotien ongelmat ovat suuria.

Lasten hankkimisen esteinä ovat usein työuraan liittyvät hankaluudet ja 
riskit sekä perheen tarvitsemien palvelujen puute. Näitä esteitä voidaan 
kaupungin toimesta madaltaa myös Helsinki-lisällä. Helsinki-lisä on 
edelleen tarpeen palauttaa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Piia Nevala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34658

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

riikka.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloite 6.2.2022
2 Kotihoidon tuen piirissä olevat lapset kuukausittain 2017 - 2022

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Piia Nevala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34658

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

riikka.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloite 6.2.2022
2 Kotihoidon tuen piirissä olevat lapset kuukausittain 2017 - 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 94
Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden 
mukaiset euromäärät lukuvuodelle 2022 - 2023

HEL 2022-005509 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti vahvistaa lukuvuoden 2022–
2023 perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden 
mukaiset euromäärät seuraavasti:

1. Oppilaskohtainen avustus on 1 000 euroa/oppilas.

2. Järjestämispaikkakohtainen avustus on 1300 euroa/toimintapaikka.

3. Uuden ryhmän perustamisraha ensimmäisenä toimintavuonna on 
2000 euroa. Ryhmää ei perusteta, jos toimintaan hakeneita ei ole riittä-
västi.

4. Harkinnanvarainen avustus

Erityisen tuen oppilaiden lisäresurssi

- Erityisen tuen oppilaiden ohjaajaresursseihin myönnetään tarpeen 
mukaan 15 000 euroa/ohjaaja/lukuvuosi. Ohjaajatarve arvioidaan yksi-
lökohtaisesti yhteistyössä palveluntuottajan ja iltapäivätoiminnan palve-
lupäällikön kanssa, koska oppilaiden yksilölliset tarpeet ja ryhmässä 
toimimisen taidot vaihtelevat.

Koulukuljetus erityiskuljetusta tarvitseville oppilaille koulujen loma-
aikana syksyllä 2022, Hoitopedagogisen Rudolf steiner-koulun kanna-
tusyhdistys Ry:n (Marjatta-koulu) ja Valteri-koulun osalta

- Perusopetuslain 48 b §:n mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa järjes-
tettäessä tulee ottaa huomioon, että niillä toimintaan osallistuvilla lapsil-
la, joilla on 32 §:n mukainen oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus 
käyttää tätä etuutta. Kuljetuspalvelut voidaan järjestää joko kaupungin 
toimesta tai palveluntuottajan kanssa voidaan sopia, että palveluntuot-
taja hankkii ja vastaa kuljetuspalveluista, jolloin sopimuksen perusteella 
kustannukset huomioidaan avustuksessa.

Muut harkinnanvaraiset 

- Haettuihin todellisiin tilavuokrakustannuksiin, juokseviin kiinteistön-
huoltokustannuksiin, kuten vesi- ja sähkökuluihin voidaan myöntää 
avustusta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2022 25 (91)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/6
03.05.2022

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

Edellä olevat euromäärät ovat myönnettäviä enimmäismääriä. Avustus-
ta ei myönnetä lasta tai ryhmää kohti haettua enempää.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi
Leena Palve-Kaunisto, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1, avustustaulukko 2022-2023
2 Liite 2, avustusperusteet perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoiminnan 

avustuksiin 22.10.2019 § 336
3 Liite 3, perusopetuksen iltapäivätoiminnan palveluntuottajakriteerit 

avustettavassa toiminnassa 23.3.2021 § 172

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Laskennalliset avustussummat euromäärien osalta pysyvät lukuvuoden 
2021 - 2022 tasolla.

Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustushakemukset on 
valmisteltu päätettäväksi vuoden 2022 talousarvioon varattujen määrä-
rahojen puitteissa ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan 22.10.2019 (§ 
336) hyväksymiä avustusperusteita noudattaen (liite 2). Vuonna 2022 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioon on varattu yhteen-
sä 9 717 000 euroa iltapäivätoiminnan avustamiseen.

Valmistelussa on huomioitu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ti-
laamat ja maksamat välipalat niiden ryhmien osalta, jotka toimivat kou-
lujen tiloissa tai pihapiirissä. Välipalakustannusten toteumat tarkiste-
taan kaksi kertaa vuodessa, syys- ja kevätlukukauden päätyttyä, ja 
mahdollinen yli- tai alijäämä otetaan huomioon palveluntuottajan avus-
tuksessa.

Oppilaat sijoitetaan toimintaan kesäkuussa 2022. Päätös oppilaiden va-
linnasta toimitetaan huoltajille heinäkuun alkuun mennessä.
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Iltapäivätoiminnan suomenkieliset toimintapaikat päättää perusopetus-
johtaja ja ruotsinkieliset toimintapaikat ruotsinkielisen palvelukokonai-
suuden johtaja.

Kehitysvammaisten ja autististen lasten iltapäivätoiminnan järjestämis-
vastuun siirtoa valmistellaan Helsingin sote hyvinvointialueelle 1.1.2023 
alkaen. Palveluntuottajista siirto koskisi Hoitopedagogisen Rudolf stei-
ner-koulun kannatusyhdistys Ry:tä (Marjatta-koulu) ja Valteri-koulua, 
jonka vuoksi heille myönnettäisiin avustus vain syyslukukaudelle 2022.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 23.3.2021 § 172 palve-
luntuottajakriteerit, joiden mukaisesti uudet palveluntuottajat valitaan 
(liite 3). 

Lukuvuonna 2022 - 2023 jatkaa samat palveluntuottajat kuin lukuvuon-
na 2021 - 2022. 

Palveluntuottajien kanssa on tehty sopimukset 1.8.2019 ja ne ovat 
voimassa toistaiseksi. Sopimus purkautuu automaattisesti, jos kasvatus 
-ja koulutuslautakunta ei vahvista vuosittaista toiminta-avustusta palve-
luntuottajalle. Sopimuksen molempia osapuolia koskee kolmen (3) 
kuukauden irtisanoutumisaika.

Avustusten käsittely

Iltapäivätoiminnan palveluntuottajien avustukset ovat olleet haettavana 
3.–28.1.2022 välisenä aikana. Helsingin kaupungin sähköisessä 
asioinnissa viimeisenä hakupäivänä esiintyneen teknisen vian takia, 
hakuaikaa jatkettiin 2.2.2022 asti. Iltapäivätoiminnan avustusten haku 
on ollut mukana Helsingin kaupungin joulukuun alussa julkaistussa 
avustusten yhteiskuulutuksessa. Määräajan kuluessa saapui 40 avus-
tushakemusta. Avustusta tullaan esittämään 40 palveluntuottajalle.

Lisätilojen vuokrakustannusten korvaaminen avustuksista perustuu eri-
tyiseen tarveharkintaan ja alueen palveluiden tarjonnan määrälliseen 
tarpeeseen. Jos kaupungin omien tilojen ja yksityisten ja valtion koulu-
jen tilakapasiteetin lisäksi on tarvetta laajemmalle palvelulle, voidaan 
tarvittaessa vuokrata lisää toimintaan soveltuvia tiloja ulkopuolisilta ta-
hoilta.

Avustusten maksaminen

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 28.10.2019 (§ 723) avustusten myön-
tämisessä noudatettavat yleisohjeet.

Kaupunginhallituksen hyväksymien yleisohjeiden mukaisesti kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala maksaa iltapäivätoiminnan avustukset seu-
raavasti:
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- Alle 8 000 euron avustukset yhdessä erässä

- 8 000 – 40 000 euron avustukset kahdessa erässä

- yli 40 000 euron avustukset neljässä erässä.

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

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

Avustuksen myöntämisessä tulee arvioida, aiheutuuko siitä kilpailua ja 
markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia. Avustusten myöntämi-
nen ei saa myöskään olla vastoin kulloinkin voimassa olevia valtiontu-
kisäännöksiä. Perusopetuslain mukainen iltapäivätoiminta perustuu 
koulutusta koskevaan lainsäädäntöön, julkiseen rahoitukseen ja val-
vontaan siitä, että toiminta on perusopetuslain mukaista. Perusopetus-
lain mukaisen iltapäivätoiminnan harjoittaminen ei ole voittoa tuottavaa 
toimintaa. 

Toimivalta

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 27.8.2019 (§ 296 kohta 8) tekemän 
delegointipäätöksen mukaisesti hallintopäällikkö päättää 1.1.2019 lu-
kien perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan palve-
luntuottajien sopimusten hyväksymisestä lautakunnan vahvistamien 
avustusperiaatteiden mukaisesti sekä palveluntuottajakohtaisista avus-
tusten maksatuksista.

Hallintopäällikkö tekee palveluntuottajakohtaiset avustusten maksatus-
päätökset touko-kesäkuussa. Lisäksi palveluntuottajakohtainen avus-
tussumma tarkistetaan 20.9. oppilasmäärän ja järjestämispaikkojen lu-
kumäärän mukaan. Avustukset maksetaan kirjanpidon suoriteperiaat-
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teen mukaisesti syyslukukautena 2022 ja kevätlukukautena 2023 kau-
punginhallituksen hyväksymien yleisohjeiden mukaisissa avustuseris-
sä.

Elokuussa tarkentuvan erityisen tuen oppilaiden lisäresurssien osalta 
avustus myönnetään lisäavustuksena palveluntuottajien lähettämien li-
säavustushakemusten perusteella.

Lapsivaikutusten arviointi

Iltapäivätoiminta on tärkeä osa lapsen toiminnallisen koulupäivän ko-
konaisuutta. Iltapäivätoiminta vähentää lasten yksinoloa sekä lisää las-
ten turvallisuuden tunnetta. Lapsille järjestetty iltapäivätoiminta tukee 
omalta osaltaan perheiden arjen ja työelämän yhteensovittamista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi
Leena Palve-Kaunisto, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1, avustustaulukko 2022-2023
2 Liite 2, avustusperusteet perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoiminnan 

avustuksiin 22.10.2019 § 336
3 Liite 3, perusopetuksen iltapäivätoiminnan palveluntuottajakriteerit 

avustettavassa toiminnassa 23.3.2021 § 172

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 95
Alueen 1 ruoka- ja puhtauspalveluiden hankinta 1.8.2022 - 31.7.2025

HEL 2022-000255 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perus-
tein, että alue 1:n ruoka- ja puhtauspalvelut ajalle 1.8.2022 - 31.7.2025 
hankitaan seuraavilta palveluntuottajilta:

Ryhmä 1: Palmia Oy

Ryhmä 2: Palmia Oy

Ryhmä 3: Sodexo Oy.

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 34 miljoonaa euroa sisältäen optiot.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

riikka.uoti(a)hel.fi

Liitteet

1 FINAL tarjouspyyntö 22.2
2 vastuullisuussuunnitelmat_pisteet
3 vertailutaulukko_hinta ja laatu ltk
4 Kilpailutettavat kohteet Alue 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2022 30 (91)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/7
03.05.2022

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

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan taustaa

Helsingin kaupunginvaltuusto kehotti 8.10.2014 (322 §) silloista opetus-
lautakuntaa ja varhaiskasvatuslautakuntaa lisäämään ruokahuollonpal-
velujen kilpailutusta opetusviraston tarpeesta korkeintaan noin 30 pro-
senttiin ja varhaiskasvatuksen tarpeesta korkeintaan 20 prosenttiin. 
Opetuslautakunta (2015 § 195) ja varhaiskasvatuslautakunta (2015 § 
124) hyväksyivät 27.10.2015 ruokapalvelujen kohdekohtaiset kilpailu-
tussuunnitelmat kaupungin valtuuston kehotuksen mukaisesti. Lisäksi 
kaupunginvaltuusto 8.12.2021 (§ 385) hyväksyessään vuoden 2022 ta-
lousarviota hyväksyi varhaiskasvatuksen ruoka- ja puhtauspalvelujen 
kilpailutuksen laajentamisen yhteensä 30 prosenttiin. Kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta hyväksyi kohdekohtaisen kilpailutussuunnitelman 
14.12.2021 (§ 391).  

Tarjouskilpailun kulku

Kilpailutus perustuu 22.2.2022 päivättyyn, kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan tarjouspyyntöön HEL2022-000255
Ruoka- ja puhtauspalveluiden hankinta ajalle 1.8.2022 - 31.7.2025 
(Alue 1). Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus HILMA-
ilmoituskanavassa osoitteessa hankintailmoitukset.fi sekä TED-
sivustolla.

Kilpailutettavat kohteet esiteltiin palveluntarjoajille ajalla 7.3. - 
11.3.2022. Tarjouksen jättäminen edellytti kohteisiin tutustumista. Tar-
joajille varattiin mahdollisuus kysyä kysymyksiä hankinnasta 14.3. asti.

Soveltuvuusvaatimusten ja tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Tarjoajien antamien selvitysten perusteella tarjoajat täyttivät tarjoajalle 
tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Tarjoukset olivat 
tarjouspyynnönmukaisia.

Tarjousten vertailu
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Tarjous oli mahdollista jättää 1-3 ryhmään. Ryhmään 1 tarjouksia tuli 
kaksi, ryhmään 2 tarjouksia tuli kaksi ja myös ryhmään 3 saatiin kaksi 
tarjousta. Hankittavien palveluiden valintaperusteena oli hinta (maksi-
mipisteet 88) ja laatu (maksimipisteet 12). Hankinnassa oli asetettu li-
säksi muita ehtoja ja soveltuvuusvaatimuksia ehtona tarjouskilpailuun 
osallistumiselle, minkä vuoksi laatupisteissä keskityttiin vastuullisuus-
suunnitelmiin. Vastuullisuutta on huomioitu hankinnassa myös muutoin 
ja tarjoajille on asetettu esimerkiksi ympäristövaatimuksia ja työllistämi-
sehto. Laatutason toteutumista tullaan lisäksi seuraamaan sopimus-
kaudella. 

Vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättivät seu-
raava tarjoajat: 

Ryhmä 1: Palmia Oy

Ryhmä 2: Palmia Oy

Ryhmä 3: Sodexo Oy.

Sopimus

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta. Sopimukseen sisältyy enintään 17 
kuukauden mittainen optiokauden mahdollisuus. Optiokausi voidaan ot-
taa käyttöön Tilaajan tekemällä päätöksellä osittain tai kokonaan. Pää-
tös optiokauden käyttöönotosta tehdään viimeistään kuusi (6) kuukaut-
ta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. 

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy erikseen allekirjoitettaval-
la sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päi-
vän kuluttua tiedoksiannosta. 

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.

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-
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vonlisäverottomalta arvoltaan 500 000 euroa ylittävistä hankinnoista 
(HEL 2021-013474, 14.12.2021 § 395).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

riikka.uoti(a)hel.fi

Liitteet

1 FINAL tarjouspyyntö 22.2
2 vastuullisuussuunnitelmat_pisteet
3 vertailutaulukko_hinta ja laatu ltk
4 Kilpailutettavat kohteet Alue 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 08.03.2022 § 51

HEL 2022-000255 T 02 08 02 00

Päätös

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
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Riikka Uoti, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 36778
riikka.uoti(a)hel.fi
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§ 96
Koulujen ilta- ja omavalvontapalvelujen hankinta Helsingin kaupun-
gin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

HEL 2022-005673 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että koulujen ilta- ja omavalvon-
tapalvelut ajalle 16.6.2022–15.6.2024 hankitaan Palmia Oy:ltä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osalta hankinnan arvonlisävero-
ton arvo on noin 920 000 euroa. Hankinnan arvonlisäveroton kokonai-
sarvo on noin 4 400 000 euroa.

Hankinnan sopimuskausi on 16.6.2022–15.6.2024. Hankintaan kuuluu 
lisäksi kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta. Tilaaja päättää optio-
kausien käyttöönotosta erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen 
edellisen sopimuskauden päättymistä.

Kasvatus ja koulutuslautakunta valtuutti toimialajohtajan allekirjoitta-
maan hankintasopimuksen sekä päättämään mahdollisten optiokausien 
käyttöönotosta.

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Vertailutaulukko_Julkinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Palveluntuottaja Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kyseessä on Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan to-
teuttama julkinen hankintamenettely, johon kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala tilaajana osallistuu. Hankinnan kohteena ovat toimialojen kou-
luihin ja liikuntatiloihin hankittavat iltavalvonta- ja omavalvontapalvelut. 
Iltavalvontapalveluihin kuuluvat tilojen valvontapalvelut iltakäyttövuoron 
aikana ja tarkistussiivoukset. Omavalvontapalveluihin sisältyvät puhe-
linneuvontapalvelut iltakäyttövuoron aikana. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala tilaa (koulujen luokkahuoneiden) iltavalvontapalveluita kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan allekirjoittaman hankintasopimuksen mu-
kaisesti. Toimialat tekevät hankinnasta omat päätöksensä.

Hankinta toteutettiin hankintalain (1397/2016) 26 § mukaisena palvelu-
ja koskevana EU-hankintana (370394, HEL 2021-012264). Hankinta on 
toteutettu avoimena hankintamenettelynä Cloudia kilpailutusjärjestel-
mässä ja Hilma-ilmoituskanavassa julkaisemalla palveluhankintaa kos-
keva hankintailmoitus ”Koulujen iltavalvonta- ja omavalvontapalvelut” 
sähköisissä ilmoituskanavissa 14.1.2022.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että hankintaan valitaan yksi (1) palve-
luntuottaja.

Tarjouspyynnössä asetettujen soveltuvuusehtojen täyttymisen ja tar-
jouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastuksen yhteydessä todet-
tiin, että kaikki tarjoukset täyttävät asetetut vähimmäisvaatimukset ja 
tarjoukset ovat tarjouspyynnön ja sen vaatimusten mukaisia.

Tarjouspyynnössä hankinnan valintaperusteena oli kokonaistaloudelli-
nen edullisuus, halvin hinta siten, että laatuvaatimukset ovat otettu 
huomioon tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksissa. Vertailuhinta 
muodostui iltavalvontapalveluiden tuntihinnasta x 30, omavalvontapal-
veluiden kuukausihinnasta ja tarkastuskäynnin yksikköhinnasta x 5 ar-
vonlisäverottomana yhteissummana.

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin hin-
naltaan paras tarjous hankinnan kohteen kriteerien täyttyessä. Hankin-
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nan kohteen kriteerien mukaisen ja hinnaltaan halvimman tarjouksen 
antoi Palmia Oy.

Sopimuksessa noudatetaan JYSE 2014 Palvelut sopimusehtoja.

Tarjousvertailut (salassa pidettävä ja julkinen) ovat tämän päätöksen 
liitteenä.

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
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Vertailutaulukko_Julkinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
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§ 97
Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ostopalvelujen hankinta ajalle 
1.8.2022 - 31.7.2024

HEL 2022-002558 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perus-
tein hankkia ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ostopalvelut osa-
alueittain seuraavasti:

Osa-alue 2: Barnavårdföreningen i Finland r.f.
Osa-alue 3: Barnavårdföreningen i Finland r.f.
Osa-alue 4: Plommonet Ab Oy.

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 optioineen on noin 12,4 miljoonaa euroa.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

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

riikka.uoti(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko_ltk
2 tarjouspyyntö FINAL 1.3

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan taustaa

Hankinnan kohteena on ruotsikielinen varhaiskasvatus ja päivähoito. 
Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tarjouspyyn-
töön Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ostopalveluiden hankinta 
1.8.2022 alkaen HEL 2022-002558, joka julkaistiin 1.3.2022. Hankinta 
on toteutettu avoimella menettelyllä. Hankinnasta on julkaistu hankin-
tailmoitus HILMA-ilmoituskanavassa osoitteessa hankintailmoitukset.fi 
sekä TED-sivustolla.

Soveltuvuusvaatimusten ja tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Tarjoajien antamien selvitysten perusteella tarjoajat täyttivät tarjoajalle 
tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Tarjoukset olivat 
tarjouspyynnönmukaisia.

Tarjousten vertailu

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin halvinta hin-
taa. Hankittaville palveluille asetettiin vähimmäisvaatimuksina laadulli-
sia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien palveluiden piti täyt-
tää. 

Tarjous oli mahdollista jättää neljään eri osa-alueeseen: 
Osa-alue 1: Eira/Ullanlinna/Punavuori/Kamppi, yhteensä 49 laskennal-
lista paikkaa, Osa-alue 2: Töölö, yhteensä 105 laskennallista paikkaa, 
Osa-alue 3: Kallio, yhteensä 70 laskennallista paikkaa, Osa-alue 4: Eri-
tyisvarhaiskasvatuspalvelut, 37,6 laskennallista paikkaa. 

Osa-alueille 2, 3 ja 4 saatiin kaikkiin yksi tarjous. Osa-alueelle 1 ei saa-
tu tarjouksia. Palveluntuottajiksi valitaan siten seuraavat yritykset:

Osa-alue 1: Ei tarjouksia
Osa-alue 2: Barnavårdföreningen i Finland r.f. (päivähinta 55,63 euroa)
Osa-alue 3: Barnavårdföreningen i Finland r.f. (päivähinta 55,63 euroa)
Osa-alue 4: Plommonet Ab Oy (päivähinta 50,90 euroa).

Tällä päätöksellä ei hankita palvelua osa-alueelle 1. 

Sopimus

Varsinainen sopimuskausi on 1.8.2022–31.7.2024. 
Sopimusta voidaan jatkaa mahdollisella optiokaudella. Optiokaudet 
voidaan ottaa käyttöön erillisillä päätöksillä (12 kk + 12 kk) tai samalla 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2022 39 (91)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/9
03.05.2022

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

päätöksellä (24 kk). Tilaaja tekee päätöksen viimeistään 3 kuukautta 
ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy erikseen allekirjoitettaval-
la sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päi-
vän kuluttua tiedoksiannosta. Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen 
kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut 
hankintalain 88 §:n mukaiset otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö 
tutkii otteista koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen 
pakollinen poissulkemisperuste.
Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa
koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 
§:n mukaisesti.

Lisäksi ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista tarkistetaan tar-
jouspyynnössä mainittu vastuuhenkilön CV. 

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).

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

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

riikka.uoti(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko_ltk
2 tarjouspyyntö FINAL 1.3

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
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§ 98
Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen hankinta suorahankintana

HEL 2022-005593 T 02 08 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että osa ruotsinkielisestä var-
haiskasvatuksesta hankitaan Barnavårdsföreningen i Finland r.f.:ltä 
suorahankintana hankintalain (1397/2016) 40 § 2 momentin 1 kohdan 
nojalla.

Hankitaan varhaiskasvatusta seuraavasti valituilta toimittajilta:
Töölö 28 laskennallista paikkaa, ajalle 01.08.2022 – 31.07.2024
Kallio 21 laskennallista paikkaa, ajalle 01.08.2022 – 31.07.2023

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 1 800 000 
euroa alv. 0%.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

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

nantte-niklas.luoma(a)hel.fi
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suorahankinta perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
01.03.2022 julkaisemaan tarjouspyyntöön ”HEL 2022-002558 / Ruot-
sinkielisen varhaiskasvatuksen ostopalveluiden hankinta 1.8.2022 al-
kaen”.
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Määräaikaan 07.04.2022 mennessä ei saatu tarjouspyynnön osaan 
”Osa-alue 1: Alueella Eira/Ullanlinna/Punavuori/Kamppi, yhteensä 49 
laskennallista paikkaa” yhtään tarjousta, joten hankinta päätettiin to-
teuttaa tämän alueen osalta hankintalain 40 §:n 2 momentin 1 kohdan 
mukaisena suorahankintana. Kyseisen lainkohdan mukaan hankintayk-
sikkö voi valita suorahankintamenettelyn, jos avoimessa tai rajoitetussa 
menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouk-
sia taikka soveltuvia osallistumishakemuksia tai tarjouksia. Lisäedelly-
tyksenä on, ettei alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja olennaisesti muu-
teta.

Suorahankinta toteutetaan hankkimalla osa-alue 1 laskennalliset 49 
paikkaa lisäpaikkoina osa-alue 2:sta (Töölö) 28 lisäpaikkaa ajalle 
01.08.2022 – 31.07.2024 ja osa-alue 3:sta (Kallio) 21 lisäpaikkaa ajalle 
01.08.2022 – 31.07.2023. Suorahankinta toteutetaan lisäpaikkojen 
muodossa, koska eteläisen Helsingin (osa-alue 1) nykyisellä toteutus-
paikalla ei voi palvelua enää jatkossa tarjota. Hankinta toteutetaan 
hankintayksikön aiemmin julkaiseman tarjouspyynnön ehtojen mukai-
sena.

Lisäpaikat hankintaan suorahankintana aiemman kilpailutuksen ”HEL 
2022-002558 / Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ostopalveluiden 
hankinta 1.8.2022 alkaen” osa-alueen 2 ja osa-alueen 3 voittaneelta 
palveluntarjoajalta Barnavårdsföreningen i Finland r.f.:ltä.

Hankinnan arvo on 55,63 euroa päivältä yhtä lisäpaikkaa kohti ja lisä-
paikkoja hankitaan suorahankintana 49.

Hankintapäätöksen jälkeen, ennen hankintasopimuksen tekemistä, 
hankinnasta tehdään suorahankintailmoitus hankintailmoitukset.fi:hin 
(HILMA), josta se ohjautuu automaattisesti Euroopan unionin virallisen 
lehden täydennysosan TED-palveluun. Mahdollinen valitus aiotusta 
suorahankinnasta on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaise-
misesta, jonka jälkeen suorahankinnasta tulee lainvoimainen eikä han-
kintasopimuksen sitovuuteen voida enää muutoksenhaulla puuttua. 
Huomioitava on, että määräajat lasketaan ilmoituksen julkaisemisesta 
TED-palvelussa. TED-palvelu lähettää automaattisesti kuittauksen, kun 
ilmoitus on julkaistu.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä ei synny vielä tämän hankinta-
päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen allekirjoitettavalla so-
pimuksella.

Sopimuksen teko

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä 
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aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun suorahankintailmoitus on jul-
kaistu.

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.

Lisäksi ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista tarkistetaan tar-
jouspyynnössä mainittu vastuuhenkilön CV.

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
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

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

nantte-niklas.luoma(a)hel.fi
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Sisäiset
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§ 99
Päiväkodin perustaminen varhaiskasvatusalueelle 5.2 osoitteeseen 
Tenavatie 2

HEL 2022-005540 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä päiväkodin perustami-
sen Puistolaan 1.8.2022 lukien osoitteeseen Tenavatie 2.

Tenavatie 2 uudesta päiväkodista varataan paikka ensisijaisesti niille 
lapsille, jotka ovat jo olleet varhaiskasvatuksessa samassa paikassa 
nyt toimintansa päättävässä Touhulan päiväkodissa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mirita Saxberg: Lisätään:

”Tenavatie 2 uudesta päiväkodista varataan paikka ensisijaisesti niille 
lapsille, jotka ovat jo olleet varhaiskasvatuksessa samassa paikassa 
nyt toimintansa päättävässä Touhulan päiväkodissa."

Kannattaja: Sini Korpinen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti Mirita Saxber-
gin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
Paavali Pipatti, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 22968

paavali.pipatti(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä päiväkodin perus-
tamisen Puistolaan 1.8.2022 lukien osoitteeseen Tenavatie 2.

Esittelijän perustelut
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Yksityinen Touhula päiväkoti on toiminut Puistolassa osoitteessa Tena-
vatie 2 paviljonkipäiväkotirakennuksessa. Hoidossa olevia lapsia on täl-
lä hetkellä 53. Touhula suunnittelee toiminnan lopettamista Puistolassa 
30.6.2022 mennessä. Palvelutarpeeseen vastaamiseksi kaupunki 
suunnittelee Touhulan käytössä olevien tilojen vuokraamista ja kunnal-
lisen toiminnan käynnistämistä. 

Touhula sopi vuonna 2018 Helsingin kaupungin kanssa Puistolan van-
haan koulurakennukseen saneerattavasta päiväkodista, jossa Touhula 
ehti aloittaa toimintansa ennen kuin koulun tiloissa ilmeni ennakoitua 
suurempia saneeraustarpeita. Touhula vuokrasi paviljonkipäiväkotitilat, 
jotka sijoitettiin koulun pihalle. Tarkoitus oli toimia näissä väliaikaisti-
loissa, kunnes toiminta voitaisiin siirtää Touhulalle saneerattuihin kou-
lun tiloihin.  Kaupunkiympäristöntoimiala on pyrkinyt löytämään toimivia 
ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia ratkaisuja tilojen kunnostamiseen, 
mutta kustannukset ovat osoittautuneet korkeiksi. Tästä syystä Touhula 
ei näe enää edellytyksiä jatkaa väliaikaisissa tiloissa toimintaansa Puis-
tolassa.

Kunnallisen päiväkotitoiminnan käynnistäminen

Puistolan alueella olemassa olevien päiväkotien tilat ovat täynnä. Pal-
veluiden jatkumon turvaamiseksi on kaupunkiympäristön toimiala selvit-
tänyt mahdollisuutta vuokrata osoitteessa Tenavatie 2 sijaitsevat pavil-
jonkipäiväkotitilat kunnallisen varhaiskasvatuksen käyttöön. Paviljonkiti-
lojen tämän hetkinen määräaikainen rakennuslupa on voimassa 
30.4.2026 asti. Tiloihin suunnitellaan toimintaa noin 50 lapselle. 

Muutoksen vaatimat järjestelyt

Tenavatie 2 paviljonkipäiväkotitiloihin on tehty katselmus kaupunkiym-
päristön ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustajien kanssa. Ti-
lat soveltuvat päiväkotitoimintaan ja ulkoilu järjestetään omalla pihalla. 
Tiloihin tehdään pieniä muutostöitä ja varustelua mm. ruokapalveluiden 
järjestämiseksi, hygieniatiloihin sekä henkilöstön sosiaalitiloihin lisäksi 
pihalle lisätään muutamia leikkivälineitä.

Yksityisen palveluntuottajien kanssa käydyissä neuvotteluissa on käyty 
läpi henkilöstöön, tiloihin, ruoka- ja siivoushuollon järjestelyihin sekä ir-
taimistoon liittyviä asioita ja tuottajan esille tuomia muita asioita.

Yksityinen palveluntuottaja on tiedottanut henkilöstölleen toiminnan 
mahdollisesta kunnallistamisesta, kunnallistamisen neuvotteluvaiheista 
ja palvelussuhteen ehdoista siirtymistilanteessa. Liikkeenluovutuksen 
toteutuessa henkilöstö siirtyy kaupungin palvelukseen vanhoina työnte-
kijöinä. Lisäksi ruokahuollosta vastaava henkilö siirtyisi palvelukeskus 
Helsinkiin. 
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Päiväkodin asiakkaille on lähetetty tiedote yksityisen toiminnan päätty-
misestä. Toiminnan jatkumisesta kunnallisena toimintana tiedotetaan 
palveluntuottajille, perheille ja henkilöstölle välittömästi päätöksenteon 
jälkeen ja tarkemmista yksityiskohdista sitä mukaan, kun tarvittavat vi-
ranomaispäätökset on tehty. 

Varhaiskasvatusalueen esihenkilöiden kanssa on käsitelty uuden toi-
minnan käynnistämistä. Uusi päiväkoti liitetään varhaiskasvatusyksikkö 
Klaara-Vihtoriin. 

Uuden päiväkodin perustamisen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Osoitteessa Tenavatie 2 sijaitsevat tilat ovat laajuudeltaan 370 htm². 
Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on noin 24 eu-
roa/m²/kk, 8 800 euroa kuukaudessa eli 106 560 euroa vuodessa. Kus-
tannusarvioon ei sisälly kesän 2022 aikana tiloihin toteutettavat pienet 
muutostyöt eikä leikkivälineiden lisääminen pihalle. 

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. kalustaminen, tar-
vikkeet, varusteet ja laitteet. Tässä hankkeessa niihin varataan noin 
30 000 euroa, joka ei sisällä tieto- ja viestintäteknologian kustannuksia. 
Toiminnankustannukset ovat noin 500 000 euroa/vuosi. 

Lapsivaikutusten arviointi

Uuden kunnallisen päiväkodin toiminnan käynnistäminen turvaa palve-
lun jatkumon Puistolan alueella.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 1 §:n mukaan kasvatus- 
ja koulutuslautakunta päättää päiväkodin perustamisesta.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
Paavali Pipatti, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 22968

paavali.pipatti(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2022 46 (91)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/11
03.05.2022

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

Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelu
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§ 100
Osoitteeseen Myllärintie 2 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuk-
sen tarveselvitys

HEL 2022-005374 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Myllypuroon osoittee-
seen Myllärintie 2 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen tarvesel-
vityksen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeiden jatkosuun-
nittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja 
lasten näkemykset tilojen kehittämisessä ja käytössä sekä varmistaa ti-
lojen kokonaistaloudellisuus. Tiloja kehitettäessä varmistetaan, että 
toiminnalle on riittävästi rauhallisia tiloja.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Myllärintie 2, tilaohjelma
2 Myllärintie 2, tarveselvityslomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päiväkoti Myllytuvan nykyiset tilat osoitteessa Myllärintie 2 eivät enää 
ole riittävät alueen kasvavalle palvelutarpeelle eivätkä ne kaikilta osin 
vastaa toiminnallisia tavoitteita. Uudisrakennus korvaa päiväkoti Mylly-
tuvan nykyiset purettavat tilat, jotka ovat noin 40 lapsen käytössä. Kau-
punkiympäristön toimiala selvittää väistötilaratkaisua hankesuunnittelu-
vaiheessa. Uudisrakennukseen toteutetaan varhaiskasvatukselle ja 
esiopetukselle uusia päiväkotitiloja noin 140 lapselle. Tilojen käyttö on 
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huomioitu tilojen mitoittamisessa. Tavoitteena on, että rakennus ote-
taan käyttöön kalustettuna elokuuhun 2025 mennessä.

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.

Myllypuron peruspiirin alueella lasten määrän ennustetaan hieman 
kasvavan vuoteen 2036 mennessä. Osoitteeseen Myllärintie 2 toteutet-
tava päiväkoti palvelee myös lähelle rakentuvaa Karhukallion aluetta, 
kunnes sinne valmistuu päiväkotitilat 2030-luvulla.

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Uudisrakennukseen toteutettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat 
luovat hyvät edellytykset päiväkodin toiminnalle ja vastaavat Myllypu-
ron 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 varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan päiväkodille pedagogisesti monipuoliset ja tar-
koituksenmukaisesti mitoitetut tilat, jotka edistävät toimintaa ja takaavat 
oppijoille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat suunnitellaan kau-
punkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja 
ne mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteutta-
misen. Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteiskunnassa tarvit-
tavien taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja 
osaamista Helsingissä.

Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja 
varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Niiden suunnittelussa ja va-
rustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, 
liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. 
Piha-alueet tarjoavat päiväkodin käyttäjille sekä alueen asukkaille mo-
nipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. Henkilökuntaa ja lapsia osalliste-
taan pihan suunnitteluun.

Päiväkodin tilatarpeet esitetään liitteenä olevassa tilaohjelmassa.
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Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Osoitteeseen Myllärintie 2 toteutettavan uudisrakennuksen tilat ovat 
laajuudeltaan 1207 htm² (964 hym²). Kaupunkiympäristön toimialan ar-
vioima tuleva kokonaisvuokra on noin 31,78 euroa/m²/kk eli noin 460 
302 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Tässä hankkeessa käynnis-
tämiskustannuksiin varataan 120 000 euroa, joka ei sisällä tieto- ja 
viestintäteknologian kustannuksia. Muuttokustannusarvio on noin 18 
000 euroa. Toimintakustannukset tulevan hankkeen osalta ovat yh-
teensä noin 1 560 000 euroa/vuosi.

Kaupunkiympäristön toimiala selvittää väistötilaratkaisua hankesuunnit-
teluvaiheessa ja esittää väistötilaratkaisun kustannusvaikutukset han-
kesuunnitelmassa.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

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

Toimivalta

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

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Myllärintie 2, tilaohjelma
2 Myllärintie 2, tarveselvityslomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 101
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Etu-Töölön lukion pe-
rusparannuksen enimmäishinnan korottamisesta

HEL 2019-005319 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Etu-Töölön 
lukion perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korot-
tamisesta 2 885 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen 
kokonaiskustannukset ovat enintään yhteensä arvonlisäverottomana 
20 931 581 euroa toukokuun 2020 kustannustasossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, että kaupunkiympäristön 
toimialan on huomioitava nyt esitettävä enimmäishinnan korotus ja siitä 
aiheutuva vuosittainen lisävuokra (noin 193 222 euroa) kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan vuokra-arviossa siten, että vuokrankorotus voi-
daan huomioida toimialan budjetissa jo vuodelle 2023.

Lautakunta muistuttaa myös, että tilahankeen vuokravaikutukset (noin 
1 873 167 euroa) tulee huomioida toimialan talousarviossa. Lisäksi lau-
takunta korostaa, että hankkeiden kustannusarvion laadintaan ja kus-
tannusten seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

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

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on 7.4.2022 esittänyt kaupunginhallitukselle Etu-Töölön lukion peruspa-
rannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista. Päätös 
tehtiin ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hyväksyy 
enimmäishinnan korottamisen. Kohde sijaitsee osoitteessa Arkadianka-
tu 26. Tilat on otettu käyttöön kalustettuna tammikuussa 2022. Tilojen 
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valmistumiseen saakka lukio toimi väistötiloissa osoitteessa Albertinka-
tu 40-42.

Etu-Töölön lukion perusparannuksen lähtökohtana on ollut sisäilman 
laadun parantaminen, talotekniikan nykyaikaistaminen ja energiatehok-
kuuden parantaminen. Samalla tilat on suunniteltu kaikille oppijoille so-
piviksi, kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi.

Rakentamistyöt käynnistettiin tammikuussa 2020 ja hanke valmistui 
joulukuussa 2021. Rakentamisen aikana jouduttiin toteuttamaan suun-
nitelman mukaisten töiden lisäksi muutos- ja korjaustöitä, joita ei oltu 
voitu suunnitteluaikana tutkia ja määritellä. Hankkeen työmaa-aikana 
on toteutettu tavallista enemmän purkutöitä ja maa-aineksen poistoa. 
Lisäksi vesikaton uusiminen ja maalämmön toteuttaminen on aiheutta-
nut lisäkustannuksia.

Muut lisä- ja muutostyöt sisältyvät hankkeen hintaan. Tässä hankkees-
sa muutostöiden aiheuttamat kustannukset on esitetty erityisellä tark-
kuudella, jotta kustannusrakenne on kaikille selvä. Suurin osa muutos-
töistä on toteutettu teknisin perustein eli käyttäjätoimialan muutoksilla 
on ollut vähäinen vaikutus kustannusten syntymiseen.

Enimmäishinnan korotuksen vaikutus tilakustannuksiin

Kaupunginvaltuuston syyskuussa 2019 hyväksymä arvonlisäveroton 
enimmäishinta oli maaliskuun 2019 kustannustasossa 17 500 000 eu-
roa. Urakoiden tilausajankohtana, toukokuun 2020 kustannustasossa, 
hankkeen hyväksytty indeksikorjattu arvonlisäveroton enimmäishinta oli 
18 046 581 euroa.

Hankkeen enimmäishinnan korotuksen jälkeen hankkeen uusi urakka-
vaiheen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 20 931 581 euroa. 
Kustannustasona on käytetty indeksiä toukokuu 2020. Kustannukset 
ovat arvonlisäverottomana 3373 euroa/brm², mikä hintataso vastaa 
samankaltaisten toteutettujen koulurakennusten perusparannusten 
keskineliöhintaa.

Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio oli noin 139 995 
euroa/kk eli noin 1 679 945 euroa/vuosi (29,30 euroa/htm²/kk).

Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi vuokraksi arvioidaan 32,67 
euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra on 28,63 euroa/htm²/kk ja ylläpito-
vuokra 3,54 euroa/htm²/kk, yhteensä 156 097 euroa/kk ja 1 873 167 
euroa/vuosi. Vuokra-arvio on laskettu hankkeen korjatun enimmäishin-
nan perusteella 30 vuoden poistoajalla ja 3 % tuotto-odotuksella.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu
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Kasvatus ja koulutuslautakunta on 18.6.2019 antanut kaupunkiympäris-
tön toimialalle puoltavan lausunnon Etu-Töölön lukion perusparannuk-
sen 13.6.2019 päivätystä hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelma on 
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.9.2019.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydes-
sä on kuultu asiantuntijoina kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työ-
suojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Lukion edustajat ovat osallistuneet hankkeen valmisteluun tuoden tila-
suunnitteluun pedagogisen ja toiminnallisen näkökulman. Henkilökunta 
on osallistunut käyttäjäkokousten kautta suunnitelmien jatkokehittämi-
seen ja irtokalustesuunnitteluun.

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

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 07.04.2022 
§ 29

HEL 2019-005319 T 10 06 00

Arkadiankatu 26 00100 Helsinki

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Etu-Töölön lukion perusparannuksen han-
kesuunnitelman enimmäishinnan korottamista 2 885 000 eurolla arvon-
lisäverottomana siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat enin-
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tään yhteensä arvonlisäverottomana 20 931 581 euroa toukokuun 2020 
kustannustasossa.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala hy-
väksyy enimmäishinnan korottamisen.

Käsittely

07.04.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Kalevi Hinkkanen. Asiantunti-
ja poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

13.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Jari Miettinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 36973

jari.miettinen(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 11.09.2019 § 244

HEL 2019-005319 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Etu-Töölön lukion perusparannuksen 
13.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäis-
laajuus on 5 741 brm² ja rakentamisen enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 17 500 000 euroa maaliskuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 26.08.2019 § 528

HEL 2019-005319 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy Etu-Töölön lukion perusparannuksen 
13.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäis-
laajuus on 5 741 brm² ja rakentamisen enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 17 500 000 euroa maaliskuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.06.2019 § 216

HEL 2019-005319 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Etu-Töölön lukion peruspa-
rannushankkeen 13.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa: 

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
neneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. 
Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuk-
sella tuetaan monipuolisia työskentelyasentoja ja edistetään turvalli-
suutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, 
huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
päristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyy-
destä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja 
opiskelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle 11.3.2019. Työsuojelun lausunto on otettu 
huomioon suunnittelussa.

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

Lisätiedot
Viivi Snellman, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi
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§ 102
Osoitteessa Rusthollarintie 1 käyttöönotettavien Tahvonlahden ala-
asteen koulun lisätilojen tarveselvitys

HEL 2022-004743 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä osoitteessa Rustholla-
rintie 1 sijaitsevien Tahvonlahden ala-asteen koulun lisätilojen tarvesel-
vityksen. 

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvityslomake Tahvonlahden ala-asteen koulun väliaikaiset lisäti-
lat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tahvonlahden ala-asteen koulun perusparannus- ja laajennushank-
keen valmistumisen viivästymisestä johtuen tarvitaan koululle lisätiloja 
rakennushankkeen valmistumiseen saakka. Tilat tarvitaan käyttöön 
elokuussa 2022.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

Tahvonlahden ala-asteen koulu toimii Jurmonkujan ja Gunillankujan 
väistötilapaviljongeissa koulun perusparannuksen ja laajennuksen ajan. 
Perusparannus ja laajennus valmistuvat aikataulun viivästymisen takia 
kesällä 2023. Samoissa väistötiloissa toimii myös Kruunuvuorenrannan 
peruskoulu, jonka toiminta alkoi 1.8.2021 ensin seitsemännestä luokas-
ta ja laajenee sitten vuosi kerrallaan kattamaan luokat 7-9.
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Kaakkoisen suurpiirin perusopetusikäinen väestö kasvaa ennustekau-
della voimakkaasti ja vuoteen 2036 mennessä 7-15-vuotiaiden määrän 
ennustetaan kasvavan noin 850 lapsella verrattuna vuoden 2020 to-
teumaan. Kasvu keskittyy Laajasalon peruspiirin alueelle ja erityisesti 
Kruunuvuorenrantaan.

Kruunuvuorenrannan rakentaminen näyttäytyy paineena alueen palve-
luverkossa. Lukuvuonna 2022-23 Tahvonlahden ala-asteen oppilas-
määrän ennustetaan olevan vähintään 380 lasta. Kruunuvuorenrannan 
peruskoulun oppilasmäärän arvioidaan olevan lukuvuonna 2022-23 
noin 50-100 lasta. Yhteensä lapsia arviodiaan ensi lukuvuonna olevan 
75-125 lasta enemmän kuin mitä täysissä väistötiloissa tällä jo hetkellä 
on.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Tavonlahden ala-asteen koulun väliaikaiset lisätilat ovat laajuudeltaan 
noin 1545 htm². Kaupunkiympäristön toimialan arvioima tuleva koko-
naisvuokra on noin 22,36 euroa/m²/kk eli noin 414 612,42 euroa/vuosi. 

Siivouskustannusarvio on noin 52 000 euroa/vuosi. Tilojen irtokalusta-
minen toteutetaan kierrättämällä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
kalusteita. Tieto- ja viestintäteknologian kustannusarvio on noin 20 000 
euroa. Muuttokustannukset ovat noin 21 000 euroa. 

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
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvityslomake Tahvonlahden ala-asteen koulun väliaikaiset lisäti-
lat

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 103
Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun yhdis-
tyminen yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2025 alkaen

HEL 2022-004063 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yhdistää Suutarilan ala-asteen 
koulun ja Suutarinkylän peruskoulun yhtenäiseksi peruskouluksi 
1.8.2025 alkaen. 

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi
Katja Verta, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 15320

katja.kankaanranta(a)edu.hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suutarilan ja Siltamäen alueen nykyiset koulu-, päiväkoti-, leikkipuisto- 
ja kirjastorakennukset alkavat olla elinkaarensa lopussa. Suutarilan pe-
ruspiirin koulujen, päiväkotien ja muiden kaupungin rakennuksien kor-
jaus- ja uudisrakentamistarpeita on tarkasteltu kokonaisuutena. Uusien 
tilojen rakentaminen tai nykyisten tilojen peruskorjaaminen toteutetaan 
vaiheittain seuraavien vuosikymmenien aikana. Tällöin päivitetään op-
pimisympäristöt vastaamaan nykyisiä opetus- ja varhaiskasvatussuun-
nitelmien vaatimuksia. Lähtökohtana on, että palvelut voivat sijaita ny-
kyisillä tonteilla. Alueella on tehty tilatarkastelu vuonna 2020 – 2021. 
Palveluverkkotarkastelu käynnistyi Suutarilan peruspiirissä tehdyn tila-
tarkastelun jälkeen.

Kaupungin järjestämä suomenkielinen perusopetus pyritään kokoa-
maan yhtenäisiin, vähintään kaksisarjaisiin peruskouluihin, joissa on 
kaikki vuosiluokat (kaupunginhallitus 30.3.2015 §339). Suutarila-
Siltamäki alueella toimii tällä hetkellä kolme koulua, joista kaksi on 1-6 
luokkien koulua ja yksi yhtenäinen peruskoulu.
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Alueelle on tavoitteena muodostaa kaksi yhtenäistä peruskoulua. Tämä 
on suunniteltu tehtäväksi siten, että yhdistetään Suutarilan ala-asteen 
koulu ja Suutarinkylän peruskoulu sekä laajennetaan Siltamäen ala-
asteen koulu yhtenäiseksi peruskouluksi. Tällöin alueella toimisi kaksi 1 
– 9 luokkien yhtenäistä peruskoulua nykyisen kahden ala-asteen kou-
lun ja yhden yhtenäisen peruskoulun sijaan. 

Alueen palveluverkon ja tilaverkon kehittäminen on kytketty toisiinsa. 
Tällä saavutetaan alueen palvelujen yhteinen tarkastelu sekä paranne-
taan yhtenäisen opinpolun muodostumista varhaiskasvatuksesta peru-
sopetukseen.

Palvelu- ja tilaverkon yhteinen suunnittelu mahdollistaa laadukkaat op-
pimisympäristöt ja monipuolisen tilojen käytön. Tilaratkaisuissa huo-
mioidaan myös monitoimitaloperiaate, jolloin varhaiskasvatuksen sekä 
perusopetuksen tilat ovat yhteiskäytössä. Samoja tiloja on alueen 
asukkaiden mahdollisuus käyttää iltaisin ja viikonloppuisin.

Palveluverkkotarkastelun lähtökohta on huomioida alueen palveluiden 
kysynnän ja tarjonnan tasapaino sekä näissä tekijöissä ennakoitavissa 
olevat muutokset. Koulut mitoitetaan palvelemaan oman oppilaaksiot-
toalueen asukkaita. Tavoitteena on koulutilojen tehokas käyttö.

Suutarila-Siltamäki alueen kouluverkko tällä hetkellä ja väestöennuste

Alueella on kolme peruskoulua: Siltamäen ala-asteen koulu ja Suutari-
lan ala-asteen koulu 1 – 6 luokkalaisille sekä Suutarinkylän peruskoulu 
1 – 9  luokkalaisille. Molemmista alueen ala-asteen kouluista siirrytään 
7. luokalle Suutarinkylän peruskouluun. 

Oppilaita on Suutarilan ala-asteen koulussa noin 350, ja Suutarinkylän 
peruskoulussa noin 650 oppilasta ja Siltamäen ala-asteen koulussa on 
noin 320 oppilasta. (20.9.2021). 

Vuonna 2020 Suutarila-Siltamäki koulujen oppilaaksiottoalueilla asui 7 
– 15 - vuotiaita noin 1320. Koulujen oppilasmäärä oli tällöin yhteensä 
1310 (20.9.2020). 

Alueen oppilasmäärässä ei ole ennusteen mukaan tulossa suuria muu-
toksia. Vuonna 2021 laaditun väestöennusteen mukaan Suutarila-
Siltamäki koulujen oppilaaksiottoalueella 7 – 15 -vuotiaiden määrä kas-
vaa hieman vuoteen 2024 mennessä (noin 1375) ja kääntyy sen jäl-
keen laskuun. Ennustekauden lopussa vuonna 2036 alueella ennuste-
taan asuvan 7 –15 -vuotiaita noin 1260.  

Suutarila-Siltamäki koulujen oppilaaksiottoalueilla 7-12-vuotiaiden mää-
rä ennustetaan laskevan noin 90 lapsella vuoden 2020 toteumasta 
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(noin 910 lasta) vuoteen 2036 (noin 820 lasta). 13 –15 –vuotiaita alu-
eella asuu ennustekauden vuosien 2021-2036 aikana noin 410 – 480 
lasta. Nykytilanteeseen nähden 13–15 -vuotiaiden määrä nousee noin 
30.  

Lapsivaikutusten arviointi

Oppilaat osallistettiin kouluissa oppilaskuntien kautta. He saivat tuottaa 
monimuotoisesti ajatuksia uusista kouluista. Oppilaskunnat toimittivat 
nämä johtokunnille ennen kuin nämä antoivat lausuntonsa

Yhtenäisessä peruskoulussa oppilaat saavat yhtenäisen koulupolun ja 
käyvät koko peruskoulun samassa koulussa ilman siirtymää 7–9 luokil-
le. Oppilailla on tukenaan sama henkilöstö koko peruskoulun ajan, jol-
loin oppilaan tarvitsemat tukitoimet voidaan suunnitella pitkäjänteisesti. 
Yhteiset opettajat voivat joustavasti opettaa vuosiluokilla 1–9. Nykyisin 
Suutarilan ja Siltamäen ala-asteelta oppilaat jatkavat Suutarinkylän pe-
ruskoulun 7. luokalle, jolloin he joutuvat vaihtamaan koulua. Suutarin-
kylän peruskoulun oppilaat voivat jatkaa samassa koulussa koko pe-
ruskoulun ajan.

Yhtenäisessä peruskoulussa voidaan mahdollistaa laajempi kielivali-
koima ja monipuolisempi valinnaisainetarjonta.

Oppilashuollon toiminta on tiiviimpää, koska suuremmassa koulussa 
oppilashuollon henkilöstö on tavoitettavissa koulun oppilaille joka päivä 
(kuraattori ja terveydenhoitaja) tai lähes joka päivä (psykologi). Yhte-
näinen peruskoulu mahdollistaa pitkäjänteisen alueellisen verkostoyh-
teistyön lapsen kehityksen tukena.

Osalle lapsista voi yhtenäinen peruskoulu ennakkoon tuntua suurelta ja 
vanhimmat oppilaat hieman pelottavilta. Osa oppilaista toivoi erillisiä 
välituntipihoja eri ikäisille. Kun Oppilaat oppivat tuntemaan toisensa, 
niin eri-ikäiset oppilaat voivat oppia ja toimia yhdessä.  

Koulujen yhdistymisessä kiinnitetään huomiota yhteisen toimintakult-
tuurin luomiseen. Tällä on vaikutusta sekä oppilaiden että opettajien 
hyvinvointiin. Kun yhdistymispäätös tehdään hyvissä ajoin ennen sen 
toteutumista, niin yhtenäisen toimintakulttuurin luominen voidaan aloit-
taa ennen yhdistymistä yhdessä oppilaiden ja henkilöstön kanssa. 

Koulujen saavutettavuus suhteessa perusopetusikäiseen väestöön pa-
ranee, kun kaksi yhtenäistä peruskoulua sijoittuvat Suutarilantien länsi-
puolelle. Suutarila-Siltamäki alueella asuvista 7-15-vuotiaista suurin 
osa asuu Suutarilantien länsipuolella (vuonna 2020 noin 66%).  Väes-
töennusteen mukaan Suutarilantien länsipuolella asuvien osuus kasvaa 
ennustekaudella suhteessa itäpuolella asuvien määrään. Kun alueella 
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toimii kaksi yhtenäistä peruskoulua alueen länsipuolella, lyhenee kou-
lumatkat suurimmalla osalla 7-9 luokkalaisista. Töyrynummen alueelta 
oppilaiden koulumatka pitenee jonkin verran. Koulumatkan turvallisuu-
den mahdollistaa Suutarilantien alikulkutunnelit Seulastentien 11 ja Sil-
takyläntien 9 läheisyydessä.

Osallistaminen

Suutarila-Siltamäki alueen palveluiden kehittämistä on työstetty alueen 
asukkaiden, oppilaiden ja koulujen henkilökunnan ja johtokuntien kans-
sa. Kaupunkiympäristön toimiala ja kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
la pitivät yhteisen asukasillan kaupunkiympäristön tilaamasta tilaverk-
koselvityksen tuloksista keväällä 2021. Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala järjesti 13.1.2022 asukasillan alueen palveluiden näkökulmas-
ta.

Kaikkien kolmen koulun henkilökunnan kanssa on keskusteltu ja työs-
tetty ehdotuksia 27.10.2021 ja 2.2.2022 alueen palvelujen kehittämi-
sestä.  

Suutarilan ala-asteen koulun johtokunta toteaa lausunnossaan, että 
Suutarilan ala-asteen laadukkaan opetuksen jatkuvuuden ja oppilaiden 
hyvinvoinnin varmistamiseksi koululla tulee olla oma rehtori 1.8.2025 
asti - tai niin kauan, kun yhdistyminen ei konkreettisesti ole vielä esim. 
rakentamisaikatauluista tai muista tilojen käyttöönoton viiveistä johtuen 
tapahtunut. Lausunnossaan johtokunta tuo esiin asioita, joita tulee 
huomioida palveluita kehitettäessä.

Suutarinkylän peruskoulun johtokunnan lausunnossa ilmeni jäsenten 
eriävä mielipide koulujen määrästä. Lisäksi osa jäsenistä vaati, että 
Suutarilan ala-asteen koulun rehtorin tulee olla lähijohtamassa yhdis-
tymisprosessin loppuun saakka.

Siltamäen ala-asteen koulun johtokunta lausui puoltavasti esitykseen 
edellyttäen, että molemmat toimenpiteet tapahtuvat.  

Asukkaat saivat kommentoida kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
palveluverkon esitystä Suutarila-Siltamäki alueella 11.3.– 24.3.2022. 
Kommentteja tuli noin 110. Ohessa linkki kerrokantasi –palveluun.

Kerrokantasi -palvelu

Kustannukset

Koulujen saamat määrärahat muodostuvat pääosin koulun oppilasmää-
rän perusteella eikä koulujen yhdistämisellä ole siihen vaikutusta. Sil-
tamäki-Suutarila-alueella tarvitaan turvalliset ja terveelliset koulutilat. 
Uusien koulurakennusten vuokrakustannukset tulevat olemaan suu-

https://kerrokantasi.hel.fi/suutarila-siltamaki?headless=false
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remmat verrattuna nykyisiin vuokrakustannuksiin. Koska suunnittelua ei 
ole vielä aloitettu, niin kustannusvaikutusta ei pystytä vielä arvioimaan.  
Monitoimitalojen rakentamisella pyritään lisäämään tilojen yhteiskäyt-
töä, joka on kaupunkistrategiaan kirjattu tavoitteeksi.    

Päätöksentekoprosessi

Helsingin kaupungin koulujen palveluverkon tarkastelu pohjautuu kou-
lutuspoliittisiin linjauksiin (kaupunginhallitus 30.3.2015 § 339) ja kau-
pungin strategisiin tavoitteisiin.

Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n mukaan suomenkielisen koulun perus-
tamisesta tai lakkauttamisesta päättää kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Hallintosäännön 15 luvun 2 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan suomenkielinen jaosto päättää perusopetuslain mukaisen opetuk-
sen koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta. Esitys Siltamäen 
ala-asteen koulun laajentumisesta yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2027 
alkaen viedään kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaos-
ton päätettäväksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen jälkeen. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää toimi-
valtansa mukaisesti oppilaaksiottoalueesta, toimipaikasta ja uuden kou-
lun nimestä. Nämä päätökset valmistellaan syksyn 2022 aikana.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi
Katja Verta, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 15320

katja.kankaanranta(a)edu.hel.fi

Oheismateriaali

1 Lausuntopyyntö johtokunnille
2 Suutarilan ala-asteen koulun johtokunnan lausunto
3 Suutarilan ala-asteen koulun oppilaskunnan materiaali
4 Suutarinkylän peruskoulu johtokunnan lausunto
5 Siltamäen ala-asteen koulun johtokunnan lausunto
6 Siltamäen ala-asteen koulun oppilaiden materiaali

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Rehtorit



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2022 65 (91)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/16
03.05.2022

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

§ 104
Oikaisuvaatimus luokanopettajan ottamisesta määräajaksi

HEL 2022-002627 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt Hietakummun ala-asteen koulun rehtorin 
17.2.2022 tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt 
perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja 
koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoi-
hin.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 
§ 32 k)

2 Rehtorin päätös
3 Rehtorin lausunto
4 Hakuilmoitus
5 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
6 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt 18.2.2022 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen Hietakummun ala-asteen koulun rehtorin 
17.2.2022 tekemästä päätöksestä, jolla rehtori on ottanut Hietakummun 
ala-asteen kouluun luokanopettajan virkasuhteiseen tehtävään määrä-
ajaksi 28.2.2022 – 23.6.2022 **********

Rehtori on antanut asiassa lausunnon.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n mu-
kaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon 
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää-
tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom 5 kohdan mukaan ellei toisin ole 
määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja 
työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden delegoineista 
20.11.2019 (§ 100) tekemään päätökseen perustuen luokanopettajan 
määräajaksi ottaa rehtori.

Hakuprosessista

Luokanopettajan virkasuhteinen tehtävä määräajaksi on ollut julkisesti 
haettavana 2.2.2022 - 15.2.2022.

Rehtorin lausunnon mukaan tehtävään haki hakuajan kuluessa 15 
henkilöä, joista kaksi hakijaa täyttivät opetustoimen henkilöstön kelpoi-
suusvaatimuksista annetun asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimuk-
set.

Hakuilmoituksessa haettiin luokanopettajaa 1. vuosiluokalle. Hakuilmoi-
tuksen mukaan eduksi katsottiin kokemus alkuopetuksesta. 

Koska kysymys on ollut määräaikaisesta tehtävästä, hakuilmoituksessa 
on todettu, että kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa 
myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii rehtorin päätöksen kumoamista kaikil-
ta osin lainvastaisena sekä perusteettomana, koska mm. hakuaika ei 
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ole ollut lainmukainen ja koska ansioitunein on aina valittava. Lisäksi 
oikaisuvaatimuksen tekijä olisi pitänyt kutsua haastatteluun. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän perustelut ilmenevät lähemmin liitteenä 
olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Lainsäädännöstä

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 mo-
mentin mukaan virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista sääde-
tään perustuslaissa. Perustuslain 125 §:n mukaan yleiset nimitysperus-
teet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi 
virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan 
päättämä erityinen kelpoisuus.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan 
hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu 
kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 5 §:n mukaan 
sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan 
ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan 
päätymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
4 §:ssä säädetään luokanopettajan kelpoisuudesta.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
23 §:n mukaan opetusta voidaan väliaikaisesti enintään vuoden ajaksi 
määrätä antamaan henkilö, jolla on riittävä koulutus ja tehtävän edellyt-
tämä taito. Tällainen henkilö voidaan kuitenkin määrätä antamaan ope-
tusta yli kuuden kuukauden ajaksi vain, jos tehtävän edellyttämät kel-
poisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei määräystä annettaessa ole 
saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 12 §:ssä sää-
detään syrjinnän kiellosta. Työnantajan on kohdeltava viranhaltijoita 
tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole viranhaltijoiden tehtävät ja 
asema huomioon ottaen perusteltua.

Asian arviointi

Hakumenettelyn luonteeseen kuuluu, että vain osa hakijoista kutsutaan 
haastatteluun. Oikaisuvaatimuksen tekijää ei kutsuttu haastatteluun. 
Rehtorin lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus oli 
niukka, eikä hakemuksessa mainittu työnantajia nimeltä. Rehtorin lau-
sunnosta ja hakemuksesta ilmenee, että vaikka oikaisuvaatimukseen 
tekijä on ollut pätevä opettaja jo vuodesta 2007, hänellä on luokanopet-
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taja kokemusta vain noin puoli vuotta. Hakuilmoituksessa oli lisäksi lue-
teltu vain muutama muu lyhempi opetuskokemus.  

Hakemuksen ja rehtorin päätöksen mukaan tehtävään valittu on suorit-
tanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon kesäkuussa 2020 ja myös 
pedagogiset opinnot on suoritettu tuolloin. Hänellä on työkokemusta 
erilaisista luokanopettajan tehtävistä vuosilta 2020 - 2021.

Tehtävään valitulla on hakemuksen mukaan viimeaikaista kokemusta 
luokanopettajan tehtävistä vuodesta 2021 lähtien. Hänellä on myös ko-
kemusta alkuopetuksesta. Rehtorin lausunnon mukaan tehtävään valit-
tu kertoi hakemuksessaan itsestään ja vahvuuksistaan ja toi esille mo-
nia haettavan tehtävän kannalta tärkeitä ominaisuuksia.  

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Rehtori on harkintansa mukaan voinut valita koulutuk-
sen, työkokemuksen ja haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonai-
sarvioinnin perusteella soveliaimmaksi arvioimansa hakijan luokanopet-
tajan virkasuhteiseen tehtävään määräajaksi. Rehtori ei ole valintaa 
tehdessään asettanut oikaisuvaatimuksen tekijää eri asemaan muihin 
hakijoihin nähden. Toisin kuin oikaisuvaatimuksessa todetaan, hakuai-
ka on ollut kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain mukaisesti 14 ka-
lenteripäivää. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seik-
koja, jotka osoittaisivat, että rehtori olisi käyttänyt harkintavaltaansa 
muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun ja rehtorin lausuntoon viitaten, että 
oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 
§ 32 k)

2 Rehtorin päätös
3 Rehtorin lausunto
4 Hakuilmoitus
5 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
6 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 105
Oikaisuvaatimus koskien palkan takaisinperintää

HEL 2022-004935 T 01 02 01 08

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jättää tutkimatta ********** oikai-
suvaatimuksen, jonka hän on tehnyt hallintojohtajan 11.3.2022 teke-
mästä palkan takaisinperintää koskevasta päätöksestä, koska oikaisu-
vaatimusta ei ole tehty oikaisuvaatimusajan kuluessa. Kasvatus- ja 
koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoi-
hin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintojohtaja on 11.3.2022 tehnyt päätöksen palkan takaisinperinnäs-
tä. Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 11.3.2022 postin kulje-
tettavaksi ja samana päivänä annettu tiedoksi myös sähköisesti turva-
sähköpostilla.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2022 71 (91)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/17
03.05.2022

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

Päätöksestä on tehty 5.4.2022 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
nut oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen 
saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli-
suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 
kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 
14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katso-
taan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämi-
sestä, jollei muuta näytetä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköise-
nä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Hallintojohtajan päätöksestä ilmenee, että päätös palkan takaisinperin-
nästä oikaisuvaatimuksen tekijälle oikaisuvaatimusohjeineen on annet-
tu postin kuljetettavaksi 14.3.2022. Määräajan viimeinen päivä oli 
4.4.2022. Oikaisuvaatimus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaa-
moon 5.4.2022. Päätös on annettu tiedoksi myös sähköisesti turvasäh-
köpostilla ja tällöin määräaika on päättynyt jo aikaisemmin.

Oikaisuvaatimusta ei ole tehty oikaisuvaatimusajan kuluessa, joten oi-
kaisuvaatimus tulee jättää tutkimatta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 106
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
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§ 107
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
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§ 108
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten 
seuraaminen ajalta 25.4. - 2.5.2022

Päätös

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

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 26.04.2022 § 42 Rahalahjoituksen vastaanottaminen
 26.04.2022 § 41 Rahalahjoituksen vastaanottaminen

Varhaiskasvatusjohtaja

 02.05.2022 § 48 Päiväkodin johtajan viran täyttäminen, varhaiskas-
vatusyksikkö Kaunokki-Metsätähdessä työavain KASKO-02-634-22

Hallintopäällikkö

 2.5.2022 § 55 Hankinta, Lapsen sensitiivinen kohtaaminen varhais-
kasvatuksessa –koulutus

Asiakasmaksupäällikkö

 25.04.2022 § 6 Asiakasmaksuhuojennuksista johtuvien asiakastulo-
jen menetyksen korvaus iltapäivätoiminnan palveluntuottajille syksy 
2021, tammikuu-huhtikuu 2022 ja lukuvuodelta 2020-2021

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
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Lisätiedot
Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 109
Ilmoitusasiat

Päätös

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

 Kaupunginhallitus 4.4.2022 § 245 Kaupunginvaltuuston 13.10.2021 
(§ 293) Helsingin kaupunkistrategiasta vuosille 2021−2025 tekemän 
päätöksen täytäntöönpano: Kaupunginhallitus päätti, että kaupun-
ginvaltuuston 13.10.2021 § 293 tekemä päätös Helsingin kaupun-
kistrategiaksi vuosille 2021–2025 pannaan täytäntöön seuraavasti: 
Kaupunginhallitus kehottaa lautakuntia ja johtokuntia, keskushallin-
toa ja toimialoja sekä tytäryhteisöjä toteuttamaan kaupunkistrategi-
aa 2021–2025 huomioimaan kaupunkistrategian 2021–2025 vuosit-
taisten toimintasuunnitelmien ja tulosbudjettien toteutukses-
sa ottamaan kaupunkistrategian lähtökohdaksi valmisteltaessa val-
tuustokauden myöhempiä talousarvioita ja muita suunnitelmia. Li-
säksi kaupunginhallitus totesi, että kaupunkistrategiaa toteutetaan 
valtuustokaudella 2021–2025 neljällä strategisella poikkihallinnolli-
sella ohjelmalla, jotka ovat 1. Vastuullinen ja kestävä talous, 2. 
Kunnianhimoinen ilmastovastuu, 3. Viihtyisä kaupunki, 4. Segregaa-
tion ehkäiseminen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2022 78 (91)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

03.05.2022

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

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 89, 90, 91, 92, 93, 99, 100, 101, 102, 106, 108 ja 109 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 94 ja 103 §: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 95, 96, 97 ja 98 §: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 104 ja 105 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

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

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

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

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2022 86 (91)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

03.05.2022

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.

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 107 §.

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

Valitusoikeus

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jo-
na päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajal-
leen.
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Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä.

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

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

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

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

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

Valitusasiakirjat voidaan toimittaa myös Helsingin kaupungin kirjaa-
moon.

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava

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

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

3. vaatimuksen perustelut.

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

toimitettu viranomaiselle.

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

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.

Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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