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Kokousaika 31.05.2022 16:15 - 18:36

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, kokoushuone Moreeni + sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Chydenius, Jussi
Dufva, Veli-Pekka (etänä) esteellinen: 133 §
Kopra, Pia (etänä)
Korkkula, Vesa
Korpinen, Sini (etänä)
Rantahalvari, Markku
Saxberg, Mirita (etänä)
Yanar, Ozan saapui 16:26, poissa 110 §
Lahtinen, Vesa varajäsen
Siltanen, Anni varajäsen
Säynevirta, Sami varajäsen
Wahlbeck, Kristian 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
Salo, Outi perusopetusjohtaja
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
Takanen, Kati hallintojohtaja
Talvensaari, Hanna-Kaisa viestintä- ja markkinointipäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Ahonen, Tiina saapui 16:22, poistui 16:28, läsnä: 

111 §
Salminen, Nella nuorisoneuvoston edustaja

poistui 16:21, saapui 16:28, poistui 
18:06, poissa 111 §, 132-136 §:t

Vuontisjärvi, Tero talous- ja suunnittelupäällikkö
asiantuntija
saapui 17:35, poistui 17:53, läsnä: 
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124 §, 125 §

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
110-136 §

Esittelijät

Nasima Razmyar apulaispormestari
110 §

Ulla Lehtonen va. varhaiskasvatusjohtaja
111 §, 127-131 §

Satu Järvenkallas kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
112-126 §, 135-136 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
132 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
133-134 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
110-136 §
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§ Asia

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

111 Asia/2 Varhaiskasvatuksen aluepäällikön viran täyttäminen, alue 6, kaakkoi-
nen varhaiskasvatusalue

112 Asia/3 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto vuoden 2021 arviointiker-
tomuksesta

113 Asia/4 Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava lapsi-
kohtainen korvaus 1.8.2022 alkaen

114 Asia/5 Henkilöstöhankinta perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen syyslu-
kukaudelle 2022 Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä

115 Asia/6 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän liiketoiminnan perustutkinnon 
hankinta

116 Asia/7 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän liikunnanohjauksen perustut-
kinnon hankinta

117 Asia/8 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan sijaisen määrääminen 
ajalle 4.–22.7.2022

118 Asia/9 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- 
ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädän-
nöksi

119 Asia/10 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Matti Niirasen valtuustoaloitteesta sotiemme veteraanien perinnön 
vaalimisen tukemisesta Helsingin kaupungissa

120 Asia/11 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Nora Grotenfeltin aloitteesta integraatiosta ruotsinkielisellä 
puolella

120 Asia/11 Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande till stadsfullmäktige le-
damoten Nora Grotenfelts fullmäktigemotion gällande integration i 
svenska skolor och daghem

121 Asia/12 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle No-
ra Grotenfeltin valtuustoaloitteesta tarjota iltapäivävälipalaa oppilaille

122 Asia/13 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Sami Muttilaisen valtuustoaloitteesta koskien leikkipuistoruokailun hä-
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vikkiruoan jakamista lasten seurassa oleville aikuisille

123 Asia/14 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Sandra Hagmanin valtuustoaloitteesta leikkipuistojen kesätoiminnan 
kehittämisestä ja yhdenvertaisuudesta

124 Asia/15 Helsingin Rudolf Steiner -koulun koulutalohankkeen jatkovalmistelua 
koskeva sopimus ja tilojen luovuttaminen koulun käyttöön

125 Asia/16 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Eliel Saarisen 
tie 41–45 sijaitsevan Englantilainen koulu / The English School hanke-
suunnitelmasta

126 Asia/17 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Käräjätuvan-
tie 3 toteutettavan päiväkodin, leikkipuistotilojen ja perusopetuksen 
uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta

127 Asia/18 Päiväkoti Nihdin uudisrakennuksen tarveselvitys

128 Asia/19 Osoitteeseen Pyhätunturintie 2 toteutettavan leikkipuisto Mellunmäen 
korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitys ja lausunto hankesuunni-
telmasta

129 Asia/20 Osoitteeseen Rusthollarintie 15a toteutettavan leikkipuisto Rusthollarin 
korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitys ja lausunto hankesuunni-
telmasta

130 Asia/21 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Jäkälätie 11 
sijaitsevan päiväkoti Jäkälän hankesuunnitelmasta

131 Asia/22 Oikaisuvaatimus päiväkoti Pihlajan kielikylpyryhmän valintapäätökses-
tä

132 Asia/23 Oikaisuvaatimus rehtorin päätöksestä

133 Asia/24 Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta

134 Asia/25 Tuntiopettajan tehtävään liittyvä oikaisuvaatimus

135 Asia/26 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

136 Asia/27 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten 
seuraaminen ajalta 16.-27.5.2022



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 1 (140)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/1
31.05.2022

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

§ 110
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 Vesa Korkkulan ja Vesa Lah-
tisen sekä varatarkastajiksi Sini Korpisen ja Jussi Chydeniuksen.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti valita toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Ted Apterin sijaan 
Vesa Korkkulan.

Esittelijä
apulaispormestari
Nasima Razmyar

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutus-
lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Ted Apterin ja Vesa 
Lahtisen sekä varatarkastajiksi Sini Korpisen ja Jussi Chydeniuksen.

Esittelijä
apulaispormestari
Nasima Razmyar

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 111
Varhaiskasvatuksen aluepäällikön viran täyttäminen, alue 6, kaak-
koinen varhaiskasvatusalue

HEL 2022-006556 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita varhaiskasvatuksen alue-
päällikön virkaan (vakanssinumero 025898) toistaiseksi **********

Virantoimitus alkaa 1.12.2022 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuu-
den (6) kuukauden koeaika. 

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen 
terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden 
kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lu-
kien.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Tiina Ahonen, joka poistui kuulemisensa 
jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

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

kati.mhone(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijalista_Vare aluepäällikkö_kaakkoinen_suurpiiri_3-2022
2 Hakijoiden CVt_Vare aluepäällikkö_kaakkoinen_suurpiiri_3-2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Varhaiskasvatuksen aluepäällikön virka (vakanssinumero 025898) tu-
lee avoimeksi 1.12.2022. Työ alkaa viransijaisuudella 1.8.-30.11.2022.

Virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 11.-28.3.2022 Helsingin kau-
pungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin 
kaupungin rekrytointikanavissa. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sa-
nomissa 13.3.2022. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on kaakkoinen 
varhaiskasvatusalue.

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön tehtävänä on vastata kaakkoisen 
varhaiskasvatusalueen 6 johtamisesta. Varhaiskasvatusikäisiä lapsia 
varhaiskasvatusalueella on noin 2 700. Aluepäällikkö toimii alueen 14 
päiväkodin johtajan sekä yhden johtavan leikkipuiston ohjaajan, kiertä-
vän varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja suomi toisena kielenä -
opettajan esihenkilönä.

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on 
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä johtamistaito. Lisäksi 
tehtävässä edellytetään suomen kielen hyvää ja ruotsin kielen tyydyttä-
vää suullista ja kirjallista taitoa sekä varhaiskasvatuksen sisällön ja 
lainsäädännön tuntemusta. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin seuraa-
vaa: 

”Tehtävässä vastaat alueesi 15 varhaiskasvatusyksikön pedagogiikan, 
palveluverkon, talouden, asiakkuuksien ja turvallisuuden johtamisesta. 
Osallistut varhaiskasvatuspalvelun kehittämiseen kaupunkitasolla ja 
vastaat osaltasi valmisteluprosesseista. Olet varhaiskasvatuksen johto-
ryhmän jäsen ja teet aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden ja verkostojen 
kanssa. Työn perustana ovat Helsingin strategia ja yhteiset tavoitteet, 
varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat sekä toimintaa ohjaavat lait 
ja asiakirjat. Työssäsi sinua auttaa Helsingin laaja ja monipuolinen hal-
linnon tuki. Odotamme sinulta laaja-alaista näkemystä varhaiskasva-
tuksen johtamisesta sekä tuntemusta varhaiskasvatuksen sisällöstä ja 
lainsäädännöstä. 

Tehtävässä menestyminen edellyttää sinulta kykyä hallita laajoja koko-
naisuuksia ja ennakoida toimintaympäristön muutoksia. Kykenet teke-
mään tietoon ja näkemykseen perustuvia päätöksiä sekä toteuttamaan 
niitä tavoitteellisesti ja johdonmukaisesti. Sinulla on aikaisempaa joh-
tamiskokemusta ja tyylissäsi näkyy vahva valmentava johtamisote. 
Sparraat, osallistat ja rohkaiset henkilöstöä uudistumiseen. Omaat 
erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, ja olet aktiivinen ja selkeä 
viestijä. Osaat taitavasti hyödyntää osaavan kollegaporukan ja laajem-
man verkoston asiantuntemusta sekä rakentaa vahvaa yhteistyötä 
kaupunkiyhteisesti hyvän asiakaskokemuksen luomiseksi.”



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 4 (140)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/2
31.05.2022

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

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa, 28.3.2022 mennessä, hakemuksen jätti 38 hakijaa. Vaa-
dittu kelpoisuus oli 33 hakijalla. Liitteenä on hakijayhteenveto. Hakijoi-
den hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa ja ennakkoon kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan tiloissa osoitteessa Töysänkatu 2.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen yksilöhaastatteluun kutsuttiin 9 
hakijaa: ********** ********** Haastattelun suorittivat ajalla 31.3.-5.4.2022 
va. varhaiskasvatusjohtaja ********** ja HR-asiantuntija **********

Haastattelun perusteella toiseen yksilöhaastatteluun kutsuttiin viisi ha-
kijaa: ********** ********** Haastattelun suorittivat ajalla 7.-8.4.2022 va. 
varhaiskasvatusjohtaja ********** ja HR-asiantuntija **********

Haastattelun jälkeen hakijat ********** ********** ja ********** kutsuttiin 
henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy.

Haastattelujen ja henkilöarvioinnin jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioi-
den kokonaisarvioinnin perusteella viimeiseen haastatteluun kutsuttiin 
********** ********** ja ********** Haastattelun suorittivat 26.4.2022 apu-
laispormestari ********** toimialajohtaja ********** va. varhaiskasvatus-
johtaja ********** ja HR-asiantuntija **********

**********

**********

**********

**********

Varhaiskasvatusalueen aluepäällikön tehtävässä korostuu kyky raken-
taa yhteistyötä eri toimijoiden ja verkoston kanssa sekä osallistuminen 
varhaiskasvatuspalvelun kehittämiseen kaupunkitasolla.

Edellä mainitun perusteella esittelijä esittää, että varhaiskasvatuksen 
aluepäällikön virkaan valitaan **********

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisu-
vaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rek-
rytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksen-
sa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
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Ulla Lehtonen

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

kati.mhone(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijalista_Vare aluepäällikkö_kaakkoinen_suurpiiri_3-2022
2 Hakijoiden CVt_Vare aluepäällikkö_kaakkoinen_suurpiiri_3-2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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§ 112
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto vuoden 2021 arviointi-
kertomuksesta

HEL 2021-005369 T 00 03 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon liitteenä 1 
olevasta vuoden 2021 arviointikertomuksesta:

Etäopetuksen aiheuttaman oppimisvajeen paikkaaminen yläkouluissa

Arviointikertomuksen mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee jatkaa ja 
edelleen kehittää seurantaa oppimisvajeen tunnistamiseksi

Helsingin kaupungin opetussuunnitelman mukaan opetuksen ja oppi-
laan tuen toteuttamisen lähtökohtana on jokaisen oppilaan oikeus 
omista lähtökohdistaan kehittyä oppijana. Tuen tarpeiden arviointi ja 
tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilantei-
siin. Oppimisvajeiden tunnistaminen riittävän tuen järjestämiseksi edel-
lyttävät opettajilta hyvää oppilastuntemusta ja yhteistyötä sekä huolta-
jien että koulun muun henkilöstön kanssa sekä riittävää tiedonsiirtoa 
opetuksen järjestäjän vaihtuessa. Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan 
ensisijaisesti riittävällä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan resursoin-
nilla, jonka kautta tukea tarvitsevat oppilaat voivat saada riittävää tu-
kea.

Oppimisessa esiintyvät haasteet tulevat näkyville arjessa oppilasta ha-
vainnoimalla, mutta havainnoinnin rinnalla on syytä käyttää erilaisia ar-
viointimenetelmiä tuen tarpeen tunnistamiseksi. Oppilaiden tuen tar-
peen arviointia on systematisoitu lukuvuoden 2020 alusta alkaen kai-
kissa Helsingin peruskouluissa. Kouluihin on hankittu vuosille 21-23 lu-
kutaidon ja matemaattisten taitojen arviointia varten digitaaliset arvioin-
tivälineet (Lukuseula ja Funa). Arviointivälineillä saadaan tietoa sekä 
oppilas-, ryhmä-, koulu- että kuntatasoisesti. Yläkouluissa tuen tarpeen 
arvioinnit kohdistuvat erityisesti 7. vuosiluokan oppilaiden lukutaidon 
(tekninen ja ymmärtävä lukutaito) sekä matemaattisten taitojen arvioin-
tiin. Arvioinnin tarkoituksena on seuloa joukosta ne oppilaat, jotka tar-
vitsevat näissä perustaidoissa yksilökohtaisempaa arviointia ja suunni-
telmallisempia tukitoimia. 

Huomioitavaa on, että toistaiseksi tarjolla on vain rajallinen määrä digi-
taalisia tutkimusperustaisia arviointivälineitä. Toimialalla tehdään yh-
teistyötä eri yliopistojen kanssa ja seurataan aktiivisesti uusien arvioin-
tivälineiden kehitystyötä.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee seurannan perusteella kohdistaa oppi-
misvajetta paikkaavat tukitoimenpiteet oppilaiden tarpeiden mukaisesti.

Tukitoimien toteuttamisessa hyödynnetään mm. perusopetuksen saa-
maa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää erityisavustusta koro-
nan aiheuttaman oppimisvajeen tasoittamiseksi, jota kohdennetaan 
kouluissa erityisesti niille oppilaille, joilla on havaittu tarvetta tukiope-
tuksen, osa-aikaisen erityisopetuksen ja/tai suomi toisena kielenä ope-
tuksen tehostamiseksi. Kouluille annetun ohjeen mukaan kohdennuk-
sessa tulee erityisesti huomioida 8.-9.vuosiluokkien oppilaat. 

Opettajien tuen tarpeen arvioinnin ja tuen suunnittelun osaamista on 
tuettu erilaisin koulutuksin mm. Lukutaidon ja luetun ymmärtämisen ar-
viointi ja Oikeinkirjoituksen arviointi ja tuki. Lisäksi opettajille on tuotettu 
konkreettisia esimerkkejä sisältäviä tukimateriaaleja, kuten Tukimateri-
aali opettajalle pedagogisen tuen tarpeen arviointiin sekä tuen suunnit-
teluun ja toteutukseen sekä Arviointimenetelmien tulosten tarkastelu, 
tukitoimien suunnittelu ja niiden arviointi. 

Käynnissä olevassa Oikeus oppia – oppimisen tuki ja inkluusio kehit-
tämisessä ovat mukana kaikki peruskoulut. Kouluille on toteutettu alku-
kartoitus, jonka pohjalta jokainen koulu on valinnut omat kehittämisen 
painoalueensa. Systeemisen muutoksen edistämiseksi on käynnistetty 
muutosvalmennus rehtoreille ja koulujen valitsemille opettajille (muuto-
sagentit). Koulut laativat kehittämissuunnitelman omien tarpeiden poh-
jalta, joita voi olla esim. tuen systemaattisuus, joustavat opetusjärjeste-
lyt, oppilaiden hyvinvoinnin tuki, osaamisen jakaminen, oppilaiden ja/tai 
huoltajien osallisuus. Kouluille tarjotaan em. teemoihin liittyen koulutus-
ta, koulukohtaista sparrausta sekä ohjausta. 

Osana kehittämistoimintaa valmistellaan erilaisia työkaluja opettajien 
työn tueksi esim. Huolihavaintoperusteinen/ yleisen tuen työkalu opet-
tajille ja 3-portaisen tuen käsikirja. Yleinen tuki on ensimmäinen keino 
vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä 
pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen 
vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleistä tukea an-
netaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä eri-
tyisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Kouluilla on käytössä pedagogisen tietojohtamisen työkalu (Dash-
board), jota kehitetään vastaamaan koulujen ja hallinnon tarpeisiin joh-
tamisen tueksi. Syksyllä 2022 on käynnistymässä HY+:n toteuttamana 
tiedolla johtamisen koulutuskokonaisuus. Tiedolla johtamisen rooli tuen 
systemaattisuudessa ja opetuksen suunnittelussa on merkittävä. Ta-
voitteena on tarjota Helsingin peruskoulujen rehtoreille, opettajille 
(muutosagentit) ja erityisopettajille koulutusta, jolla korostetaan tiedon 
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merkitystä opetuksen suunnittelussa ja pedagogisessa johtamisessa. 
Tietoa analysoimalla rehtori tai opettaja voi tunnistaa kohteita, joihin 
opetus- ja muita resursseja tarvitaan eniten.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee selvittää, mahdollistaako tietosuojalaki 
oppilashuollon pääsyn oppilaiden poissaolotietoihin.

Oppilashuollon psykologilla ja kuraattorilla on mahdollisuus nähdä oppi-
laan poissaolotiedot, jos hän on näiden asiakas ja hänen asiansa liittyy 
koulunkäyntiin. Tietosuojalainsäädäntö ei ole tuonut tähän muutosta.

Helsingin kaupungin perusopetus on mukana vuosina 2021-2023 ope-
tus- ja kulttuuriministeriön toteuttamassa perusopetuksen sitouttavan 
kouluyhteisötyön (SKY) kehittämisessä. Sitouttavan kouluyhteisötyön 
kehittämisen painoalueet ovat poissaoloihin puuttuminen, tunne -ja 
vuorovaikutustaitojen opettaminen sekä kiusaamisen ehkäisyä edistä-
vät toimenpiteet. Koulujen kanssa yhdessä on kartoitettu koulun ole-
massa olevat toimintamallit, rakenteet ja käytänteet. Tämän pohjalta on 
käynnistetty koulukohtainen kehittämistyö. Jokaisessa peruskoulussa 
toteutetaan hyvinvoinnin vuosikellonsa mukaista systemaattista tunne- 
ja vuorovaikutustaito -opetusta. Opetushenkilöstö toimii poissaoloihin 
puuttumisen portaiden mallin mukaisesti. Opettajat seuraavat ja kirjaa-
vat oppilaidensa poissaoloja säännöllisesti. Rehtorit seuraavat peda-
gogisen tietojohtamisen työkalun (Dashboard) kautta säännöllisesti, et-
tä poissaoloihin puuttumiseen on tehty tarvittavat kirjaukset ja sovitut 
toimenpiteet.

Opiskelijoiden ohjauksen riittävyys ammatillisessa koulutuksessa

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopiston tulee varmis-
taa, että ammatillisia erityisopettajia on tarvetta vastaava määrä.

Erityisopettajien lisätarve Stadin ammatti- ja aikuisopistossa huomioi-
den tämän hetkinen erityisen tuen opiskelijoiden määrä sekä sen kasvu 
lähiaikoina (esim. uusi TUVA-koulutus) on 10 uutta erityisopettajaa. 
Näin jokaisella erityisopettajalla olisi ohjattavanaan noin 50-60 erityisen 
tuen opiskelijaa. Liitteenä on kuvaaja erityisopiskelijoiden määrän kehi-
tyksestä vuosina 2015-2022.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopiston tulee lisätä 
opiskelijoiden ohjauksen onnistumisen seurantaa.

Opiskelijoiden ohjauksen seurantaa varten on kehitetty sekä on kehit-
teillä erilaisia seurantatoimintatapoja / työkaluja. Johdolla on käytössä 
”Johdon helminauha”-malli, jossa vaikuttavuusrahoituselementit -kohta 
sisältää Opetushallituksen keräämän opiskelijapalautteen (Amis-
palaute kerätään opintojen aloitus- ja päättövaiheessa). Asiaa seura-
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taan kvartaaleittain ja teemme seurannan pohjalta tarvittavia kehittä-
mistoimenpiteitä. Stadin AO:ssa on kehitteillä AI-HOKS -työkalu, jossa 
tekoälyn avulla pystytään parantamaan ohjauksen onnistumisen seu-
rantaa koko oppimisyhteisössä. Osana AI-HOKSia olemme kehittäneet 
mobiilikyselyn, jossa opiskelijoilta kysytän ohjauksen onnistumisesta 
säännöllisesti. Liitteenä ovat kuvat koskien viimeisimmän mobiilikyselyn 
tuloksia ohjauksen osalta sekä johdon helminauhan seurattavat kohdat.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopiston tulee hyö-
dyntää henkilöstöltä saatua palautetta opiskelijoiden ohjauksen kehittämisessä.

Arvioinnin päätelmät perustuvat aika pieniin vastausmääriin (200 vas-
taajaa) eivätkä siten täytä tilastollisen päättelyn kriteerejä. Jos eri miel-
tä olevia vastaajia on 12-22 kappaletta enemmän kuin samaa mieltä 
olevia vastaajia, niin siitä ei voi tehdä päätelmää, että kaikki 1 200 hen-
kilöstön edustajaa ovat jollakin tietyllä kannalla.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto tulee kuitenkin käsittelemään henkilös-
töltä saadun palautteen koskien opiskelijoiden ohjauksen kehittämistä 
yhdessä koko henkilöstön kanssa oppimisyhteisöittäin. Valtakunnalliset 
amis-palautteet sekä mobiilikyselyiden tulokset käsitellään säännölli-
sesti kaikissa oppimisyhteisöissä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Kohdan 2 viimeinen virke: "Oppilaan tuen tarpeisiin 
vastataan ensisijaisesti oppimisympäristön kehittämisellä ja joustavilla 
opetusjärjestelyillä sekä ohjauksen keinoin."
korvataan virkkeellä: "Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan ensisijaisesti 
riittävällä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan resursoinnilla, jonka 
kautta tukea tarvitsevat oppilaat voivat saada riittävää tukea."

Kannattaja: Vesa Lahtinen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan vastaehdo-
tuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Otso Kotilainen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 25566

otso.kotilainen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Arviointikertomus 2021
2 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö kasvatus- ja koulutuslautakunta
3 Kuvaliite_arviointikertomus21

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausunnon liitteenä 1 
olevasta vuoden 2021 arviointikertomuksesta:

Etäopetuksen aiheuttaman oppimisvajeen paikkaaminen yläkouluissa

Arviointikertomuksen mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee jatkaa ja 
edelleen kehittää seurantaa oppimisvajeen tunnistamiseksi

Helsingin kaupungin opetussuunnitelman mukaan opetuksen ja oppi-
laan tuen toteuttamisen lähtökohtana on jokaisen oppilaan oikeus 
omista lähtökohdistaan kehittyä oppijana. Tuen tarpeiden arviointi ja 
tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilantei-
siin. Oppimisvajeiden tunnistaminen riittävän tuen järjestämiseksi edel-
lyttävät opettajilta hyvää oppilastuntemusta ja yhteistyötä sekä huolta-
jien että koulun muun henkilöstön kanssa sekä riittävää tiedonsiirtoa 
opetuksen järjestäjän vaihtuessa. Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan 
ensisijaisesti oppimisympäristön kehittämisellä ja joustavilla opetusjär-
jestelyillä sekä ohjauksen keinoin.

Oppimisessa esiintyvät haasteet tulevat näkyville arjessa oppilasta ha-
vainnoimalla, mutta havainnoinnin rinnalla on syytä käyttää erilaisia ar-
viointimenetelmiä tuen tarpeen tunnistamiseksi. Oppilaiden tuen tar-
peen arviointia on systematisoitu lukuvuoden 2020 alusta alkaen kai-
kissa Helsingin peruskouluissa. Kouluihin on hankittu vuosille 21-23 lu-
kutaidon ja matemaattisten taitojen arviointia varten digitaaliset arvioin-
tivälineet (Lukuseula ja Funa). Arviointivälineillä saadaan tietoa sekä 
oppilas-, ryhmä-, koulu- että kuntatasoisesti. Yläkouluissa tuen tarpeen 
arvioinnit kohdistuvat erityisesti 7. vuosiluokan oppilaiden lukutaidon 
(tekninen ja ymmärtävä lukutaito) sekä matemaattisten taitojen arvioin-
tiin. Arvioinnin tarkoituksena on seuloa joukosta ne oppilaat, jotka tar-
vitsevat näissä perustaidoissa yksilökohtaisempaa arviointia ja suunni-
telmallisempia tukitoimia. 

Huomioitavaa on, että toistaiseksi tarjolla on vain rajallinen määrä digi-
taalisia tutkimusperustaisia arviointivälineitä. Toimialalla tehdään yh-
teistyötä eri yliopistojen kanssa ja seurataan aktiivisesti uusien arvioin-
tivälineiden kehitystyötä.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee seurannan perusteella kohdistaa oppi-
misvajetta paikkaavat tukitoimenpiteet oppilaiden tarpeiden mukaisesti.

Tukitoimien toteuttamisessa hyödynnetään mm. perusopetuksen saa-
maa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää erityisavustusta koro-
nan aiheuttaman oppimisvajeen tasoittamiseksi, jota kohdennetaan 
kouluissa erityisesti niille oppilaille, joilla on havaittu tarvetta tukiope-
tuksen, osa-aikaisen erityisopetuksen ja/tai suomi toisena kielenä ope-
tuksen tehostamiseksi. Kouluille annetun ohjeen mukaan kohdennuk-
sessa tulee erityisesti huomioida 8.-9.vuosiluokkien oppilaat. 

Opettajien tuen tarpeen arvioinnin ja tuen suunnittelun osaamista on 
tuettu erilaisin koulutuksin mm. Lukutaidon ja luetun ymmärtämisen ar-
viointi ja Oikeinkirjoituksen arviointi ja tuki. Lisäksi opettajille on tuotettu 
konkreettisia esimerkkejä sisältäviä tukimateriaaleja, kuten Tukimateri-
aali opettajalle pedagogisen tuen tarpeen arviointiin sekä tuen suunnit-
teluun ja toteutukseen sekä Arviointimenetelmien tulosten tarkastelu, 
tukitoimien suunnittelu ja niiden arviointi. 

Käynnissä olevassa Oikeus oppia – oppimisen tuki ja inkluusio kehit-
tämisessä ovat mukana kaikki peruskoulut. Kouluille on toteutettu alku-
kartoitus, jonka pohjalta jokainen koulu on valinnut omat kehittämisen 
painoalueensa. Systeemisen muutoksen edistämiseksi on käynnistetty 
muutosvalmennus rehtoreille ja koulujen valitsemille opettajille (muuto-
sagentit). Koulut laativat kehittämissuunnitelman omien tarpeiden poh-
jalta, joita voi olla esim. tuen systemaattisuus, joustavat opetusjärjeste-
lyt, oppilaiden hyvinvoinnin tuki, osaamisen jakaminen, oppilaiden ja/tai 
huoltajien osallisuus. Kouluille tarjotaan em. teemoihin liittyen koulutus-
ta, koulukohtaista sparrausta sekä ohjausta. 

Osana kehittämistoimintaa valmistellaan erilaisia työkaluja opettajien 
työn tueksi esim. Huolihavaintoperusteinen/ yleisen tuen työkalu opet-
tajille ja 3-portaisen tuen käsikirja. Yleinen tuki on ensimmäinen keino 
vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä 
pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen 
vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleistä tukea an-
netaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä eri-
tyisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Kouluilla on käytössä pedagogisen tietojohtamisen työkalu (Dash-
board), jota kehitetään vastaamaan koulujen ja hallinnon tarpeisiin joh-
tamisen tueksi. Syksyllä 2022 on käynnistymässä HY+:n toteuttamana 
tiedolla johtamisen koulutuskokonaisuus. Tiedolla johtamisen rooli tuen 
systemaattisuudessa ja opetuksen suunnittelussa on merkittävä. Ta-
voitteena on tarjota Helsingin peruskoulujen rehtoreille, opettajille 
(muutosagentit) ja erityisopettajille koulutusta, jolla korostetaan tiedon 
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merkitystä opetuksen suunnittelussa ja pedagogisessa johtamisessa. 
Tietoa analysoimalla rehtori tai opettaja voi tunnistaa kohteita, joihin 
opetus- ja muita resursseja tarvitaan eniten.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee selvittää, mahdollistaako tietosuojalaki 
oppilashuollon pääsyn oppilaiden poissaolotietoihin.

Oppilashuollon psykologilla ja kuraattorilla on mahdollisuus nähdä oppi-
laan poissaolotiedot, jos hän on näiden asiakas ja hänen asiansa liittyy 
koulunkäyntiin. Tietosuojalainsäädäntö ei ole tuonut tähän muutosta.

Helsingin kaupungin perusopetus on mukana vuosina 2021-2023 ope-
tus- ja kulttuuriministeriön toteuttamassa perusopetuksen sitouttavan 
kouluyhteisötyön (SKY) kehittämisessä. Sitouttavan kouluyhteisötyön 
kehittämisen painoalueet ovat poissaoloihin puuttuminen, tunne -ja 
vuorovaikutustaitojen opettaminen sekä kiusaamisen ehkäisyä edistä-
vät toimenpiteet. Koulujen kanssa yhdessä on kartoitettu koulun ole-
massa olevat toimintamallit, rakenteet ja käytänteet. Tämän pohjalta on 
käynnistetty koulukohtainen kehittämistyö. Jokaisessa peruskoulussa 
toteutetaan hyvinvoinnin vuosikellonsa mukaista systemaattista tunne- 
ja vuorovaikutustaito -opetusta. Opetushenkilöstö toimii poissaoloihin 
puuttumisen portaiden mallin mukaisesti. Opettajat seuraavat ja kirjaa-
vat oppilaidensa poissaoloja säännöllisesti. Rehtorit seuraavat peda-
gogisen tietojohtamisen työkalun (Dashboard) kautta säännöllisesti, et-
tä poissaoloihin puuttumiseen on tehty tarvittavat kirjaukset ja sovitut 
toimenpiteet.

Opiskelijoiden ohjauksen riittävyys ammatillisessa koulutuksessa

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopiston tulee varmis-
taa, että ammatillisia erityisopettajia on tarvetta vastaava määrä.

Erityisopettajien lisätarve Stadin ammatti- ja aikuisopistossa huomioi-
den tämän hetkinen erityisen tuen opiskelijoiden määrä sekä sen kasvu 
lähiaikoina (esim. uusi TUVA-koulutus) on 10 uutta erityisopettajaa. 
Näin jokaisella erityisopettajalla olisi ohjattavanaan noin 50-60 erityisen 
tuen opiskelijaa. Liitteenä on kuvaaja erityisopiskelijoiden määrän kehi-
tyksestä vuosina 2015-2022.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopiston tulee lisätä 
opiskelijoiden ohjauksen onnistumisen seurantaa.

Opiskelijoiden ohjauksen seurantaa varten on kehitetty sekä on kehit-
teillä erilaisia seurantatoimintatapoja / työkaluja. Johdolla on käytössä 
”Johdon helminauha”-malli, jossa vaikuttavuusrahoituselementit -kohta 
sisältää Opetushallituksen keräämän opiskelijapalautteen (Amis-
palaute kerätään opintojen aloitus- ja päättövaiheessa). Asiaa seura-
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taan kvartaaleittain ja teemme seurannan pohjalta tarvittavia kehittä-
mistoimenpiteitä. Stadin AO:ssa on kehitteillä AI-HOKS -työkalu, jossa 
tekoälyn avulla pystytään parantamaan ohjauksen onnistumisen seu-
rantaa koko oppimisyhteisössä. Osana AI-HOKSia olemme kehittäneet 
mobiilikyselyn, jossa opiskelijoilta kysytän ohjauksen onnistumisesta 
säännöllisesti. Liitteenä ovat kuvat koskien viimeisimmän mobiilikyselyn 
tuloksia ohjauksen osalta sekä johdon helminauhan seurattavat kohdat.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopiston tulee hyö-
dyntää henkilöstöltä saatua palautetta opiskelijoiden ohjauksen kehittämisessä.

Arvioinnin päätelmät perustuvat aika pieniin vastausmääriin (200 vas-
taajaa) eivätkä siten täytä tilastollisen päättelyn kriteerejä. Jos eri miel-
tä olevia vastaajia on 12-22 kappaletta enemmän kuin samaa mieltä 
olevia vastaajia, niin siitä ei voi tehdä päätelmää, että kaikki 1 200 hen-
kilöstön edustajaa ovat jollakin tietyllä kannalla.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto tulee kuitenkin käsittelemään henkilös-
töltä saadun palautteen koskien opiskelijoiden ohjauksen kehittämistä 
yhdessä koko henkilöstön kanssa oppimisyhteisöittäin. Valtakunnalliset 
amis-palautteet sekä mobiilikyselyiden tulokset käsitellään säännölli-
sesti kaikissa oppimisyhteisöissä.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia 
kaupunginvaltuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden to-
teutumisesta arviointikertomus valtuustolle. Helsingin kaupungin hallin-
tosäännön 21 luvun 2 §:n mukaan tarkastuslautakunta hankkii arviointi-
kertomuksesta kaupunginhallitukselta ja tarvittaessa muilta kaupungin 
toimielimiltä lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä arviointi-
kertomuksen kanssa. 

Tarkastuslautakunta hyväksyi 12.4.2022 vuoden 2021 arviointikerto-
muksen ja pyytää kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoa 31.5. 
mennessä sen seuraavista kohdista: 

− Etäopetuksen aiheuttaman oppimisvajeen paikkaaminen yläkouluissa 
(s. 31–35) 

− Opiskelijoiden ohjauksen riittävyys ammatillisessa koulutuksessa (s. 
36–41)

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 14 (140)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/3
31.05.2022

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Otso Kotilainen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 25566

otso.kotilainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2021
2 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö kasvatus- ja koulutuslautakunta
3 Kuvaliite_arviointikertomus21

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 12.04.2022 § 39

HEL 2021-005369 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 
2021 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toi-
mielimiltä tarvittavat lausunnot 25.5.2022 mennessä toimitettaviksi 
kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti perua kokouksensa 19.4.2022.

Käsittely

12.04.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esteelliset: tarkastuslautakunnan jäsen Dani Niskanen. Esteellisyyden 
syy: Yhteisöjäävi (hallintolain 28.1 § kohta 7)

Tarkastuslautakunnan jäsen Dani Niskanen ei osallistunut arviointiker-
tomuksen aiheiden Sitovien toiminnan tavoitteiden arviointi 2021 ja 
Liikkumisohjelman tavoitteiden toteutuminen käsittelyyn eikä ollut läsnä 
niitä käsiteltäessä.

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kappaleeksi kaksi lisätään seu-
raava: Samalla tarkastuslautakunta päätti perua kokouksensa 
19.4.2022.

Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen

05.04.2022 Ehdotuksen mukaan
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31.08.2021 Ehdotuksen mukaan

11.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili(a)hel.fi
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§ 113
Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava lap-
sikohtainen korvaus 1.8.2022 alkaen

HEL 2022-006403 T 05 01 08

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että yksityisen varhaiskasvatuk-
sen palveluntuottajalle voidaan hakemuksesta maksaa 1.8.2022 alkaen 
enimmillään 2 900 euron lapsikohtainen korvaus, mikäli yksityisessä 
varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle on tehty varhaiskasvatuslain 
mukainen hallintopäätös tehostetusta tai erityisestä tuesta tai varhais-
kasvatukseen osallistumisen edellyttämistä yleisen tuen tulkitsemis- ja 
avustamispalveluista ja siitä aiheutuu palveluntuottajalle kustannuksia.

Yksityiselle palveluntuottajalle maksettava korvaus maksetaan kuukau-
sittain erillisestä hakemuksesta niiltä kuukausilta, kun lapsella on voi-
massaoleva hoitosopimus. Lapsikohtainen korvaus voidaan myöntää 
ryhmän lapsimäärän pienentämiseen tai ryhmäkohtaisen tai lapsikoh-
taisen avustajan tukeen.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että yksityisen varhais-
kasvatuksen ohjauksen ja valvonnan päällikkö päättää edellä mainitun 
korvauksen maksamisesta yksityiselle palveluntuottajalle.

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varhaiskasvatuslain uudessa 3 a luvussa säädetään oikeudesta var-
haiskasvatuksessa annettavaan tukeen. Uudistukset tulevat voimaan 
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1.8.2022. Luku 3a selkeyttää lapsen tuen järjestämistä niin kunnalli-
sessa kuin yksityisessä varhaiskasvatuspalvelussa.

Varhaiskasvatuslain uudistuksen myötä lapsi voi saada tukea yleisen, 
tehostetun tai erityisen tuen tasolla. Tehostettu ja erityinen tuki on 
huomioitava päiväkodin ja perhepäiväkodin lasten tai henkilökunnan 
määrässä, ellei lasta varten ole avustajaa. Lisäksi lapsella on hänen 
tuen tarpeensa edellyttäessä oikeus saada varhaiskasvatuksen tuki-
palveluita.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatuk-
sen järjestäjä on velvollinen antamaan lapselle hänen tarvitsemaansa 
tukea päiväkodissa tai perhepäiväkodissa viivytyksettä. Jokaisella lap-
sella on lähtökohtaisesti oikeus saada tukea omassa lapsiryhmässään 
erilaisin joustavin järjestelyin.

Helsingin kaupungin strategian mukaan yksityinen varhaiskasvatus 
täydentää kunnallisen varhaiskasvatuksen palveluverkkoa, lisää asiak-
kaiden valinnanmahdollisuuksia ja tukee lähipäiväkotiperiaatteen toteu-
tumista. Erilaiset vaihtoehdot toteutuvat muun muassa vieraskielisen ja 
painotetun varhaiskasvatuksen palveluina. Esiopetusta täydentävä 
varhaiskasvatus on yksityisen varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvaa toi-
mintaa.

Päätös tuesta

Lapsen tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä varhaiskasvatuksen tu-
kipalveluista tulee tehdä hallintopäätös. Varhaiskasvatuslain piiriin kuu-
luvassa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hallintopää-
töksen tekee palveluntuottajan esityksestä varhaiskasvatuksen toimi-
paikan sijaintikunta. Helsingin yksityisessä varhaiskasvatuksessa hal-
lintopäätöksen tekee yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksen ja val-
vonnan päällikkö. Lapsen ja huoltajien kuuleminen toteutetaan yhteis-
työssä päiväkodin johtajan ja yksityisen varhaiskasvatuksen kiertävän 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Kiertävät varhaiskasva-
tuksen erityisopettajat arvioivat lapsen tuen tarvetta ennen hallintopää-
töksen tekemistä.

Tuen muodot

Varhaiskasvatuksen tuen muodot tarkoittavat lapsen tarvitsemia peda-
gogisia, rakenteellisia ja hoidollisia tukitoimia. Pedagogisen tuen suun-
nittelussa ja toteutuksessa tulee käyttää toimintatapoja, joissa lapsen 
tarvitsema tuki toteutuu osana vertaisryhmää. Rakenteellisiin tuen 
muotoihin kuuluvat henkilöstön osaamisen ja erityispedagogisen 
osaamisen lisääminen, sekä ryhmän lapsimäärän pienentäminen ja 
henkilöstön mitoitukseen ja rakenteeseen liittyvät ratkaisut. Hoidollisen 
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tuen muodot tarkoittavat menetelmiä ja toimintatapoja, joilla vastataan 
lapsen tarvitsemaan hoitoon, hoivaan ja avustamiseen. Varhaiskasva-
tuksen tukipalvelut ovat varhaiskasvatuksen erityisopettajan antama 
konsultaatio tai opetus sekä varhaiskasvatukseen osallistumisen kan-
nalta tarpeelliset avustamis- ja tulkitsemispalvelut.

Rakenteellisen tuen muodot yksityisessä varhaiskasvatuksessa

Yksi Helsingin kaupungin kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
on ollut yksityisen varhaiskasvatuksen käytössä. Toinen kiertävä var-
haiskasvatuksen erityisopettaja rekrytoidaan 1.8.2022 alkaen.

Ryhmän lapsimäärän pienentäminen vahvistaa henkilöstön mahdolli-
suuksia tukea lasta erilaisin pedagogisen tuen muodoin ryhmän arjes-
sa. Avustajan tehtävänä on tukea lasta tai lapsia ryhmässä sekä mah-
dollistaa heidän osallistumisensa toimintaan, tai auttaa muita lapsia sil-
loin, kun varhaiskasvatuksen opettaja toimii tukea tarvitsevan lapsen 
kanssa.

Tehostettua tukea, erityistä tukea tai varhaiskasvatuksen tukipalveluita 
tarvitsevien lasten määrän yksityisessä varhaiskasvatuksessa on ar-
vioitu olevan yksi (1) prosenttia palvelun piirissä olevista lapsista. Lu-
kumäärää seurataan yksityisen varhaiskasvatuksen vuosiraportin yh-
teydessä.

Lapsivaikutukset

Lapsikohtainen korvaus tukee lasten välisen yhdenvertaisuuden toteu-
tumista, vahvistaa lapsen opinpolun jatkumoa ja lapsen oikeutta saada 
tukea yksityisessä varhaiskasvatuspalvelussa. Lisäksi korvaus vahvis-
taa perheiden mahdollisuutta valita lapselleen yksityinen varhaiskasva-
tuspalvelu myös silloin, kun lapsella on tehostetun tuen, erityisen tuen 
tai varhaiskasvatuksen tukipalveluiden tarve. 

Vaikutukset palveluntuottajille

Helsinki tukee taloudellisesti yksityisten palveluntuottajien järjestämää 
lapsen tukea, jotta palveluntuottajat eivät joudu kompensoimaan lapsen 
tuen järjestämisestä aiheutuneita kuluja asiakasmaksuja nostamalla. 
Lasten tukeen liittyvien kustannusten kompensointi perustuu kuntien 
harkintaan.

Kansaneläkelaitoksella (Kela) ei ole mahdollisuutta maksaa lapsikoh-
taisen korvauksen tyyppisiä tarkemmin yksilöityjä kuntalisiä. Tämän 
johdosta kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa lapsen tuen jär-
jestämisestä korvauksen palveluntuottajan hakemuksen perusteella. 
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Valmistelussa on otettu huomioon palveluntuottajien kanssa käytyjä 
keskusteluja.

Ryhmän lapsimäärän pienentämisen myötä palveluntuottajalta jää 
saamatta yksityisen hoidon tuki, kuntalisä, asiakasmaksu ja mahdolliset 
muut erilliset korvaukset. Säästöä palveluntuottajalle kertyy ateriamak-
suista ja materiaalikuluista. Asiakasmaksut vaihtelevat yksityisessä 
varhaiskasvatuksessa. Ryhmän lapsimäärän pienentämisestä makset-
tavan lapsikohtaisen korvauksen määrään vaikuttavat yksityisen hoidon 
tuki, kuntalisä, mahdolliset muut erilliset korvaukset ja asiakasmaksun 
omavastuuosuus. Asiakasmaksun omavastuuosuudessa huomioidaan 
enimmillään kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun enim-
mäismäärä.

Ryhmäkohtaisen tai lapsikohtaisen avustajan tuesta maksettavan lap-
sikohtaisen korvauksen määrään vaikuttavat avustajan palkkaamisesta 
aiheutuvat kustannukset.

Lapsikohtaisen korvauksen enimmäisarvo on 2 900 euroa kuukaudes-
sa. Summaa tarkistetaan vuosittain. Palveluntuottajalle maksettavan 
korvauksen määrä lasketaan lapsikohtaisten kustannusten perusteella 
ja korvaus maksetaan siltä ajalta, kun lapsella on voimassaoleva hoito-
sopimus.

Taloudelliset vaikutukset

Varhaiskasvatuslain muutosten toimeenpanoon on myönnetty kunnille 
pysyvää valtion rahoitusta valtionosuuksien kautta 15 miljoonaa euroa. 
Rahoituksella katetaan kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen 
rakenteellisen tuen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Kustan-
nukset vaihtelevat valitusta mallista ja lapsimäärästä riippuen. Arvioi-
daan, että lapsen tarvitseman tuen kustannuksiin osallistuminen yksi-
tyisessä varhaiskasvatuksessa aiheuttaa vuositasolla lisäkustannuksia 
noin 589 000 – 875 000 euroa, joka tulee huomioida kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa vuosittain.

Toimivalta

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
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Piia Nevala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34658
piia.nevala(a)hel.fi

Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641
riikka.reunanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 114
Henkilöstöhankinta perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen syys-
lukukaudelle 2022 Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä

HEL 2022-006390 T 02 08 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia perusopetukseen ja 
varhaiskasvatukseen kohdennettua henkilöstöä Seure Henkilöstöpalve-
lut Oy:ltä. Hankinta kohdistuu syysukukaudella 2022 seuraavasti: 

 Pidempiaikaista lastenhoitajatyötä arviolta 112 henkilöä. 
 Lyhytaikaista lastenhoitajantyötä päivittäiseen tarpeeseen arviolta 

311 henkilön verran. 
 Koulukäyntiavustajia kausitilauksena arviolta 365 henkilöä. 
 Lyhyisiin koulunkäyntiavustajien tarpeisiin arviolta 46 henkilön ver-

ran.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia Seure Henkilös-
töpalvelut Oy:ltä osana edellä mainittuja henkilöstöhankintaa myös las-
tenhoitotyön perehdytystyötä, opettajien sijaisvälitys- ja rikosrekisteriot-
teen tarkastuspalvelu.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan neu-
vottelemaan ja allekirjoittamaan tämän hankintapäätöksen perusteella 
tehtävän palvelusopimuksen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa. 
Tehtävällä hankinnan palvelusopimuksella tarkennetaan voimassa ole-
vaa puitesopimusta.

Hankinnan ennakoitu sitoumukseton arvo (alv 0 %) on noin 10,8 mil-
joonaa euroa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi
Sirpa Seppälä, HR-asiantuntija, puhelin: 310 32 571

sirpa.seppala(a)hel.fi
Liisa Halonen, HR-asiantuntija, puhelin: 310 49 234

liisa.halonen(a)hel.fi
Tilda Lindgren, seniori HR-partneri, puhelin: 310 27 994

tilda.lindgren(a)hel.fi
Laura Damski, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80172

laura.damski(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 22 (140)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/5
31.05.2022

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

Liitteet

1 Liite 1_ Seuren ja omistajien välinen puitesopimus 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tarve varmistaa henkilöstön 
saatavuus ja toiminnan jatkuvuus haastavassa henkilöstötilanteessa. 
Haastavan tilanteen takia Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n (jatkossa Seu-
re) kanssa on neuvoteltu alustavasti henkilöstön hankinta varhaiskas-
vatukseen ja perusopetukseen syyslukukaudelle 2022.

Varhaiskasvatuksen henkilöstötarve

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt keväästä 2019 alkaen 
(28.5.2019 § 164) hankkia Seurelta varhaiskasvatuksen lastenhoitajien 
varahenkilöstöpalvelua.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön osalta jatketaan syyslukukaudella 
2022 lastenhoitajien varahenkilöstön ja henkilöstövuokrauksen osalta. 
Näin turvataan lapsimäärän muutoksista tapahtuvat henkilöstötarpeet.

Hankinta toteutetaan varhaiskasvatukseen seuraavasti:

 Pidempiaikaista lastenhoitajien työpanosta hankitaan suomenkieli-
seen varhaiskasvatukseen arviolta 83 henkilöä ja ruotsinkieliseen 
varhaiskasvatukseen arviolta 29 henkilöä. Tarve on sama kuin ke-
väällä 2022.

 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen päivittäinen lastenhoitajien ti-
lausmäärä lyhytaikaiseen tarpeeseen on arviolta noin 286 henkilöä 
(vaihteluväli tarpeessa on arviolta +-20 %) ja ruotsinkielisen var-
haiskasvatuksessa päivittäiset tilausmäärät lyhytaikaiseen tarpee-
seen on noin 25 henkilöä (vaihteluväli tarpeessa on arviolta noin +-
20 %). Ruotsinkielisessä päivähoidossa tarve kasvaa neljällä suh-
teessa kevääseen 2022.

 Lisäksi hankitaan lastenhoito- ja avustajatyöhön tutustumista. Tarve 
oletetaan olevan kevään 2022 tasolla. 

Perusopetuksen henkilöstötarve
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Perusopetuksen koulukäyntiavustajien henkilöstöhankintaa on tarve 
jatkaa syyslukukaudella 2022. Ennen kevättä 2022 tilaukset tehtiin eri-
lisillä toimeksiannoilla kouluista. Keväästä 2022 lähtien on sovittu Seu-
ren kanssa henkilöstömääristä keskitetysti.

Henkilöstötarpeen oletetaan toteutuvan perusopetuksessa syksyllä 
2022 seuraavasti:

 Suomenkielisten koulunkäyntiavustajien pitkiä kausitilauksia sitou-
dutaan tilaamaan arviolta 143–185 (näistä syyslukuvuoden tilauksia 
on 23-45 ja lukuvuoden tilauksia 120-140).

 Suomenkielisten pitkiä kausitilauksia kehitysvamma ja autisminkir-
jon koulunkäyntiavustajia ja erityiskoulunkäyntiavustajia kausitilauk-
sia sitoudutaan tilaamaan arviolta 10–25 (näistä syyslukukauden ti-
lauksia 3–10 ja koko lukuvuoden tilauksia 7–15). 

 Muita pitkiä eli yli 3 kuukautta kestävää suomenkielisiä koulunkäyn-
tiavustajien tilauksia sitoudutaan tilaamaan arviolta 55–95 (näistä 
syyslukukauden tilaukset ovat 35-45 ja koko lukukauden tilaukset 
20-50) ja kehitysvamma ja autisminkirjon koulunkäyntiavustajia ja 
erityiskoulunkäyntiavustajia kausitilauksia tilataan arviota 10–25 
(näistä syyslukukauden tilauksia 3–10 ja koko lukuvuoden tilauksia 
7–15). 

 Suomenkielisten koulukäyntiavustajien lyhyisiin tilauksiin ei sitoudu-
ta, mutta alustavan hankintatarpeen arvioidaan olevan noin 46 hen-
kilöä.

 Ruotsinkielisten koulunkäyntiavustajien yli kolmen kuukautta kestä-
viä kausitilauksia hankintaan arviolta 27–60 (näistä 7-20 syysluu-
kaudelle ja lukuvuodelle 20-40).

 Lisäksi hankitaan kouluille (arviolta 28 kpl) sijaisopettajapalvelua ja 
rikosrekisteriotteen tarkastuspalvelu. 

Kokonaiskustannukset keväälle 2022

Palvelukokonaisuuksien välillä kustannukset jakautuvat syyslukukau-
delle 2022 jakautuvat seuraavasti:

 Suomenkielinen varhaiskasvatus arviolta 6 332 000 euroa.
 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus arviolta 875 000 euroa.
 Suomenkielinen perusopetus arviolta 2 934 00 euroa.
 Ruotsinkielinen perusopetus arviolta 630 000 euroa. 

Hankinnan ennakoitu sitoumukseton kokonaisarvo on arviolta 10 770 
000 euroa (alv 0 %).

Nyt esitettävät summat on varattu kokonaisuudessaan toimialan palve-
lukokonaisuuksien käyttömenoihin talousarviovaiheessa.
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Hankinta sidosyksiköltä

Seure on Helsingin kaupungin osittain omistama voittoa tavoittelema-
ton osakeyhtiö. Seure välittää omistajilleen työvoimaa sekä lyhyisiin si-
jaisuuksiin että pidempiaikaisiin työsuhteisiin. Seure täyttää Laki julki-
sista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 15 §:ssä 
määritellyn sidosyksikkömääritelmän. Määritelmän mukaan hankintala-
kia ei sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee omalta sido-
syksiköltään.

Tehtävä sopimus

Seuren ja Helsingin kaupungin kanssa on voimassa oleva puitesopi-
mus (10/2015). Sopimuksen mukaan palveluntuottaja, ja tilaaja voivat 
tehdä puitesopimusta tarkentavia palvelusopimuksia joissa sovitaan 
palvelun tuottamisen käytännön toimintatavoista erikseen sopijaosa-
puolten kesken. Nyt tehtävällä hankinnalla tarkennetaan voimassa ole-
vaa puitesopimusta. Helsingin kaupunki on valmistelemassa Seuren 
kanssa uutta puitesopimusta vuoden 2022 aikana.

Tätä päätöstä vastaava sopimus syntyy vasta erikseen allekirjoitetta-
valla palvelusopimuksella, jossa tarkennetaan puitesopimuksen koh-
teena olevaa hankintaa ja hankittavia määriä tämän päätöksen mukai-
sesti.

Toimivalta

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

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi
Sirpa Seppälä, HR-asiantuntija, puhelin: 310 32 571

sirpa.seppala(a)hel.fi
Liisa Halonen, HR-asiantuntija, puhelin: 310 49 234

liisa.halonen(a)hel.fi
Tilda Lindgren, seniori HR-partneri, puhelin: 310 27 994

tilda.lindgren(a)hel.fi
Laura Damski, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80172
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laura.damski(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1_ Seuren ja omistajien välinen puitesopimus 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Toimialan hallinto
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§ 115
Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän liiketoiminnan perustut-
kinnon hankinta

HEL 2022-003077 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita liiketoiminnan perustutkin-
non oppisopimuskoulutuksen palveluntuottajiksi:

1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän
2. Careeria Oy:n 
3. AEL-Amiedu Oy:n. 

Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi elokuussa 2022. Sopimuskausi 
on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy kaksi yhden (1) vuoden optio-
kautta. Tilaukset sopimuskauden aikana tehdään puitejärjestelyyn hy-
väksytyiltä palvelutuottajilta etusijaisuusjärjestystä noudattaen. Etusijai-
suusjärjestyksestä voidaan poiketa tilanteissa, jossa opiskelijan yksilöl-
linen tarve sitä edellyttää. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä ei 
ole koulutuksen järjestämiseen soveltuvia tiloja pääkaupunkiseudulla 
(Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa), joten koulutusta hankitaan sen 
osalta vain verkkoympäristössä toteutettavana.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa oppisopimus-
palveluiden koulutuspäällikön allekirjoittamaan tämän päätöksen perus-
teella tehtävän sopimuksen ja päättämään Helsingin kaupungin puoles-
ta optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja sopimuksen 
irtisanomisesta tai purkamisesta.

Hankinnan ennakoitu arvo optiokausi mukaan laskettuna on 1 200 000 
euroa (arvonlisäveroton hinta).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

riikka.uoti(a)hel.fi

Liitteet

1 tarjouspyynto_final
2 vertailutaulukko_ltk

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 17.3.2022 
päivättyyn tarjouspyyntöön ja 2.4.2022 päivättyyn korjausilmoitukseen 
HEL 2022-003077. Hankinnan kohteena oleva oppisopimuskoulutuk-
sena järjestettävä liiketoiminnan perustutkinnon hankinta on toteutettu 
avoimella menettelyllä. Puitejärjestelyyn valitaan kolme (3) palvelun-
tuottajaa. Hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakaminen voisi 
tehdä hankinnan eri osista yhteen sopimattomia. 

Stadin ammatti- ja aikuisopistolla on laajennettu oppisopimuskoulutuk-
sen järjestämistehtävä, jonka perusteella on oikeus järjestää ammatilli-
sesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 30 §:ssä tarkoitetun koulu-
tuksen hankinnan kautta oppisopimuskoulutuksena kaikkia em. lain 6 
§:ssä tarkoitettuun tutkintorakenteeseen kuuluvia tutkintoja sekä em. 
lain 8 §:n 1 kohdassa tarkoitettua ammatillista osaamista syventävää 
tai täydentävää koulutusta.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 17.3.2022 ja korjausilmoitus 
2.4.2022 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa 
www.hankintailmoitukset.fi ja TED-tietokannassa. Korjausilmoituksessa 
tehtiin vähäisiä korjauksia sopimusluonnokseen. Tarjouspyyntöön ei 
tehty muutoksia. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 22.4.2022. 
Määräaikaan mennessä saapui 4 tarjousta seuraavilta tarjoajilta: AEL 
Amiedu Oy, Careeria Oy, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja 
Suomen Yrittäjäopisto Oy. 

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy kaksi yhden (1) 
vuoden optiokautta. Tavoitteellinen aloitusajankohta on elokuu 2022. 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden tuottaa palvelua osittain tai koko-
naan omana toimintana.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
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Tarjouspyynnön kohdassa "soveltuvuusvaatimukset" on esitetty tarjoa-
jan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Mää-
räajassa saapuneet tarjoukset täyttävät annetut soveltuvuusvaatimuk-
set.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä han-
kinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on 
asetettu hankittaville palveluille laadullisia vaatimuksia (laatukriteerei-
tä), tarjottavien palveluiden on pitänyt täyttää. Määräajassa saapuneet 
tarjoukset ovat tarjouspyynnössä vaaditun mukaisia.

Tarjousten vertailu

Saapuneet tarjoukset todettiin soveltuviksi ja tarjouspyynnön mukaisik-
si. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään tässä 
hankinnassa ainoastaan halvinta hintaa. Perusteluna tälle on, että laa-
dullisia tekijöitä on otettu huomioon palvelun pakollisissa vähimmäis-
vaatimuksissa ja palvelukuvauksessa.

Tarjousten vertailu hintapisteineen on tämän päätöksen liitteenä ole-
vassa vertailutaulukossa. Puitejärjestelyyn valitaan kolme palveluntuot-
tajaa ja kaikkien tarjoajien täyttäessä soveltuvuusvaatimukset ja muut 
hankinnan kriteerit valitaan palveluntuottajiksi 1. Keski-Uudenmaan 
koulutuskuntayhtymä, 2. Careeria Oy, 3. AEL-Amiedu Oy. 

Tilaukset sopimuskauden aikana tehdään puitejärjestelyyn hyväksytyil-
tä palvelutuottajilta etusijaisuusjärjestystä noudattaen. Etusijaisuusjär-
jestyksestä voidaan poiketa tilanteissa, jossa opiskelijan yksilöllinen 
tarve sitä edellyttää. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä ei ole 
koulutuksen järjestämiseen soveltuvia tiloja pääkaupunkiseudulla (Hel-
sinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa), joten koulutusta hankitaan sen osal-
ta vain verkkoympäristössä toteutettavana.

Hankinnassa on käytetty työllistämisehtoa. Tarjoaja sitoutuu työllistä-
mään varsinaisen sopimuskauden (ei optiokauden) aikana yhden hei-
kossa työmarkkina-asemassa olevan henkilön vähintään 3 kuukaudek-
si kokoaikaiseen, työssäoloehdon täyttävään työsuhteeseen (vähintään 
18 tuntia/viikko). Työllistämisehto astuu voimaan, kun tuottajalta ostet-
tujen koko tutkinnon suorittamiseen tähtäävien toteutuneiden tutkinto-
jen määrä ylittää 25 kpl. Työllistämisvelvoite on sopimuskaudella yh-
teensä 1 työllistettävä/sopimuskausi, mikäli toteutuneiden tutkintojen 
määrä on yli 25. 

Sopimus
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Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut 
tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. 
Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi elokuussa 2022. Sopimuskausi 
on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy kaksi yhden (1) vuoden optio-
kautta. 

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

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 toimialalla.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

riikka.uoti(a)hel.fi

Liitteet

1 tarjouspyynto_final
2 vertailutaulukko_ltk

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 2

Tiedoksi

Stadin AO
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§ 116
Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän liikunnanohjauksen pe-
rustutkinnon hankinta

HEL 2022-003082 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita oppisopimuskoulutuksena 
järjestettävän liikunnanohjauksen perustutkinnon palveluntuottajaksi 
Kisakalliosäätiön sr:n.

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy kaksi yhden (1) 
vuoden optiokautta. Tavoitteellinen aloitusajankohta on elokuu 2022.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa oppisopimus-
palveluiden koulutuspäällikön allekirjoittamaan tämän päätöksen perus-
teella tehtävän sopimuksen ja päättämään Helsingin kaupungin puoles-
ta optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja sopimuksen 
irtisanomisesta tai purkamisesta.

Hankinnan ennakoitu arvo optiokausi mukaan laskettuna on 1 000 000 
euroa (arvonlisäveroton hinta).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

nantte-niklas.luoma(a)hel.fi

Liitteet

1 tarjouspyynto

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 31.3.2022 
päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2022-003082. Hankinnan kohteena 
oleva oppisopimuskoulutuksena järjestettävä liikunnanohjauksen pe-
rustutkinnon tutkintokoulutus ja tutkinnon järjestäminen suomen kielellä 
on toteutettu avoimella menettelyllä. Hankintasopimusta ei ole jaettu 
osiin, koska jakaminen voi tehdä hankinnan eri osista yhteen sopimat-
tomia.

Stadin ammatti- ja aikuisopistolla on laajennettu oppisopimuskoulutuk-
sen järjestämistehtävä, jonka perusteella on oikeus järjestää ammatilli-
sesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 30 §:ssä tarkoitetun koulu-
tuksen hankinnan kautta oppisopimuskoulutuksena kaikkia em. lain 6 
§:ssä tarkoitettuun tutkintorakenteeseen kuuluvia tutkintoja sekä em. 
lain 8 §:n 1 kohdassa tarkoitettua ammatillista osaamista syventävää 
tai täydentävää koulutusta.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 31.3.2022 sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjous-
ten jättämiselle päättyi 29.4.2022. Määräaikaan mennessä saapui yksi 
(1) tarjous; Kisakalliosäätiö (FI01287568).

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja arvio hankittavasta opiske-
lijamäärästä on 100.

Tarjouspyynnöllä hankinnan kohde koostui seuraavista osista; Amma-
tillisiin tutkinnon osiin liittyvät koulutuspäivät (55 koulutuspäivää), Am-
matillisiin tutkinnon osiin liittyvä näyttö (30 osp), Ammatillisiin tutkinnon 
osiin liittyvä näyttö (25 osp), Ammatillisiin tutkinnon osiin liittyvä näyttö 
(20 osp), Ammatillisiin tutkinnon osiin liittyvä näyttö (15 osp) sekä Yh-
teiset tutkinnon osat (35 osp). Opintojen yhtenäisyyden johdosta kaik-
kia osia oli tarjottava.

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy kaksi yhden (1) 
vuoden optiokautta. Tavoitteellinen aloitusajankohta on elokuu 2022.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa "soveltuvuusvaatimukset" on esitetty tarjoa-
jan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Mää-
räajassa saapunut tarjous täyttää annetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä han-
kinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on 
asetettu hankittaville palveluille laadullisia vaatimuksia (laatukriteerei-
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tä), jotka tarjottavien palveluiden on pitänyt täyttää. Määräajassa saa-
punut tarjous on tarjouspyynnössä vaaditun mukainen.

Tarjousten vertailu

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään tässä han-
kinnassa ainoastaan halvinta hintaa. Perusteluna tälle on, että laadulli-
sia tekijöitä on otettu huomioon palvelun pakollisissa vähimmäisvaati-
muksissa ja palvelukuvauksessa.

Määräaikaan mennessä saatiin vain yksi (1) tarjous. Tarjous täytti sille 
asetetut soveltuvuusvaatimukset sekä muut hankinnan kriteerit, joten 
valitaan tämän perusteella Kisakalliosäätiö palveluntuottajaksi

Sopimuksen teko

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Sopimusta voidaan jatkaa enintään 
kahdella (2) yhden (1) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää ennen so-
pimuskauden päättymistä option käyttöönotosta.

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

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

Tavoitteellinen sopimuksen aloitusajankohta on elokuu 2022.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 
1 § 3 momentti 3 kohta). Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen 
(HEL 2021-013274, 14.12.2021 § 394) mukaan lautakunta päättää ar-
vonlisäverottomalta arvoltaan 500 000 euron ylittävät hankinnat toimia-
lalla.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

nantte-niklas.luoma(a)hel.fi

Liitteet
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1 tarjouspyynto

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Sisäiset
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§ 117
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan sijaisen määrääminen 
ajalle 4.–22.7.2022

HEL 2022-006646 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta täydensi 12.10.2021 § 350 tekemään-
sä päätöstä siten, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan si-
jaisena 4.–8.7.2022 ja 18.–22.7.2022 toimii ammatillisen koulutuksen 
päällikkö Maria Sarkkinen, 11.–12.7.2022 vapaan sivistystyön päällikkö 
Ville Ylikahri ja 13.–15.7.2022 lukiokoulutuksen päällikkö Harri Korho-
nen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 5 luvun 10 §:n 4 momentin mu-
kaan toimialajohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toi-
mialalautakunnan määräämä viranhaltija.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 12.10.2021 § 350, että kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialajohtajan sijaisina toimivat 13.10.2021 al-
kaen sijaantulojärjestyksessä:

1. perusopetusjohtaja
2. ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
3. lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
4. hallintojohtaja
5. varhaiskasvatusjohtaja
6. tietohallintopäällikkö 
7. talous- ja suunnittelupäällikkö 
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4.–22.7.2022 kaikki nämä seitsemän sijaisiksi määrättyä ovat estyneitä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Nimetyt sijaiset
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§ 118
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työ-
voima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lain-
säädännöksi

HEL 2022-006366 T 03 00 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon luonnok-
sesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yritys-
palveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiittää lakiluonnoksessa sitä, että 6 lu-
vun 3 §:ssä tarkoitetun valmennuksen ja 4 §:ssä tarkoitetun koulutus-
kokeilun enimmäiskestot on poistettu. Tämä mahdollistaa palveluiden 
paremman räätälöimisen työnhakijoiden tarpeiden mukaan. Lisäksi 
monimuotoistuvan väestön osaamistarpeiden kehittämiseen vastaa hy-
vin luku- ja kirjoitustaitoa koskevien opintojen sisällyttäminen työttö-
myysetuudella tuettaviin omaehtoisiin opintoihin.

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu ja työvoimakoulutus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta haluaa korostaa, että lain valmistelus-
sa tulee varmistaa jatkuvan oppimisen edellytykset ja realistiset mah-
dollisuudet alanvaihtoon kaiken ikäisille työnhakijoille. Jatkuvan oppi-
misen merkitys nopeasti muuttuvassa maailmassa on Suomessakin 
tunnistettu ilmiö, josta kertoo esimerkiksi Jatkuvan oppimisen ja työlli-
syyden palvelukeskuksen perustaminen vuonna 2021. Lakiluonnok-
seen liittyvää kuntien rahoitusmallia suunnitellessa tulee varmistaa, että 
kunnille on myös taloudellisesti mahdollista ja kannattavaa tukea työn-
hakijoiden pitempiaikaistakin omaehtoista opiskelua työttömyysetuudel-
la. Erityisen tärkeää tämä on työvoimapulasta kärsivien alojen osaaja-
tarpeeseen vastaamisessa. Esimerkkeinä ammateista, joissa on tällä 
hetkellä osaajapulaa, voidaan mainita varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 
ja lähihoitaja. Tulevaisuudessa työvoimapulasta kärsivät alat voivat olla 
toisia, joten liian tarkasti tätä ei tulisi nyt valmistelussa olevassa laissa 
rajata. Opintotukijärjestelmä ei itsessään riitä vastaamaan tähän alan-
vaihtajien tukemiseen, sillä usein työnhakija on käyttänyt ne opintotu-
kensa ensimmäisen tutkintonsa opiskelemiseen. Alanvaihtoa ja osaa-
misen päivittämistä tapahtuu kaiken ikäisten keskuudessa. Takana voi 
olla jo pitkäkin työura tuon ensimmäiseksi opiskellun tutkinnon pohjalta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toivoo, että lain valmistelussa arvioi-
daan mahdollisuutta esittää muutoksia hankinnoista ja käyttöoikeusso-
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pimuksista annettuun lakiin niin, että työvoimaviranomaisena toimivan 
kunnan olisi mahdollista tuottaa itse kaikki ne työvoimakoulutukset, 
joissa itse tuotettu koulutus todetaan kustannustehokkaimmaksi ja vai-
kuttavimmaksi tavaksi lisätä osallistujien mahdollisuuksia työllistyä.

Palkkatuki

Nykyisen lakiluonnoksen mukaan palkkatukea ei jatkossa myönnettäisi 
kunnalle tai kuntayhtymälle (luku 10 § 3). Kuitenkin myös kuntien ja 
kuntayhtymien työympäristöt voivat tarjota tärkeän oppimisympäristön 
työttömän työnhakijan ammatillisen osaamisen parantamiseksi, erityi-
sesti niille työnhakijoille, joilla työkokemusta on vähän ja siirtyminen 
esimerkiksi yksityisen tai kolmannen sektorin palvelukseen tämän 
vuoksi hankalaa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toivoo, että laki mah-
dollistaisi jatkossakin palkkatuetun työn myös kunnissa ja kuntayhty-
missä.

Nuorten työllistymistä edistävä matalan kynnyksen yhteispalvelu

Lakiluonnoksessa nostetaan esiin, että työvoimaviranomaisen alueella 
tulisi olla tarjolla nykyisen ohjaamotoiminnan kaltaista nuorten työllis-
tymistä edistävää matalan kynnyksen yhteispalvelua (luku 7.2. § 16). 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että nykyisenkaltainen Oh-
jaamo-malli ja sen selvityksissä todennettu asiakastyytyväisyys on ra-
kentunut nuorten monialaisen ja kokonaisvaltaisen ohjauksen periaat-
teiden päälle. Jatkossakin on syytä myös lainsäädännöllisesti varmis-
taa, että nuorten työllistymistä edistävästä matalan kynnyksen yhteis-
palvelusta saa monialaista tukea myös muun muassa terveyteen (ml. 
mielenterveyteen), taloudellisiin huoliin, vapaa-ajan toimintaan ja mui-
hin hyvinvointiin laajasti liittyviin kysymyksiin. Matalan kynnyksen pal-
velut edellyttävät toimiakseen, että nuoren ei tarvitse etukäteen miettiä, 
onko hänen kysymyksensä oikea juuri tähän paikkaan eikä häntä jou-
duta ohjaamaan toisaalla, mikäli kysymys ei liitykään suoraan koulu-
tukseen tai työhön vaan laajemmin ajatellen hänen opiskelu- ja työky-
kyynsä. Monialaisen tuen toteutumiseksi on myös tärkeää varmistaa 
työntekijän tukemiseksi tarvittavan tiedon esteetön siirtyminen eri toimi-
joiden välillä. Lakiluonnoksesta ei käy ilmi, edellyttäisikö matalan kyn-
nyksen yhteispalvelussa asioiminen jatkossa nuorelta työttömän työn-
hakijan asemaa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä mata-
lan kynnyksen palvelun toimivuuden kannalta, että jatkossakin ohjaa-
motoiminnan kaltainen palvelu on avoinna kaikille nuorille opiskelu- tai 
työnhakijastatuksesta riippumatta.

TUVA-koulutuksesta

Nykyisessä lakiluonnoksessa ei lainkaan mainita nivelvaiheen koulu-
tusta osana työllistymisen tukemisen keinovalikoimaa. Kasvatus- ja 
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koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että lakia valmistellessa tarkasteltai-
siin vielä elokuussa 2022 alkavan tutkintotavoitteiseen koulutukseen 
johtavan koulutuksen (TUVA) suhdetta nyt esitettävään kokonaisuu-
teen ja erityisesti työvoimakoulutukseen ja työkokeiluun. Olisi perustel-
tua, että TUVA-koulutusta voisi jatkossa järjestää myös Opetus- ja kult-
tuuriministeriön valtionosuusrahoituksella järjestettävänä työvoimakou-
lutuksena. Tällä hetkellä lakiluonnos ei tätä mahdollista. TUVA-koulutus 
rakenteena tarjoaa monipuolisia ja joustavia mahdollisuuksia keskittyä 
kunkin yksilön puuttuvien taitojen täydentämiseen, jotta hänen siirtymi-
sensä toisen asteen koulutukseen (oppilaitoksessa opiskellen tai oppi-
sopimuksella) ja edelleen työelämään mahdollistuu.

Tiivistelmä

Kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu, että lakiuudistuksen yhteydes-
sä on keskeistä varmistaa jatkuvan oppimisen edellytykset ja realistiset 
mahdollisuudet alanvaihtoon kaiken ikäisille työnhakijoille sekä kuntien 
mahdollisuudet hyödyntää työnhakijoiden tukemisessa myös itse järjes-
tettyä työvoimakoulutusta ja palkkatuettua työtä kuntien työympäris-
töissä. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota monialaisen tuen mahdollista-
miseen nuorten työllistymistä edistävissä matalan kynnyksen yhteispal-
veluissa sekä nivelvaiheen koulutuksen roolin näkyväksi tekemiseen 
osana kokonaisuutta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Sara Peltola, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 26222

sara.peltola(a)hel.fi
Antti Värtö, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 88047

antti.varto(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 6.5.2022, liite, esitysluonnos
2 Lausuntopyyntö 6.5.2022, saate
3 Lausuntopyyntö 6.5.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan lau-
suntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työ-
voima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsää-
dännöksi 31.5.2022 mennessä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Sara Peltola, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 26222

sara.peltola(a)hel.fi
Antti Värtö, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 88047

antti.varto(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 6.5.2022, liite, esitysluonnos
2 Lausuntopyyntö 6.5.2022, saate
3 Lausuntopyyntö 6.5.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 119
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Matti Niirasen valtuustoaloitteesta sotiemme veteraanien perinnön 
vaalimisen tukemisesta Helsingin kaupungissa

HEL 2022-003321 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle liitteenä olevasta Matti Niirasen valtuustoaloitteesta so-
tiemme veteraanien perinnön vaalimisen tukemisesta Helsingin kau-
pungissa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toiminta ulottuu varhaiskasva-
tuksesta vapaaseen sivistystyöhön. Toimialan yksiköiden kasvatus ja 
opetus perustuvat sekä valtakunnallisiin että kaupunkitasoisiin varhais-
kasvatussuunnitelmiin, opetussuunnitelmiin ja tutkinnon perusteisiin. 
Näissä suunnitelmissa kirjatut tavoitteet ja sisällöt tukevat jo nykyisel-
lään kulttuuriperinnön vaalimista ja siirtämistä nuoremmille sukupolville. 
Helsingissä oman lähialueen, Helsingin ja pääkaupunkiseudun historia 
otetaan kiinteäksi osaksi kasvatus- ja opetustyötä. Lisäksi kansallisten 
juhlapäivien vietto kuuluu osana yksiköiden toimintaan.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää aloitteessa kuvattua veteraanipe-
rinteen aineiston kokoamista ja säilyttämistä tärkeänä ja aiheellisena. 
Helposti ja vaivattomasti saatavilla olevat tiedotus- ja opetusmateriaalit 
mahdollistavat entistä paremmin veteraaniperinteen käsittelemisen 
osana kasvatusta ja opetusta. Helsingin kaupungin kasvatus- ja ope-
tushenkilöstö voi tällä hetkellä hyödyntää työssään esimerkiksi Historia 
Helsinki -palvelua (historia.hel.fi), jossa esitellään Helsingin historiaa 
monipuolisesti. Lautakunta pitää tärkeänä kasvatuksen ja koulutuksen 
yhteistyötä eri järjestöjen kanssa.

Lautakunta ei kannata erillisen veteraanien perinnetyötä tukevan työ-
ryhmän tai vastaavan muun toimielimen perustamista. Varhaiskasva-
tussuunnitelma, opetussuunnitelmat ja tutkinnon perusteet ohjaavat 
kasvattajia ja opettajia yhteistyöhön muiden toimialojen ja järjestöjen 
kanssa sekä hyödyntämään kasvatus- ja opetustyössä lähialueen his-
toriallista ja kulttuurista tarjontaa. Toimialan yksiköillä on jo vakiintunei-
ta yhteistyösuhteita ja -tapoja muiden kulttuuriperintöä vaalivien tahojen 
kanssa. Mikäli aloitteessa ehdotettu yhteyshenkilö päätetään nimetä, 
niin kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata yhteyshenkilön nimeä-
mistä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Tälle toiminnalle ei ole 
varattu määrärahoja talousarvioissa. 
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Käsittely

Satu Järvenkallas: Kappaleen kolme loppuun lisätään: Lautakunta pi-
tää tärkeänä kasvatuksen ja koulutuksen yhteistyötä eri järjestöjen 
kanssa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Marjo Kyllönen, kehittämispalvelupäällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi
Kirsi Kukkonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 81030

kirsi.kukkonen2(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Matti Niirasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle liitteenä olevasta Matti Niirasen valtuustoaloitteesta so-
tiemme veteraanien perinnön vaalimisen tukemisesta Helsingin kau-
pungissa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toiminta ulottuu varhaiskasva-
tuksesta vapaaseen sivistystyöhön. Toimialan yksiköiden kasvatus ja 
opetus perustuvat sekä valtakunnallisiin että kaupunkitasoisiin varhais-
kasvatussuunnitelmiin, opetussuunnitelmiin ja tutkinnon perusteisiin. 
Näissä suunnitelmissa kirjatut tavoitteet ja sisällöt tukevat jo nykyisel-
lään kulttuuriperinnön vaalimista ja siirtämistä nuoremmille sukupolville. 
Helsingissä oman lähialueen, Helsingin ja pääkaupunkiseudun historia 
otetaan kiinteäksi osaksi kasvatus- ja opetustyötä. Lisäksi kansallisten 
juhlapäivien vietto kuuluu osana yksiköiden toimintaan.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää aloitteessa kuvattua veteraanipe-
rinteen aineiston kokoamista ja säilyttämistä tärkeänä ja aiheellisena. 
Helposti ja vaivattomasti saatavilla olevat tiedotus- ja opetusmateriaalit 
mahdollistavat entistä paremmin veteraaniperinteen käsittelemisen 
osana kasvatusta ja opetusta. Helsingin kaupungin kasvatus- ja ope-
tushenkilöstö voi tällä hetkellä hyödyntää työssään esimerkiksi Historia 
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Helsinki -palvelua (historia.hel.fi), jossa esitellään Helsingin historiaa 
monipuolisesti. 

Lautakunta ei kannata erillisen veteraanien perinnetyötä tukevan työ-
ryhmän tai vastaavan muun toimielimen perustamista. Varhaiskasva-
tussuunnitelma, opetussuunnitelmat ja tutkinnon perusteet ohjaavat 
kasvattajia ja opettajia yhteistyöhön muiden toimialojen ja järjestöjen 
kanssa sekä hyödyntämään kasvatus- ja opetustyössä lähialueen his-
toriallista ja kulttuurista tarjontaa. Toimialan yksiköillä on jo vakiintunei-
ta yhteistyösuhteita ja -tapoja muiden kulttuuriperintöä vaalivien tahojen 
kanssa. Mikäli aloitteessa ehdotettu yhteyshenkilö päätetään nimetä, 
niin kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata yhteyshenkilön nimeä-
mistä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Tälle toiminnalle ei ole 
varattu määrärahoja talousarvioissa. 

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan lau-
suntoa 7.6.2022 mennessä valtuutettu Matti Niirasen ja 32 muun val-
tuutetun valtuustoaloitteesta selvitettäväksi, miten Helsingin kaupunki 
tukee jatkossa suunnitelmallisesti veteraanien kokemusten ja henkisen 
perinnön siirtämistä nuoremmille sukupolville ja miten kaupunki voisi 
tukea veteraaniperinnetyötä tekeviä järjestöjä ja muita toimijoita. Lisäk-
si esitetään selvitettäväksi, miten tulevaisuudessa varmistetaan hyvä 
yhteistyö veteraaniperinnettä vaalivien järjestöjen, kaupungin ja luotta-
mushenkilöiden sekä opetus- ja kulttuuritoimen kesken. Kaupungin esi-
tetään lisäksi nimeävän yhteyshenkilön, jonka toimeen kuuluisi vete-
raaniperinnetyön tukeminen ja mahdollisesti tarvittava koordinointi eri 
toimijoiden kesken. Valtuustoaloite on kokonaisuudessaan liitteenä. 

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa lisäksi kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Marjo Kyllönen, kehittämispalvelupäällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi
Kirsi Kukkonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 81030

kirsi.kukkonen2(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Matti Niirasen aloite

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 120
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Nora Grotenfeltin aloitteesta integraatiosta ruotsinkieli-
sellä puolella

HEL 2022-004677 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Nora Grotenfeltin aloitteesta:  

Helsingin kaupunginvaltuuston esityksessä ruotsinkielisestä kotoutumi-
sesta nostetaan esiin, että harvat lapset kotoutuvat Helsingissä ruotsik-
si, mikä vaikuttaa negatiivisesti palveluiden laatuun ja vaikeuttaa palve-
luiden kehittämistä. Alla avataan, miten ruotsinkielistä kotoutumista on 
kehitetty ja mitä vielä tarvitaan ruotsinkielisen kotoutumisen edistämi-
seksi. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruotsinkielinen palvelukokonai-
suus on viimeisimmän valtuustokauden aikana kehittänyt aktiivisesti 
ruotsinkielistä kotoutumista Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulu-
tuksen kehittämissuunnitelman (Make-ohjelma) 2018–2021 kautta. Työ 
oli osa Helsingin kaupunkistrategiaa ja kotouttamisohjelmaa. Monikie-
listen ohjaajien mallia kehitettiin ja se otettiin käyttöön varhaiskasvatuk-
sessa, perusopetuksessa ja lukioissa.

Vaikka palveluiden kehittäminen melko vähäiselle määrälle lapsia on 
ollut haastavaa, olemme kuitenkin ottaneet seuraavia edistysaskeleita: 
olemme luoneet ruotsinkielisen kotoutumispolun ja lisänneet ruotsi toi-
sena kielenä -opetuksen resursseja sekä valmistavaa opetusta kaikilla 
asteilla siinä määrin kuin on ollut mahdollista. Varhaiskasvatuksessa on 
esimerkiksi kehitetty tukea kielipainotteisen pedagogisen kehitystyön 
kautta. Perusopetuksessa on kehitetty inklusiivista kotoutumista lapsen 
lähikoulussa nykyisten tarpeiden mukaisesti. On kehitetty myös moni-
kielisiä materiaaleja, jotka tukevat maahan vasta saapuneita perheitä ja 
lapsia ruotsinkielisiin päiväkoteihin ja kouluihin kotoutumisessa. On 
myös varmistettu, että tietoa Helsingin kaupungin tarjoamasta kasva-
tuksesta ja koulutuksesta Ukrainasta saapuneille on saatavilla kaksikie-
lisenä ja että suomen- ja ruotsinkielinen kotoutuminen esitetään yhden-
vertaisina vaihtoehtoina.

Aikuisten ja Arbiksessa tapahtuvan kotoutumisen osalta aloitetaan 
ruotsin alkeiskursseja 3–4 kertaa lukuvuodessa. Maahan saapuneille 
järjestetään kotoutumiskursseja, jotka sisältävät myös opintoihin ja työ-
hön ohjaamista ja verkostojen rakentamista Suomen ruotsinkielisen 
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väestön keskuudessa. Tämän lisäksi tarjotaan erityisesti Suomessa pi-
dempään asuneille henkilöille edullista koulutuspakettia, joka sisältää 
11–16 tuntia opetusta viikossa. 

Kotoutumispalveluja tarvitsevien lasten määrän kasvaessa myös ope-
tuksesta ja opetusryhmistä tulee vakaampia. Tämä puolestaan johtaisi 
siihen, että myöhemmin inklusiivisen kotoutumisen mallia voitaisiin täy-
dentää tai korvata toisella mallilla, joka sisältäisi erilliset opetusryhmät 
maahan saapuneille lapsille, jotka ovat valmistavassa opetuksessa tai 
jotka opiskelevat ruotsia toisena kielenä. Tämä malli olisi vähemmän 
inklusiivinen, kun maahan saapuneet lapset siirtyisivät siihen yksik-
köön, jossa opetusryhmä on. Sama pohjatyö esimerkiksi opetussuunni-
telman ja aikataulujen suhteen täytyy tehdä, kasvoi oppilaiden määrä 
tai ei. 

Vuonna 2021 päättyneen Make-ohjelman jälkeen ruotsinkielisen palve-
lukokonaisuuden kotouttamistyö jatkuu muun muassa vahvistamalla 
pedagogiikan antirasistisia toimintatapoja ja kehittämällä edelleen mo-
nikielisen ohjauksen mallia. Monikieliset ohjaajat ovat tärkeä tuki niin 
oppilaille ja huoltajille kuin rehtoreille ja kouluillekin. 

Ruotsinkielisen kotoutumisen kehittämiseksi on olennaista, että vas-
taanottavat valtion viranomaiset tiedottavat ruotsinkielisen kotoutumi-
sen mahdollisuuksista. Tietoa ja osaamista ruotsinkielisen kotoutumi-
sen mahdollisuuksista tulee myös levittää laajasti kaupungin omiin pal-
veluihin ja viranomaistoimintaan. Olisi myös tärkeää nostaa esiin ruot-
sinkielisen kotoutumisen etuja, esimerkiksi se, että ruotsi on suuri kieli 
Pohjoismaissa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruotsinkielinen palvelukokonai-
suus pitää kotoutumisen edistämistä tärkeänä ja yhteistyötä kolmannen 
sektorin organisaatioiden kanssa ruotsinkielisen kotoutumispolun näky-
vyyden lisäämiseksi olennaisena osana kotouttamistyötä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruotsinkielinen palvelukokonai-
suus on viimeisimmän valtuustokauden aikana kehittänyt aktiivisesti 
ruotsinkielistä kotoutumista. Vaikka palveluiden kehittäminen melko 
vähäiselle määrälle lapsia on ollut haastavaa, olemme kuitenkin otta-
neet seuraavia edistysaskeleita: olemme luoneet ruotsinkielisen kotou-
tumispolun, lisänneet ruotsi toisena kielenä -opetuksen resursseja sekä 
valmistavaa opetusta ja ottaneet käyttöön monikielisten ohjaajien mal-
lin. Kotoutumispalveluja tarvitsevien lasten määrän kasvaessa myös 
opetuksesta ja opetusryhmistä tulee vakaampia. Tämä puolestaan joh-
taisi siihen, että myöhemmin inklusiivisen kotoutumisen mallia voitaisiin 
täydentää tai korvata toisella mallilla, joka sisältäisi erilliset opetusryh-
mät maahan saapuneille lapsille, jotka ovat valmistavassa opetuksessa 
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tai jotka opiskelevat ruotsia toisena kielenä. Tulevina vuosina ruotsin-
kielisen palvelukokonaisuuden kotouttamistyö jatkuu muun muassa 
vahvistamalla pedagogiikan antirasistisia toimintatapoja ja kehittämällä 
edelleen monikielisen ohjauksen mallia. Tietoa ja osaamista ruotsinkie-
lisen kotoutumisen mahdollisuuksista tulee myös levittää laajasti kau-
pungin omiin palveluihin ja viranomaistoimintaan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Karin Kastén, planerare, puhelin: 310 33670

karin.kasten(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 30.03.2022 Grotenfelt Nora integraatio ruotsinkielisellä 
puolella

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakuntaa anta-
maan lausunnon valtuutettu Nora Grotenfeltin ja 18 muun allekirjoitta-
neen aloitteen johdosta 14.6.2022 mennessä. 

Aloite kuuluu seuraavasti: Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan 
ruotsinkieliselle jaostolle on vastikään pidetty tiedotustilaisuus integraa-
tiosta ruotsinkielisissä kouluissa ja päiväkodeissa. Todettiin, että integ-
roitavia lapsia ruotsinkielisellä puolella on hyvin vähän.

Tämä heijastuu palveluiden laatuun ja integraatio-osaamisen kehityk-
seen heikentävästi. Toimiala on tuonut esille, että palveluita olisi hel-
pompi järjestää ja kehittää, jos integroitavia lapsia olisi enemmän.

Nyt olisi hyvä tilaisuus saada tähän tilanteeseen muutos. Me allekirjoit-
taneet valtuutetut toivomme, että Ukrainasta tulleita lapsia integroidaan 
aktiivisesti myös ruotsinkielisellä puolella KASKOa. Tämä vaatisi toi-
menpiteitä integraatiopolun koko matkalta, mutta etenkin polun alku-
päässä. Kehittämällä integraatiopalveluita ruotsinkielisellä puolella 
myös ruotsinkielistä koulua käyvillä helsinkiläisillä lapsilla olisi parem-
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mat mahdollisuudet laajentaa maailmankuvaansa ja kehittää sosiaalisia 
taitojaan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Karin Kastén, planerare, puhelin: 310 33670

karin.kasten(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 30.03.2022 Grotenfelt Nora integraatio ruotsinkielisellä 
puolella

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 120
Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande till stadsfullmäktige 
ledamoten Nora Grotenfelts fullmäktigemotion gällande integration i 
svenska skolor och daghem

HEL 2022-004677 T 00 00 03

Utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden gav följande utlåtande till stadsfull- 
mäktigeledamoten Nora Grotenfelts fullmäktigemotion:

I Helsingfors stadsfullmäktigemotion gällande integration på svenska 
lyfts det fram att det är få barn som integreras på svenska inom 
Helsingfors, vilket påverkar tjänsternas kvalitet negativt och försvårar 
möjligheterna att utveckla dem. Nedan öppnas det upp hur integration 
på svenska utvecklats och vad som ännu behöver göras för att öka in-
tegrationen på svenska.  

Den svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning har 
under den senaste fullmäktigeperioden aktivt utvecklat integrationen på 
svenska genom Utvecklingsplanen för fostran och utbildning för invand-
rare (Make-programmet) 2018-2021. Arbetet var en del av Helsingfors 
stadsstrategi och integrationsprogram. Modellen med flerspråkiga 
handledare utvecklades och togs i bruk inom småbarnspedagogiken, 
den grundläggande undervisningen och gymnasiet.  

Trots att det har varit utmanande att utveckla tjänsterna med ganska få 
barn har den svenska servicehelheten ändå tagit följande utvecklings-
steg: skapat en svensk integrationsstig och ökat resurseringen för 
svenska som andraspråk och förberedande undervisning i den mån det 
har varit möjligt inom alla stadier. Inom småbarnspedagogiken har man 
till exempel utvecklat stöd i pedagogiskt utvecklingsarbete med beto-
ning på språket. Inom den grundläggande undervisningen har man ut-
vecklat en inkluderande integration i barnets närskola som svarar på 
det nuvarande behovet. Det har också utvecklats flerspråkigt material 
som stöder nyanlända familjer och barn att integreras i svenska dag-
hem och skolor. Man har även säkrat att information om fostran och ut-
bildning som Helsingfors stad erbjuder för nyanlända från Ukraina är 
tvåspråkig och att integration på finska och svenska presenteras som 
jämlika alternativ. 

Gällande integration för vuxna och integration inom Arbis startar man 
nybörjarkurser i svenska 3-4 ggr/läsår. Man ordnar integrationskurser 
för nyanlända, vilka även innefattar handledning för studier och arbete 
samt att bygga nätverk inom Svenskfinland. Utöver detta erbjuds ett 
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förmånligt studiepaket som innehåller 11-16 h undervisning/vecka spe-
ciellt för personer som bott längre i Finland.  

När mängden barn som behöver integrationstjänsterna ökar leder det 
till att undervisningen och undervisningsgrupperna blir mer stabila. Det-
ta i sin tur skulle leda till att modellen för inkluderande integration på 
sikt kunde kompletteras med, eller ersättas av, en annan modell som 
skulle innebära skilda undervisningsgrupper för nyanlända barn som 
får förberedande undervisning eller som har svenska som andraspråk. 
Denna modell skulle vara mindre inkluderande då nyanlända barn skul-
le åka till den enhet där undervisningsgruppen finns. Samma grundar-
bete exempelvis läroplan och studieschema behöver göras oberoende 
om antalet elever ökar.  

Efter Make-programmet, som avslutats 2021, kommer integrationsar-
betet inom den svenska servicehelheten att fortsätta med att bland an-
nat förstärka ett antirasistiskt arbetssätt inom pedagogiken och vidare-
utveckla modellen för flerspråkig handledning. De flerspråkiga handle-
darna utgör ett viktigt stöd för eleverna och vårdnadshavarna men även 
för rektorerna och skolorna.  

För att kunna utveckla integrationen på svenska är det väsentligt att 
mottagande statliga myndigheter informerar om möjligheten att integre-
ras på svenska. Information och kunskap om möjligheten att integreras 
på svenska behöver även spridas brett till stadens egna servicetjänster 
och statens myndigheter. Det skulle även vara viktigt att lyfta upp för-
delar med att integreras på svenska som till exempel att det är ett stort 
språk inom Norden.  

Den svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning ser 
främjandet av integration som viktigt och samarbetet med tredje sek-
torns organisationer för att synliggöra den svenska integrationsstigen 
som en väsentlig del av integrationsarbetet.

Sammanfattning

Den svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning har 
under den senaste fullmäktigeperioden aktivt utvecklat integrationen på 
svenska. Trots att det har varit utmanande att utveckla tjänsterna med 
ganska få barn har den svenska servicehelheten ändå skapat en 
svensk integrationsstig, ökat resurseringen för svenska som andra-
språk och förberedande undervisning samt tagit i bruk modellen för 
flerspråkig handledning. När mängden barn som behöver integrations-
tjänsterna ökar leder det till att undervisningen och undervisningsgrup-
perna blir mer stabila. Detta i sin tur skulle leda till att modellen för in-
kluderande integration på sikt kunde kompletteras med, eller ersättas 
av, en annan modell som skulle innebära skilda undervisningsgrupper 
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för nyanlända barn som får förberedande undervisning eller som har 
svenska som andraspråk. Under de kommande åren kommer integra-
tionsarbetet inom den svenska servicehelheten att fortsätta med att 
bland annat förstärka ett antirasistiskt arbetssätt inom pedagogiken och 
vidareutveckla modellen för flerspråkig handledning. Information och 
kunskap om möjligheten att integreras på svenska behöver även spri-
das brett till stadens egna servicetjänster och statens myndigheter.

Föredragande
sektorchef för fostran och utbildning
Satu Järvenkallas

Upplysningar
Karin Kastén, planerare, telefon: 310 33670

karin.kasten(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 30.03.2022 Grotenfelt Nora integraatio ruotsinkielisellä 
puolella

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Förslag till utlåtande

Utlåtandet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen har bett fostrans- och utbildningsnämnden om utlåtande  
på Nora Grotenfelts och 18 andra ledamöters motion innan  
20.12.2021.  

Motionen lyder enligt följande: Den svenska sektionen vid nämnden för 
fostran och utbildning har nyligen fått ta del av en presentation som 
gällde integration i svenska skolor och daghem. Det konstaterades att 
mängden barn som behöver integrationstjänster är väldigt liten, vilket 
påverkar tjänsternas kvalitet negativt och försvårar möjligheterna att ut-
veckla dem. Sektorn har framfört att tjänsterna lättare kunde organise-
ras och vidareutvecklas om behovet skulle gälla en större mängd barn.

Nu skulle det finnas ett utmärkt tillfälle för förändring. Vi undertecknade 
önskar att barn från Ukraina i hög grad skulle integreras i det svensk-
språkiga skolsystemet. Detta skulle kräva åtgärder längs med hela in-
tegrationsstigen, men framförallt i dess första skeden. Genom att ut-
veckla integrationstjänster på svenska skulle också barn i svensksprå-
kiga skolor få möjligheten att bredda sin världsbild och finslipa sina so-
ciala färdigheter.
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Föredragande
sektorchef för fostran och utbildning
Satu Järvenkallas

Upplysningar
Karin Kastén, planerare, telefon: 310 33670

karin.kasten(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 30.03.2022 Grotenfelt Nora integraatio ruotsinkielisellä 
puolella

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 121
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Nora Grotenfeltin valtuustoaloitteesta tarjota iltapäivävälipalaa oppi-
laille

HEL 2022-003310 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vastaehdotus:
Kristian Wahlbeck: Lausuntotekstin loppuun lisätään teksti:
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa maksuttoman välipalan tar-
joamista peruskouluissa niille oppilaille joiden oppitunnit jatkuvat lou-
naan jälkeen yli kolme tuntia, ja esittää, että asialle osoitetaan varat 
vuoden 2023 budjettineuvotteluissa."

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kristian Wahlbeckin vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn kes-
keyttämisen vuoksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti Nasima Razmy-
arin ehdotuksesta panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22596

katja.peranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Välipalatarjoilu Grotenfelt ym

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle lausun-
non liitteenä olevasta Nora Grotenfeltin valtuustoaloitteesta. Aloitteessa 
ehdotetaan maksuttoman välipalan tarjoamista peruskouluissa, niille 
oppilaille joiden oppitunnit jatkuvat lounaan jälkeen yli kolme tuntia.
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Kouluruokailun suunnittelua ja toteutusta ohjaavat ravitsemus- ja ruo-
kailusuositukset (Syödään ja opitaan yhdessä-kouluruokailusuositus 
VRN 2017 ja Suomalaiset ravitsemussuositukset VRN 2014). Peruso-
petuksessa tarjotaan perusopetuslain mukaan oppilaille päivittäin laki-
sääteinen maksuton lounasateria. Noin puolen tunnin lounasaika kou-
luissa on yleensä klo 10.30-12.30, tarvittaessa 10.15-13.00. Iltapäivä-
toimintaan osallistuville 1-2 luokkalaisille tarjotaan toimintamaksuun si-
sältyvä välipala. Osa kouluista järjestää oppilaille myös maksullista vä-
lipalamyyntiä iltapäivisin oppilaiden tarpeen mukaan.

Kouluruokailusuosituksissa suositellaan tarjottavan mahdollisuus ravit-
sevaan maksuttomaan välipalaan, jos koulun oppitunnit jatkuvat pitem-
pään kuin kolme tuntia lounaan jälkeen. Säännöllinen ruokarytmi ja ra-
vitsevat ateriat vaikuttavat vireystilaan positiivisesti ja edistävät oppi-
mista. Aterioiden väliin jättäminen tai korvaaminen epäterveellisillä 
vaihtoehdoilla voivat johtaa terveydellisiin ongelmiin, väsymykseen ja 
sitä kautta huonoon keskittymiskykyyn ja oppimisen vaikeuksiin.

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tarjota lapselle mieluinen 
ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Harrastuksia tarjotaan 
jokaisella koululla 3.–9.-luokkalaisille. Harrastukset ovat koulupäivän 
jälkeen ennen klo 17. Harrastuksia on tarjolla yhteensä 144 alakoululla 
tai yläkoululla. Koululla voi olla erilaisia harrastuksia yhtenä tai useana 
päivänä viikossa ja niiden kesto vaihtelee ryhmien välillä 1-4 tuntiin. 
Ryhmäkoko on 15 oppilasta mutta osallistujamäärä vaihtelee paljon 
kouluittain. Harrastustoiminnan järjestämisestä vastaa kulttuurin ja va-
paa-ajan toimiala.

Välipala tulisi järjestää koululla ennen harrastuksen alkua ja oppilaan 
koulupäivästä riippuu kuinka pitkä tauko oppituntien ja harrastuksen vä-
liin jää. Välipala tulisi tarjoilla koulupäivän lopussa ennen harrastustoi-
mintaan siirtymistä. Tarjoilun järjestäminen vaatisi kouluilta välipalatar-
joilun organisoinnin koulupäivään ja henkilöstöresurssin lisäämisen 
ruokailutilanteen valvontaan. Koulunkäyntiavustajien käyttämisestä val-
vontaan aiheutuu lisäkustannuksia ja se tulee huomioida työvuoro-
suunnittelussa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan peruskouluissa on vuonna 2022 
noin 46 000 lasta. Talousarviossa peruskoulujen ruokapalveluiden 
hankintaan on varattu rahaa vain nykyisen palvelutason turvaamiseen, 
eikä maksuttoman välipalatarjonnan kustannukset sisälly nykyiseen 
budjettiin. Lisäkustannukset koostuisivat ateriakustannuksista ja val-
vontaan käytettävästä henkilöstöresurssista mutta kokonaiskustannus-
ten arviointi tarkasti etukäteen on vaikeaa. Välipalatarjoilu edellyttäisi 
arviolta seuraavia korotuksia kokonaismenoissa:
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 Välipala harrastuksiin osallistuville 3-9. luokkalaisille noin 327 000 
euroa/vuosi ja valvonta noin 172 000 euroa/vuosi.

 Välipala oppilaille joiden koulupäivä jatkuu yli 3 tuntia lounaan jäl-
keen noin 4 331 000 euroa/vuosi ja valvonta noin 268 000 eu-
roa/vuosi.

 Välipalan tarjoaminen joka päivä kaikille joka koulussa noin 9 282 
000 euroa/vuosi ja valvonta noin 575 000 euroa/vuosi.

Säännöllisten aterioiden merkitys oppilaiden jaksamiseen on tunnistet-
tu. Talousarviossa ei ole varattu määrärahoja välipalatarjoilun järjestä-
miseen. Kouluissa voidaan tarjota maksullista välipalaa, jos oppilaan 
koulupäivä kestää ravitsemussuositusten mukaisesti lounaan jälkeen 
yli 3 tuntia tai oppilas osallistuu harrastustoimintaan.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa valtuutettu Nora Grotenfeltin ja 26 muun allekirjoittaneen aloit-
teesta koskien maksuttoman välipalan tarjontaa peruskouluissa. Aloit-
teesta on pyydetty kasvatus ja koulutuslautakunnan lausunto 16.6.2022 
mennessä. Aloitteesta on pyydetty lausunto myös Helsingin kaupungin 
palvelukeskus -liikelaitokselta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22596

katja.peranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Välipalatarjoilu Grotenfelt ym

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 27.04.2022 § 20

HEL 2022-003310 T 00 00 03

Lausunto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon
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Mikäli Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tilaa Palvelukeskus Helsin-
giltä iltapäivän välipaloja oppilaille, on Palvelukeskuksella edellytykset 
tuottaa ko. palvelu hoitamissaan koulukohteissa nykyisen iltapäiväker-
hojen välipalalistan ja hinnaston mukaisesti. Hinnastoa tarkennetaan 
tarvittaessa, mikäli annoskoko muuttuu suuremmaksi.

Nykyiset tilat, laitteet, välineet sekä toiminnan organisointi mahdollista-
vat palvelun käynnistämisen sopimuksen mukaan. 

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Aulikki Johansson, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27131

aulikki.johansson(a)hel.fi
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§ 122
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Sami Muttilaisen valtuustoaloitteesta koskien leikkipuistoruokailun 
hävikkiruoan jakamista lasten seurassa oleville aikuisille

HEL 2022-003329 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevasta Sami Muttilaisen valtuustoaloitteesta lausunnon missä se ei 
puolla tällä hetkellä hävikkiruoan jakamista lasten seurassa oleville ai-
kuisille:

Helsingin kaupungin leikkipuistoruokailulla on pitkät perinteet. Julkinen 
ruokajakelu aloitettiin vuonna 1942. Lapsille haluttiin taata ainakin yksi 
lämmin ateria päivässä. Leikkipuisto oli luonteva paikka koota alueen 
lapset yhteen syömään. Edelleen maksuton puistoruokailu on ainutlaa-
tuinen ja kaupunkilaisten arvostama julkinen palvelu. Leikkipuistoruo-
kailu täyttää Helsingissä 80 vuotta tulevana kesänä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla leikkipuistojen kesätoiminnan 
päätöksen yhteydessä päätetään puistoruokailun järjestämisestä. Leik-
kipuistoruokailun kohderyhmänä on alle 16-vuotiaat lapset, koska edel-
leen haluamme varmistaa mahdollisuuden lämpimään ateriaan päivit-
täin kaikille lapsille. Leikkipuistoruokailu on maksutonta eikä ennak-
koilmoittautumisia edellytetä.  

Leikkipuistoruoka tilataan arvioidulle asiakasmäärälle. Ylijäävän ruoan 
määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä ja menekkiä seura-
taan tarkoin. Puistolounaalta jäävän hävikkiruoan määrä vaihtelee päi-
vittäen riippuen kävijämääristä. Vilkkaimpina päivinä hävikkiruokaa ei 
jää yhtään ja toisena päivänä voi jäädä useampia litroja, jos esimerkiksi 
sade on yllättänyt. Leikkipuisto-ohjaajat seuraavat ruoanjako tilantees-
sa tarkoin kävijämääriä, niin että kaikille riittäisi ensin yksi annos. Jos 
ruokaa on ollut ensimmäisen kierroksen jälkeen vielä jäljellä lapset ovat 
voineet hakea lisää. Kävijämääriin vaikuttaa tarjolla oleva ruoka, sää ja 
alueen muut tapahtumat. Pitkäjänteisen työn myötä ruokahävikkiä on 
saatu vähennettyä. 

Puistolounas valmistetaan Palvelukeskus Helsingin ruokatehtaassa 
Vantaan Pakkalassa. Päivittäin valmistettavan ruoan määrä vaihtelee 
2000 kg:n molemmin puolin ja leikkipuistokohtaisen päivittäisen ruoan 
määrä vaihtelee 15-75 kg/päivä. Leikkipuisto-ohjaajat jakavat kuuman 
ruoan lapsille heidän omiin astioihinsa. Ruoan jaon tulee tapahtua 
mahdollisimman ripeästi, jotta ruoka ei jäähdy ja hygieniataso pysyy 
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omavalvontalain määrittelemällä tasolla (ruoan lämpötila oltava vähin-
tään +60°/ Ruokavirasto, elintarvikehygienia). Ruoanjakoaika lapsille 
on klo 12.30 asti mikäli ruoan lämpötila sen sallii. Vasta tämän jälkeen, 
noin klo 12.30 loppuruoka voitaisiin jakaa aikuisille, mikäli sitä on jäänyt 
ja ruoan lämpötila sen sallisi. Ruoan jakaminen aikuisille pitkittäisi ruo-
anjakoprosessia jolloin ruoan elintarvikkeille vaadittavaa hygieenisyyttä 
emme voisi enää taata, etenkin jos ruoka kuljetetaan pois puistosta 
asiakkaiden omissa astioissa. Jaettavan ruoan turvallisuutta koskevat 
EU:n elintarvikehygieniaa ohjaavat säädökset, joissa on tarkoin määri-
telty ruoan jakamiseen liittyvät vaatimukset (Elintarvikelaki 297/2021, 
Ruokavirasto/Hävikkiruoka). Näillä elintarvikkeiden turvallisuutta kos-
kevilla vaatimuksilla suojellaan asiakkaita.  

Hävikkiruoan jakamiseen kuluva aika on pois henkilöstön työn osalta 
lasten ja leikkipuiston kesävieraiden kohtaamisesta ja kesätoiminnan 
ohjaamisesta. Hävikkiruokaan liittyviä tehtäviä ei ole huomioitu vuoden 
2023 budjetissa.

Kestävän kehityksen näkökulmasta ehdotus on kannatettava, toimialal-
la selvitetään edelleen vaihtoehtoja mahdollisen hävikkiruuan jakami-
seen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Sirpa Jalovaara, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43246

sirpa.jalovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 02.03.2022 Muttilainen Sami ALOITE LASTEN LEIKKI-
PUISTO HÄVIKKIRUUAN JAKAMISESTA AIKUISILLE

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan lau-
suntoa Sami Muttilaisen ja 17 muun allekirjoittaneen valtuustoaloittees-
ta 15.6.2022 mennessä koskien leikkipuistoruokailun hävikkiruoan ja-
kamisesta lasten seurassa oleville aikuisille.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Sirpa Jalovaara, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43246

sirpa.jalovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 02.03.2022 Muttilainen Sami ALOITE LASTEN LEIKKI-
PUISTO HÄVIKKIRUUAN JAKAMISESTA AIKUISILLE

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 27.04.2022 § 19

HEL 2022-003329 T 00 00 03

Lausunto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon

Leikkipuistoruokailun ruoka toimitetaan kuumana Pakkalan ruoantuo-
tantolaitoksesta etukäteen tilattujen määrien mukaan. Ruoka jaetaan 
leikkipuistoissa leikkipuistohenkilökunnan toimesta kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan ohjeiden mukaan. Ylijäävän ruoan jakamisesta tai 
hävittämisestä vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, joten Pal-
velukeskus ei voi ottaa siihen kantaa. 

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Aulikki Johansson, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27131

aulikki.johansson(a)hel.fi
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§ 123
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Sandra Hagmanin valtuustoaloitteesta leikkipuistojen kesätoimin-
nan kehittämisestä ja yhdenvertaisuudesta

HEL 2022-004674 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Jussi Chydenius: Pyydän asian pöydälle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti Jussi Chydenius 
ehdotuksesta panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Petteri Räisänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 20349

petteri.j.raisanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 30.03.2022 Hagman Sandra Leikkipuistojen kesätoi-
minnan kehittäminen ja yhdenvertaisuus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevasta Sandra Hagmanin ym. valtuustoaloitteesta leikkipuistojen ke-
sätoiminnan kehittämisestä ja yhdenvertaisuudesta seuraavan lausun-
non:

Leikkipuistojen toiminnan suunnittelu pohjautuu Helsingin varhaiskas-
vatussuunnitelmaan ja kaupunkistrategiaan. Leikkipuistoissa järjeste-
tään suunnitelmallista ja tavoitteellista avointa varhaiskasvatusta osana 
helsinkiläisten lasten kasvun ja oppimisen polkua. Leikkipuistot ovat 
leikki- ja kohtaamispaikka kaikenikäisille. Ohjatut toiminnat pikkulapsi-
perheille vahvistavat lasten ja vanhemman välistä kohtaamisen iloa ja 
vuorovaikutusta.
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Leikkipuistojen kesäajan toiminnan järjestämisen periaatteena on, että 
leikkipuistojen palveluverkko vastaa alueiden lapsiperheiden ja koului-
käisten lasten kesätoiminnan tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Kesällä 
avoinna olevat puistot sijaitsevat keskeisillä paikoilla, mahdollisimman 
hyvien kulkuyhteyksien päässä ja puistojen varustetaso sekä mahdolli-
suudet järjestää monipuolista toimintaa eri-ikäisille lapsille ovat hyvät. 
Leikkipuistoissa kesällä järjestettäviä toimintoja ovat mm. pikkulapsi-
perheille suunnatut ohjatut toiminnot (pienten puuhat), ohjattu vauva-
toiminta jokaisessa avoinna olevassa puistossa vähintään kerran vii-
kossa, suomen kieltä tutuksi tekevä KesäKaneli-toiminta sekä koululai-
sille suunnattu päiväleiritoiminta. Lisäksi leikkipuistojen kahluualtaat 
ovat asiakkaille avoinna.

Leikkipuistoissa järjestettävä kesätoiminta tavoittaa tällä hetkellä varsin 
hyvin leikkipuistojen alueilla asuvia lapsiperheitä ja koululaisia. Leikki-
puistojen kesätoiminnassa tilastoitiin 114 963 käyntiä kesällä 2021.

Leikkipuistojen kesäajan toiminnan suunnittelun pohjalla on edellisten 
kesien asiakasmäärätiedot, asiakaspalautteet sekä tiedot auki olleista 
leikkipuistoista. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus kommentoida ehdotet-
tua suunnitelmaa. Kaupunkilaisilta saatujen kommenttien perusteella 
kesäajan toiminnan suunnitelmaan tehdään mahdolliset muutokset. 
Varhaiskasvatusjohtaja tekee päätöksen auki pidettävistä ja suljettavis-
ta leikkipuistoista.

Kesällä 2022 on suunniteltu pidettäväksi auki koko tai osan kesää 48 
leikkipuistoa. Vuonna 2021 koko kesän auki oli 34 leikkipuistoa ja 
vuonna 2020 koko kesän auki oli 32 leikkipuistoa. Kesälle 2022 tavoit-
teena on ollut pitää suurempi osa leikkipuistoista auki edes osan ke-
sää, jotta kesäajan leikkipuistotoimintaa on tarjolla mahdollisimman 
monella alueella vähintään osan kesästä.

Kesäaikana avoinna olevien leikkipuistojen määrän lisäämisen keskei-
senä haasteena on henkilöstöresurssien riittävyys. Leikkipuistoissa on 
kesätoiminnan aikana useita erilaisia toimintoja, joihin tulee kiinnittää 
henkilöstöä. Leikkipuistojen henkilöstön loma-ajan suunnittelu vaikuttaa 
käytettävissä olevan henkilöstön määrään. Lisähenkilöstöä voisi saada 
hyödyntämällä Helsingin kaupungin 16-17-vuotiaita kesänuoria ja miet-
tiä, miten heidän työpanostaan voitaisiin hyödyntää osana leikkipuisto-
jen kesätoiminnan järjestämistä.

Leikkipuistojen kesäajan toiminnan määrää ja laatua kehitettäessä on 
arvioitava auki olevien puistojen määrää suhteessa niissä järjestettä-
vään ohjattuun toimintaan kuten koululaisten päiväleireihin ja pikkulap-
siperheiden puuhiin. Puistoja voidaan avata enemmän, jos ohjattua 
toimintaa järjestetään puistoissa vähemmän.
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Kesäajan toiminnan laatua tulee jatkossa kehittää entistä enemmän yh-
teistyössä muiden toimijoiden kanssa. Suunnittelussa ja kehittämisessä 
tulee osallistaa esimerkiksi päiväkotien, koulujen, nuorisotalojen tai 
kolmannen sektorin osaamista. Leikkipuistojen kesäajan toiminnan ke-
hitystyön keskiössä on vuorovaikutus kaupunkilaisten kanssa. Palautet-
ta ja palautteen huomioimista leikkipuistojen kesätoiminnan sisältöjen 
suunnittelussa sekä avoinna olevista leikkipuistoista tulee miettiä uu-
destaan osallisuuden näkökulmasta. Valmiin suunnitelman kommen-
tointi kuntalaisille ei anna riittävää osallisuuden tunnetta. Myös lasten 
osallistamista suunnitteluun tulee kehittää ja huomioida palveluiden 
lapsivaikutukset.

Leikkipuistojen piha-alueet ja leikkivälineet osassa puistoja tarvitsevat 
uudistamista kesätoiminnan näkökulmasta. Kesäajan toimintavälinei-
den päivittämiseen ei ole varattu erillistä määrärahaa. Osallistavan 
budjetoinnin kautta on saatu osaan leikkipuistoja lisää pyöriä ja väli-
neistöä.

Kesäisin leikkipuistoissa tarjotaan maksutonta kesäruokailua alle 16-
vuotiaille lapsille ja nuorille. Kesällä 2021 leikkipuistoissa ruokaili alle 
kouluikäisiä lapsia 47 118 ja kouluikäisiä 58 200 lasta, yhteensä ruokai-
lijoita oli 105 318.  Puistoruokailijoiden asiakaskunta on ruokatottumuk-
siltaan hyvin moninainen ja listan suunnittelussa huomioidaan mahdol-
lisimman monipuolisesti puistoruokailijoiden toiveet ja suosikkiruoat. 
Leikkipuistojen kesäruokalista rakennetaan kuumakuljetuksiin ja ulkona 
tapahtuvaan puistotarjoiluun hyvin soveltuvista ruoista, kuten keitoista, 
puuroista ja padoista. Esimerkiksi kasvisruokien määrää on lisätty vii-
me vuosina asiakastoiveiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruoka-
päiviä oli 1-2 viikossa kesällä 2021. Tämän hetken ruokailijatilastojen 
perusteella kasvisruokailijoiden osuus on vielä suhteellisen pieni verrat-
tuna muihin ruokailijoihin. Kasvisruokapäiviä on vuoden 2022 kesäruo-
kailussa 1-2 kertaa viikossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta suhtautuu myönteisesti leikkipuistojen 
kesäajan toiminnan kehittämiseen. Vuoden 2022 talousarviossa ei ole 
varattu määrärahoja leikkipuistojen kesätoiminnan laajentamiseen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa Sandra Hagmanin ja 17 muun allekirjoittaneen valtuustoaloit-
teesta koskien leikkipuistojen kesätoiminnan kehittämistä ja yhdenver-
taisuutta. Lausunto tulee antaa 14.6.2022 mennessä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
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Lisätiedot
Petteri Räisänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 20349

petteri.j.raisanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 30.03.2022 Hagman Sandra Leikkipuistojen kesätoi-
minnan kehittäminen ja yhdenvertaisuus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Varhaiskasvatuksen päälliköt

Päätöshistoria

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 27.04.2022 § 18

HEL 2022-004674 T 00 00 03

Lausunto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon

Mikäli kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tilaa Palvelukeskus Helsin-
giltä leikkipuistoruokaa useampaan leikkipuistoon, on Palvelukeskuk-
sella edellytykset tuottaa ko. palvelu. Palvelukeskuksella on mahdolli-
suus toimittaa myös kasvisruokaa. Mikäli tarjotaan kahta ruokavaihtoa 
ja toisen vaihtoehdon määrä on pieni, riskinä on lämpötilojen lasku alle 
omavalvonnassa määritellyn lämpötilarajan.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Aulikki Johansson, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27131

aulikki.johansson(a)hel.fi
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§ 124
Helsingin Rudolf Steiner -koulun koulutalohankkeen jatkovalmiste-
lua koskeva sopimus ja tilojen luovuttaminen koulun käyttöön

HEL 2022-006459 T 10 01 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 

A

esitti kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi liitteen 1 mukaisen Kiin-
teistö Oy Helsingin Toimitilojen kanssa tehtävän sopimuksen Helsingin 
Rudolf Steiner -koulun koulutalohankkeen jatkovalmistelusta esitetyn 
hallintamallin mukaisesti.

B

päätti luovuttaa liitteenä 2 olevalla käyttöoikeussopimuksella osoittees-
sa Lehtikuusentie 4 sijaitsevan kaupungin omistuksessa olevan koulu-
rakennuksen tilat Helsingin Rudolf Steiner -koulun käyttöön.

C

päätti esittää, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan maksettavaksi 
tuleville Rudolf Steiner-koulun tilavuokrille ja muille kasvatuksen ja kou-
lutuksen järjestäjille toimialan määrärahoista maksettaville menoille pe-
rustetaan vuoden 2023 talousarviossa oma talousarviokohta, johon va-
rataan tarvittavat määrärahat ao. kustannusten kattamiseen kaupun-
kistrategian tuottavuustavoitteen salliman menokasvun ulkopuolisina 
erinä.

Lisäksi lautakunta korostaa, ettei kasvatuksen ja koulutuksen vuoden 
2022 talousarviossa ole määrärahavarauksia Rudolf Steiner -koululle 
luovutettavien tilojen vuokrakustannuksiin. Tämän päätöksen yhtey-
dessä tulee vastaavasti tarkistaa toimialan vuoden 2022 määrärahoja 
vuokrakustannusten osalta.

Käsittely

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

Liitteet

1 HRSK Sopimus koulutalohankkeen jatkovalmistelusta
2 Salassa pidettävä (luonnos)

Muutoksenhaku

A, C Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian tausta

Kaupunginhallitus on 14.12.2020 § 876 hyväksynyt Kiinteistö Oy Hel-
singin Toimitilojen kanssa tehtävän sopimuksen Englantilaisen koulun 
koulutalohankkeen jatkovalmistelusta. Englantilaisen koulun tilahank-
keessa on pilotoitu uutta toteutus- ja hallintamallia. 

Uuden toteutus- ja hallintamallin tavoitteena on, että koulutaloyhtiön 
osakkeenomistajat (Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat ja yksityinen ope-
tuksen järjestäjä) yhdessä huolehtivat hankkeen toteutuksesta sekä 
elinkaaren aikana koulurakennuksen hyvästä ylläpidosta ja omistaja-
arvon säilymisestä. Tavoitteena on toteuttaa investoinnit siten, että sii-
hen liittyvät arvonlisäverot voidaan kaupungin muiden kouluhankkeiden 
tavoin saada palautuksena takaisin ilman, että ne jäävät investoinnin 
lopulliseksi kustannukseksi. Edelleen hallintamallin tavoitteena on, että 
opetuksen järjestäjän valtionrahoitukseen sisältyvä kiinteistönhuoltoon 
tarkoitettu rahoitus voidaan jatkossakin käyttää koulurakennuksen yllä-
pitoon.

Kaupunki on tehnyt alueellaan toimivien yksityisten opetuksen järjestä-
jien kanssa erilaisin ehdoin sopimuksia (koulusopimus), joissa on sovit-
tu yksityisten opetuksen järjestäjien ja kaupungin välisestä yhteistyöstä 
perusopetuksen järjestämisestä perusopetuslain 4 §:n mukaisesti sekä 
sopimuskoulujen velvollisuuksista osana kaupungin kouluverkkoa. 
Kaupunki on vuonna 2018 tehnyt koulusopimuksen myös Helsingin 
Rudolf Steiner -koulun kanssa.
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Sopimuskoulujen yksittäisiä peruskorjaushankkeita on toistaiseksi ra-
hoitettu niin sanotulla koululainajärjestelmällä. Koska sopimuskouluille 
maksettava valtionosuus ei sisällä tilakustannusten pääomaosuutta, on 
kaupunki muiden mahdollisten rahoittajatahojen puuttuessa lainoittanut 
ao. opetuksen järjestäjien yksittäisiä peruskorjaus- ja -parannus sekä 
laajennushankkeita koululainajärjestelmällä. Yksityisille kouluille myön-
nettävän koululainajärjestelmän mukaisia lainoja ei lyhennetä ja ne 
erääntyvät maksettaviksi vain, jos kyseisiä lainoitettuja opetustiloja ei 
enää käytetä opetustarkoitukseen. 

Yksittäisten sopimuskoulujen kohdalla lainamäärät ovat muodostuneet 
vuosien varrella suuriksi, ja koululainojen käyttö laajempien korjaus-
hankkeiden rahoittamiseen on sen vuoksi muodostunut ongelmallisek-
si. Koululainojen vakuuksina ovat koulurakennukset käyvästä arvos-
taan, käytännössä teknisestä arvostaan. Koska koululainoja ei lyhenne-
tä, on järjestelmän jatkamisen kannalta osoittautunut ratkaisematto-
maksi ongelmaksi, että velkamäärät kumuloituvat suhteessa vakuutena 
olevien koulurakennusten vakuusarvon kehitykseen. Sopimuskoulut ei-
vät kaupungin kouluja koskevista hankkeista poiketen saa valtiolta pa-
lautuksena myöskään investointihankkeiden sisältämiä arvonlisäveroja 
ja kyseiset verot jäävät hankkeen lopullisiksi kustannuksiksi.

Tilojen ylläpitämiseen tarvittavat investoinnit ovat olleet mittaluokaltaan 
pääosin suhteellisen pieniä ja rahoitustarpeeseen on toistaiseksi voitu 
vastata yllä kuvatulla koululainajärjestelmällä. Helsingin Rudolf Steiner 
-koulun kohdalla on kuitenkin päädytty tilanteeseen, jossa sen tällä 
hetkellä hallinnoimat koulurakennukset ovat lähivuosina kokonaan 
käyttöikänsä päässä. Opetuksen järjestämisen kannalta tarvittavat tilat 
esitetään tästä syystä järjestettävän kaupungin omistamaan väistötila-
käytöstä vapautuvaan Lehtikuusentie 4:n koulurakennukseen ja sen 
yhteyteen myöhemmin toteutettavaan laajennusosaan. Korvaavat tilat 
laajennuksineen toteutetaan nykyiselle oppilasmäärälle.

Steiner -koulun tilakysymysten pidempiaikaiseksi ratkaisemiseksi tarvit-
tavan tilahankeen kustannukset ovat huomattavasti korkeammat, kuin 
mihin lähinnä pienehköihin peruskorjauksiin tarkoitetun koululainajär-
jestelmän puitteissa toteutettujen korjausten yhteydessä on varauduttu, 
minkä johdosta tilojen järjestämiseksi esitetään nyt sovellettavan Eng-
lantilaisen koulun tilahankkeessa pilotoitavaa uutta toteutus- ja hallin-
tamallia.  

Koska opetuksen viimekätinen järjestämisvastuu helsinkiläisille oppilail-
le on kaupungilla, joutuu kaupunki viime kädessä huolehtimaan myös 
riittävien opetustilojen järjestämisestä. Opetustilojen ajautuessa käyttö-
kelvottomaan kuntoon ennakoimattomasti voi tämä aiheuttaa huomat-
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tavia lisäkustannuksia, jotka loppujen lopuksi tulevat kaupungin kus-
tannukseksi.

Voimassa olevan kaupunkistrategian lähtökohtana on, että sopimus-
koulujen merkitys osana kaupungin kouluverkkoa tunnistetaan ja turva-
taan, muun muassa varmistamalla sopimuskoulujen peruskorjaus- ja 
laajentumishankkeiden sujuva eteneminen.

Uusi toteutus- ja hallintamalli

Toteutus- ja hallintamallin tavoitteena on toteuttaa yksityiselle opetuk-
sen järjestäjälle terveelliset ja turvalliset koulutilat nykyisten tilalle. Läh-
tökohtana on, että yksityisen opetuksen järjestäjän koulukiinteistöinves-
tointia varten perustetaan erillinen osakeyhtiö (koulutaloyhtiö), joka 
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen tytäryhtiönä kuuluisi kaupunkikon-
serniin. 

Hallintamallin tavoitteena on, että koulutaloyhtiön osakkeenomistajat 
(Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat ja yksityinen opetuksen järjestäjä) 
yhdessä huolehtivat hankkeen toteutuksesta sekä elinkaaren aikana 
koulurakennuksen hyvästä ylläpidosta ja omistaja-arvon säilymisestä. 
Tavoitteena on toteuttaa investoinnit siten, että siihen liittyvät arvonli-
säverot voidaan kaupungin muiden kouluhankkeiden tavoin saada pa-
lautuksena takaisin ilman, että ne jäävät investoinnin lopulliseksi kus-
tannukseksi. Edelleen hallintamallin tavoitteena on, että opetuksen jär-
jestäjän valtionrahoitukseen sisältyvä kiinteistönhuoltoon tarkoitettu ra-
hoitus voidaan jatkossakin käyttää koulurakennuksen ylläpitoon.

Koulutalohankkeella (jäljempänä hanke) on tarkoitus uudistaa edellä 
kuvattujen yksityisten opetuksen järjestäjien koulutilajärjestelyjä sekä 
näihin liittyviä rahoitusratkaisuja. Hankkeessa sovellettavassa toimin-
tamallissa Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat omistaa enemmistöosuu-
den koulutaloyhtiöistä, joista kunkin yhtiön tarkoituksena olisi rakentaa 
ja hallinnoida opetustoiminnassa käytettävää/käytettäviä rakennuksia 
tiettyä sopimuskoulua varten. Lähtökohtaisesti kussakin koulutaloyh-
tiössä on pienellä omistusosuudella mukana myös kyseinen koulura-
kennuksessa opetustoimintaa harjoittava yksityinen opetuksen järjestä-
jä. 

Uudessa mallissa Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat vuokraa arvonlisä-
verollisena koulutaloyhtiöltä sen omistamat tilat täysvastuullisesti pää-
omavuokrauksen periaattein. Tämän jälkeen Kiinteistö Oy Helsingin 
Toimitilat edelleen vuokraa tilat arvonlisäverollisena kaupungille siten, 
että Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat huolehtii vuokrattavien koulutilo-
jen isännöinnistä ja ylläpidon koordinoinnista. Kaupunki puolestaan 
luovuttaa vuokralle ottamansa koulurakennuksen käyttöoikeuden vas-
tikkeetta koulutaloyhtiössä vähemmistöosakkaana olevalle yksityiselle 
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opetuksen järjestäjälle opetuksen järjestämiseksi tarvittavaksi ajaksi. 
Muina aikoina kaupungille jää oikeus käyttää vuokrattuja tiloja sekä 
myös koulurakennuksen hallintaoikeus. Lähtökohtana on, että tilojen il-
ta- ja viikonloppukäyttö järjestetään kuten muissakin kaupungin hallin-
nassa olevissa koulurakennuksissa.

Kaupungin ja yksityisen opetuksen järjestäjän välillä on tarkoitus solmia 
sopimus rakennuksen vastikkeettomasta käytöstä opetustoimintaan ja 
siihen välittömästi liittyviin tarkoituksiin sekä tähän käyttöön liittyvistä 
osapuolten vastuista, velvollisuuksista ja kustannusjaosta.

Uusi malli mahdollistaa rakentamiseen sisältyvien arvonlisäverojen vä-
hentämisen asiassa saadun ennakkoratkaisun ja verotuksen ohjausrat-
kaisun mukaisesti, minkä vuoksi hankkeen jatkoselvittäminen on tarkoi-
tuksenmukaista.

Vaikutukset kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioon

Uuden toteutusmallin mukaan yksityisen koulun tilavuokrat tulevat kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan maksettaviksi. Toimialan vuoden 
2022 määrärahoissa ei ole varauksia näihin kustannuksiin. Toteutus-
mallin muutos edellyttää siksi toimialan määrärahojen vastaavaa li-
säämistä vuoden 2022 talousarvioon. 

Vuoden 2022 talousarviossa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
käyttötalouden määrärahat näkyvät yhtenä kaupunginvaltuustoon sito-
vana talousarviokohtana. Nykyisessä talousarviokohdassa on jo tällä-
kin hetkellä noin 160 miljoonan euron edestä kaupungin maksamia 
avustuksia ja korvauksia muille kasvatuksen ja koulutuksen palveluja 
järjestäville yhteisöille ja yksityisille kouluille. Kustannusten läpinäky-
vyyden turvaamiseksi näiden menojen nyt merkittävästi   kasvaessa on 
perusteltua eriyttää muille kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille mak-
settavat avustukset ja korvaukset kaupunginvaltuuston nähden erik-
seen sitovaksi talousarviokohdaksi.

Sopimus

Helsingin kaupungin ja Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen tarkoitukse-
na on sopia hankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämisestä tonteille 
18625/1 ja 18625/3 sekä muusta hankkeen jatkovalmistelusta.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat tekee perustettavan koulutaloyhtiön 
lukuun tehtävien hankintojen hankintapäätökset liitteenä olevan sopi-
muksen mukaisesti sekä toimii kyseisten hankintojen tilaajana. Kau-
punki sitoutuu toteuttamaan sopijapuolten yhdessä määrittelemät tarvit-
tavat toimenpiteet hankkeen jatkovalmistelussa sekä osoittamaan tä-
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hän tarvittavat henkilöstöresurssit sopimuksen liitteessä 1 kuvatulla ta-
valla. 

Sopimus on liitteenä 1.

Ohjausryhmä

Sopijapuolet perustavat ohjausryhmän hankkeen toteuttamista ja sopi-
japuolten välistä yhteistyötä varten. Ohjausryhmän toiminnan aikana 
hankeen valmistelun yhteydessä kaupunki varmistaa toteutus- ja hal-
linnointimallin valtiontukioikeudellisen arvioinnin.

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa hankkeen etenemistä. 

Kumpikin sopijapuoli nimeää ohjausryhmään kolme jäsentä ja lisäksi 
Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdisty ry:n pyydetään ni-
meämään ohjausryhmään yksi jäsen. Kaupunki ja kannatusyhdistys 
voivat nimetä lisäksi kullekin ohjausryhmään nimeämälleen jäsenelle 
varajäsenen. Kansliapäällikkö nimeää kaupungin edustajat ohjausryh-
mään.

Hankkeen jatkovalmistelun kustannuksista vastaa lähtökohtaisesti pe-
rustettava koulutaloyhtiö, jonka lukuun jatkovalmisteluvaiheen hankin-
nat tehdään. Hankkeen ohjausryhmässä käsitellään sellaiset hankin-
nat, joiden arvo ylittää 100 000 euroa.

Kaupungin hankkeen hyväksi jatkovalmistelussa tekemät omat työsuo-
ritukset (virkatyö) eivät sisälly hankkeen jatkovalmistelun kustannuksiin 
eikä niitä ole tarkoitus siirtää perustettavalle koulutaloyhtiölle. Kiinteistö 
Oy Helsingin Toimitiloille sen käynnistämisvaiheen omista työsuorituk-
sista aiheutuvat kohtuulliset kustannukset Kiinteistö Oy Helsingin Toi-
mitilat kohdistaa perustettavalle koulutaloyhtiölle.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat maksaa jatkovalmistelun hankintoihin 
ja sen omiin työsuorituksiin liittyvät sellaiset kustannukset, jotka tulevat 
maksettaviksi ennen koulutaloyhtiön perustamista, ja perii kyseiset kus-
tannukset koulutaloyhtiöltä sen perustamisen jälkeen.

Mikäli kaupunki päättää keskeyttää hankkeen, korvaa kaupunki sopi-
muksen mukaisista hankkeen jatkovalmistelun aiheuttamista kustan-
nuksista enintään 750 000 euroa.

Kaupunki myöntää tarvittaessa lyhytaikaista vakuudetonta konsernitilin 
käyttöoikeustilin limiittiä Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloille hankkeen 
rahoittamiseen ennen koulutaloyhtiölle haettavaa pitkäaikaista lainara-
hoitusta. Tarvittavat rahoituspäätökset hankkeen toteuttamiseksi tuo-
daan päätöksentekoon siinä yhteydessä, kun kaupunki tekee päätök-
sen hankkeen toteuttamisesta ja toteutusvaiheeseen siirtymisestä. Ta-
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voitteena on, että hankkeen toteuttaminen voidaan tarvittavien selvitys-
ten valmistuttua tuoda päätöksentekoon syyskaudella 2022.

Lehtikuusentie 4:n tilat ja käyttöoikeuden luovutus

Lehtikuusentie 4:ssä sijaitsevassa koulurakennus on toiminut viime 
vuodet kaupungin lukioiden väistötilakäytössä. Viimeisimpänä tiloja on 
käyttänyt Kallion lukio, jonka väistö loppuu Kallion lukion perusparan-
nushankkeen valmistuttua kevään 2022 aikana. Kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialalla ei ole tiedossa koulurakennukselle omaa käyttöä, ei-
kä kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelu ole tunnistanut tiloille 
muuta kaupungin omaa käyttöä.

Helsingin Rudolf Steiner -koulun Lehtikuusentie 6:ssa sijaitsevat ope-
tustilat on todettu huonokuntoisiksi ja niiden osalta on perusteltua siir-
tää opetus jo vuoden 2022 syyslukukauden alusta alkaen Lehtikuusen-
tie 4:ään. Uuden hallintamallin mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala vuokraa koulurakennuksen kaupunkiympäristön toimialalta 
pääomavuokrauksen periaattein. Kaupunkiympäristön toimiala on kil-
pailuttanut tiloihin Helsingin Rudolf Steiner -koulun toiminnan edellyt-
tämät muutostyöt, joiden on tarkoitus valmistua mahdollistaen syyslu-
kukauden aloittamisen koulurakennuksessa.  

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja kaupunkiympäristön toimialat 
ovat kaupunginkanslian johdolla neuvotelleet liitteenä olevan käyttöoi-
keussopimuksen Lehtikuusentie 4:n tilojen luovuttamisesta Helsingin 
Rudolf Steiner -koulun käyttöön. Käyttöoikeussopimus on voimassa 
toistaiseksi, kuitenkin siten, että se on päätettävissä aikaisintaan 
1.7.2032 ellei laajennushankkeen etenemiseen liittyen osapuolten kes-
ken muuta yhteisesti sovita.

Toimivalta

a) Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhalli-
tuksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty 
muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle. 

b) Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan toimialalautakunnan ylei-
seen toimivaltaan sisältyy hallintaoikeutensa puitteissa maa- ja vesia-
lueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyt-
töön luovuttamisesta kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi samoin kuin 
toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden 
kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
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Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet

1 HRSK Sopimus koulutalohankkeen jatkovalmistelusta
2 Salassa pidettävä (luonnos)

Muutoksenhaku

A, C Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 125
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Eliel Saari-
sen tie 41–45 sijaitsevan Englantilainen koulu / The English School 
hankesuunnitelmasta

HEL 2022-005608 T 10 01 04

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
8.3.2022 päivätystä Englantilainen koulu/ The English School hanke-
suunnitelmasta (liite 1).

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa: 

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työs-
kennellä yhdessä käyttäjien kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja valais-
tukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, 
huollettaviksi ja korjattaviksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä Englan-
tilaisen koulun käyttökustannuksiin. Lisäksi lautakunta korostaa, että 
vuokrakustannusten mahdolliset muutokset otetaan vuosittain huo-
mioon toimialan talousarviota muodostettaessa.

Lautakunta päättää esittää, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
maksettavaksi tuleville Englantilaisen koulun tilavuokrille ja muille kas-
vatuksen ja koulutuksen järjestäjille toimialan määrärahoista maksetta-
ville menoille perustetaan vuoden 2023 talousarviossa oma talousar-
viokohta, johon varataan tarvittavat määrärahat ao. kustannusten kat-
tamiseen kaupunkistrategian tuottavuustavoitteen salliman menokas-
vun ulkopuolisina erinä.

Käsittely

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
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Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet

1 Englantilaisen koulun hankesuunnitelma 8.3.2022
2 Hankesuunnitelman liitteet 8.3.2022
3 Koulutalo ylläpidon vastuunjakotaulukko final 220311
4 Vuokrasopimusluonnos Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat – Helsingin 

kaupunki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Englantilai-
nen koulu / The English School  hankkeen hankesuunnitelmasta 
25.4.2022. Kohde sijaitsee osoitteessa Eliel Saarisen tie 41-45, Etelä-
Haagan kaupunginosassa. Uudisrakennus mitoitetaan 820 oppijalle, 
mikä lisää mahdollisuuksia englanninkieliseen opiskeluun kaupungin 
strategian mukaisesti. 

Englantilainen koulu / The English School on Englantilaisen koulun 
säätiön ylläpitämä oppilaitos, jonka toiminta käsittää kaksivuotisen esi-
koulun, päivähoidon esiopetuksen oppilaille, perusopetuksen luokat 1–
9 ja lukion. Koulu toimii Helsingissä ja sen päätoimipaikka on osoit-
teessa Mäntytie 14 ja sivutoimipaikka on osoitteessa Valimotie 17–19. 
Englantilaisen koulun erityinen koulutustehtävä on englannin ja suo-
men kieliin ja kielialueiden kulttuureihin painottuva opetus. Koulun ope-
tuskielet ovat englanti ja suomi. Koululla on Helsingin kaupungin kans-
sa voimassa oleva yhteistyösopimus. Koulussa opiskelee tällä hetkellä 
730 oppijaa (100 esiopetuksessa, 450 luokilla 1–9 ja 180 lukiossa). 

Englantilaisen koulun säätiö on etsinyt koululle uusia tiloja pidemmän 
aikaa. Koulun oppilasmäärät ovat kasvaneet ja nykyiset tilat ovat käy-
neet ahtaiksi ja huonokuntoisiksi. Säätiön tarkoituksena ja tavoitteena 
on ollut saada yhteiset tilat esikoululle, peruskoululle ja lukiolle. Kau-
punkiympäristön toimialan arvion mukaan koulun nykyisen rakennuk-
sen peruskorjaus tulisi kalliimmaksi kuin uuden rakentaminen. Nykyi-
sellä tontilla Meilahdessa ei ole tarpeeksi rakennusoikeutta koulun tila-
tarpeiden lisärakentamiseen. 
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Suunnitellut tilat osoitteessa Eliel Saarisen tie 41–45 otetaan käyttöön 
kalustettuna elokuuhun 2025 mennessä. Tilojen käyttöönoton mahdol-
linen myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi 
aiheuttaa lisäkustannuksia Englantilaiselle koululle. Esitetty toteutusai-
kataulu edellyttää hankesuunnitelman sujuvaa edistämistä ja päätök-
sentekoa.

Tilojen valmistuttua Englantilainen koulu voi luopua tiloistaan osoitteis-
sa Mäntytie 14 ja osoitteessa Valimotie 17–19. Kaupunginvaltuuston 
17.1.2018 tekemän päätöksen mukaisesti Englantilaisen koulun säätiö 
sr luovuttaa Mäntytien tontin ja sillä olevan rakennuksen liittymineen 
Helsingin kaupungille korvaavan tilahankkeen valmistuttua.

Englantilaisen koulun käyttöön toteutettava uudisrakennus

Suunniteltavan uudisrakennuksen tilaohjelman mukainen hyötyala on 
yhteensä 5 376 hym² eli 6,5 hym²/oppilas. Tilamitoitus on linjassa kau-
pungin omien kouluhankkeiden tilamitoitusperiaatteiden kanssa. Hank-
keesta ei ole laadittu viitesuunnitelmia, vaan koulun tilatarve on mallin-
nettu ja mitoitettu Haahtela TVD® -simulaatiomallin avulla. Sen perus-
teella rakennuksen huoneistoalaennuste on 6 986 htm² ja bruttoalaen-
nuste 9 295 brm².  

Asemakaavamääräysten mukainen rakennusalan muoto ja jakautumi-
nen kahteen rakennusmassaan eivät mahdollista optimaalista suunnit-
teluratkaisua, vaan johtavat mm. tavanomaista noin 1000 brm2 suu-
rempaan käytävätilan tarpeeseen. Jatkosuunnittelun yhteydessä pyri-
tään mahdollisimman tehokkaaseen suunnitteluratkaisuun. Tämä edel-
lyttäisi rakennusluvan yhteydessä myönnettäviä, rakennusalojen muo-
toon liittyviä vähäisiä poikkeamia, joista Englantilaisen koulun säätiö 
jatkaa neuvotteluja kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvonta-
palvelun ja asemakaavoituspalvelun kanssa. Asemakaavan muutos ei 
ole hankkeessa mahdollinen alueella todettujen liito-oravaesiintymien 
vuoksi. 

Rakennuksen tekninen ja toiminnallinen laatutaso vastaa pääperiaat-
teiltaan kaupungin omia uudiskouluhankkeita. Hankkeelle asetetut ym-
päristötavoitteet noudattavat pääperiaatteiltaan kaupungin hiilineutraa-
lisuustavoitteita.

Perustettava koulutaloyhtiö

Kaupunginhallitus on 14.12.2020 § 876 päättänyt, että yksityisen ope-
tuksen järjestäjän koulukiinteistöinvestointia varten perustetaan erilli-
nen osakeyhtiö (koulutaloyhtiö), joka Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilo-
jen tytäryhtiönä kuuluisi kaupunkikonserniin. Hallintamallin tavoitteena 
on, että koulutaloyhtiön osakkeenomistajat (Kiinteistö Oy Helsingin 
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Toimitilat ja yksityinen opetuksen järjestäjä) yhdessä huolehtivat hank-
keen toteutuksesta sekä elinkaaren aikana koulurakennuksen hyvästä 
ylläpidosta ja omistaja-arvon säilymisestä. Tavoitteena on toteuttaa in-
vestoinnit siten, että siihen liittyvät arvonlisäverot voidaan kaupungin 
muiden kouluhankkeiden tavoin saada palautuksena takaisin ilman, et-
tä ne jäävät investoinnin lopulliseksi kustannukseksi. Edelleen hallin-
tamallin tavoitteena on, että opetuksen järjestäjän valtionrahoitukseen 
sisältyvä kiinteistönhuoltoon tarkoitettu rahoitus voidaan jatkossakin 
käyttää koulurakennuksen ylläpitoon. Lisäksi hallintomallilla varmiste-
taan sopimuskoulujen peruskorjaus- ja laajentumishankkeiden sujuva 
eteneminen kaupungin strategian mukaisesti.  

Uudessa mallissa Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat vuokraa arvonlisä-
verollisena koulutaloyhtiöltä sen omistamat tilat täysvastuullisesti pää-
omavuokrauksen periaattein. Tämän jälkeen Kiinteistö Oy Helsingin 
Toimitilat edelleen vuokraa tilat arvonlisäverollisena kaupungille siten, 
että Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat huolehtii vuokrattavien koulutilo-
jen teknisestä isännöinnistä ja ylläpidon koordinoinnista. Kaupunki puo-
lestaan luovuttaa vuokralle ottamansa koulurakennuksen käyttöoikeu-
den vastikkeetta koulutaloyhtiössä vähemmistöosakkaana olevalle yk-
sityiselle opetuksen järjestäjälle opetuksen järjestämiseksi tarvittavaksi 
ajaksi. Muina aikoina kaupungille jää oikeus käyttää vuokrattuja tiloja 
sekä myös koulurakennuksen hallintaoikeus. Lähtökohtana on, että tilo-
jen ilta- ja viikonloppukäyttö järjestetään kuten muissakin kaupungin 
hallinnassa olevissa koulurakennuksissa. 

Englantilaiselle koululle toteutettavan uudisrakennuksen omistajaksi tu-
lee perustettava yhtiö (koulutaloyhtiö), jonka enemmistöosakkaana on 
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat ja vähemmistöosakkaana Englantilai-
sen koulun säätiö sr.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista on 41 850 000 eu-
roa. 

Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 170 250 eu-
roa/kk eli 2 042 300 euroa vuodessa (24,37 euroa/m²/kk). Neliövuokran 
perusteena on 6 986 htm². Hankkeen investointikustannus on 4 500 eu-
ro/brm², mikä ylittää valtuuston asettaman tavoitteellisen kustannus-
raamin 4000 euroa/brm².  

Ehdotussuunnittelun aikana tavoitteena on pyrkiä vähentämään kaa-
vamääräysten mukaisten autopaikkojen määrää samalle tasolle, kuin 
kaupungin muissa uudiskouluhankkeissa ja muokkaamaan asemakaa-
van mukaisia rakennusaloja tehokkaamman suunnitteluratkaisun mah-
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dollistamiseksi. Nämä ratkaisut vähentäisivät kustannuksia, jolloin noin 
2 250 000 euron lisäkustannusvarauksesta voitaisiin luopua.  

Ilman varautumista em. 2,25 M euron lisäkustannukseen hankkeen 
kustannusarvio Haahtela-indeksin helmikuun 2022 hintatasossa olisi 
39,6 M euroa eli 4 260 euroa/brm². Haahtela-indeksin joulukuun 2021 
hintatasossa kustannusarvio olisi 37,57 M euroa, eli 4 040 euroa/brm².     

Lopullinen vuokra tarkentuu hankkeen toteutuneiden kustannusten mu-
kaan hankkeen valmistuttua.  

Rakennus luovutetaan Englantilaiselle koululle vastikkeetta. Englanti-
laisen koulun vuokrakustannukset sisällytetään kasvatuksen ja koulu-
tuksen talousarvioon omana kohtanaan. Käyttäjä vastaa kohteen yllä-
pidon järjestämisestä ja kustannuksista osana omaa toimintaansa. Ar-
vio vuotuisista käyttäjän vastuulle kuuluvista ylläpitokuluista on noin 
700 000 euroa, alv 24 %. Kaupunki korvaa käyttäjälle oman ilta- ja vii-
konloppukäyttönsä ylläpitokustannukset, joiden maksamisesta sovitaan 
kaupungin sisäisissä jatkokeskusteluissa. Rakennuksen arvioidut yllä-
pitokustannukset 8,35 €/htm²/kk (sis. mm. siivous ja alv 24 %). Englan-
tilainen koulu vastaa irtaimiston ja toiminnan laitteiden kustannuksista, 
joiden hankintabudjetiksi on arvioitu 2,5 M euroa euroa (alv 24 %).

Väistötiloja ei tarvita

Uudisrakennuksen sijoittaminen toiselle tontille mahdollistaa Englanti-
laisen koulun toiminnan jatkumisen keskeytymättömästi siihen saakka, 
kunnes uusi rakennus valmistuu, väistötiloja ei tarvita.

Vaikutukset kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioon

Uuden toteutusmallin mukaan yksityisen koulun tilavuokrat tulevat kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan maksettaviksi.  

Vuoden 2022 talousarviossa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
käyttötalouden määrärahat näkyvät yhtenä kaupunginvaltuustoon sito-
vana talousarviokohtana. Nykyisessä talousarviokohdassa on jo tällä-
kin hetkellä noin 160 miljoonan euron edestä kaupungin maksamia 
avustuksia ja korvauksia muille kasvatuksen ja koulutuksen palveluja 
järjestäville yhteisöille ja yksityisille kouluille. Kustannusten läpinäky-
vyyden turvaamiseksi näiden menojen nyt merkittävästi kasvaessa on 
perusteltua eriyttää muille kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille mak-
settavat avustukset ja korvaukset kaupunginvaltuuston nähden erik-
seen sitovaksi talousarviokohdaksi.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu
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Kaupunginhallitus on 30.3.2020 § 222 varannut Englantilaisen koulun 
säätiö sr:lle perustettavan yhtiön lukuun 31.12.2021 saakka kaksi tont-
tia Eliel Saarisen tieltä uudisrakentamisen toteutusedellytysten jatko-
selvittämiseksi kyseisille tonteille. Varausta on jatkettu 31.12.2022 
saakka tonttipäällikön päätöksellä 26.10.2021 § 59.  

Kaupunginhallitus hyväksyi 14.12.2020 § 876 Kiinteistö Oy Helsingin 
Toimitilojen kanssa tehtävän sopimuksen Englantilaisen koulun koulu-
talohankkeen jatkovalmistelusta esitetyn hallintamallin mukaisesti.  

Päätöksen mukaan uusi koulurakennus on tarkoitus toteuttaa hank-
keessa pilotoitavan, kaupungin sopimuskouluille kehittämän toteutus- 
ja hallintamallin mukaisesti perustettavan kiinteistöosakeyhtiön omis-
tukseen. Hankkeelle on kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti 
nimetty ohjausryhmä, jossa on edustajat kaupungilta, Kiinteistö Oy 
Helsingin Toimitiloilta sekä säätiöltä. Ohjausryhmän tehtävänä on ohja-
ta ja valvoa hankkeen etenemistä siten, että suunnittelun lähtökohtana 
on kaupungin palvelurakennuksia koskevat yleiset periaatteet ja lin-
jaukset sekä Englantilaisen koulun tarveselvitys

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet

1 Englantilaisen koulun hankesuunnitelma 8.3.2022
2 Hankesuunnitelman liitteet 8.3.2022
3 Koulutalo ylläpidon vastuunjakotaulukko final 220311
4 Vuokrasopimusluonnos Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat – Helsingin 

kaupunki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Tiedoksi

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 05.05.2022 
§ 45
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HEL 2022-005608 T 10 01 04

Esitys

A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
ton esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunki vuokraa Kiinteistö Oy 
Helsingin Toimitiloilta liitteenä olevan 8.3.2022 päivätyn hankesuunni-
telman mukaiset, noin 6 986 m² laajuiset tilat 30 vuodeksi, minkä jäl-
keen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana siten, että arvonli-
säveroton pääomavuokra 30 vuoden ajalta on enintään 60 050 000 eu-
roa. Päätös tehdään, ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta an-
toi asiassa puoltavan lausunnon. 

B
Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto esitti, että tilapäällikkö oikeutetaan allekirjoittamaan vuokra-
sopimus sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Käsittely

05.05.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Päivi Etelämäki. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Päivi Etelämäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 78 (140)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/17
31.05.2022

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

§ 126
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Käräjätu-
vantie 3 toteutettavan päiväkodin, leikkipuistotilojen ja perusope-
tuksen uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta

HEL 2022-004899 T 10 01 02

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon osoit-
teeseen Käräjätuvantie 3 toteutettavan päiväkodin, leikkipuistotilojen ja 
perusopetuksen uudisrakennuksen 13.4.2022 päivätystä hankesuunni-
telmasta (liite 1).

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

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työs-
kennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja 
valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivotta-
viksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

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

Käsittely

Palautusehdotus:
Vesa Korkkula: Lausuntoehdotuksessa eikä esittelijän perusteissa 
mainita sitä, että kyse on ulkoisesta vuokrahankkeesta ja suunnitelman 
mukaan hanke toteutetaan vuokratiloina Hoivatilat Oy:n omistamaan 
rakennukseen. 

Palautetaan valmisteluun siten, että hanke toteutetaan kaupungin 
omana tilahankkeena.

Nyt ehdotettavassa ulkoisessa vuokramallissa maksettaisiin vuokraa 
20 vuoden ajalta yhteensä 8 414 000 euroa Hoivatilat Oy:lle ja tämän 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 79 (140)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/17
31.05.2022

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

jälkeen rakennus olisi edelleen Hoivatilat Oy:n omistuksessa ja kau-
punki joutuisi solmimaan uuden vuokrasopimuksen. On paljon järke-
vämpää tehdä tilat suoraan kaupungin omaan omistukseen.

Kannattaja: Sami Säynevirta

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksessa eikä esittelijän perusteissa mainita 
sitä, että kyse on ulkoisesta vuokrahankkeesta ja suunnitelman mu-
kaan hanke toteutetaan vuokratiloina Hoivatilat Oy:n omistamaan ra-
kennukseen.  Palautetaan valmisteluun siten, että hanke toteutetaan 
kaupungin omana tilahankkeena. Nyt ehdotettavassa ulkoisessa vuok-
ramallissa maksettaisiin vuokraa 20 vuoden ajalta yhteensä 8 414 000 
euroa Hoivatilat Oy:lle ja tämän jälkeen rakennus olisi edelleen Hoivati-
lat Oy:n omistuksessa ja kaupunki joutuisi solmimaan uuden vuokraso-
pimuksen. On paljon järkevämpää tehdä tilat suoraan kaupungin 
omaan omistukseen.

Jaa-äänet: 9
Jussi Chydenius, Veli-Pekka Dufva, Sini Korpinen, Vesa Lahtinen, 
Markku Rantahalvari, Nasima Razmyar, Mirita Saxberg, Anni Siltanen, 
Ozan Yanar

Ei-äänet: 4
Pia Kopra, Vesa Korkkula, Sami Säynevirta, Kristian Wahlbeck

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 9 – 
4.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 220413 LPK Kotitorppa Käräjätuvantie 3
2 Käräjätuvantie 3, työsuojelun lausunto
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on 5.5.2022 pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Kä-
räjätuvantie 3 hankkeen hankesuunnitelmasta. Päiväkoti Kotitorppa ja 
päiväkoti Torpparinmäki toimivat tällä hetkellä kahdessa vierekkäisessä 
väliaikaisessa paviljongissa osoitteessa Torpparinmäentie 36, jossa 
nykyisin on yhteensä noin 100 tilapaikkaa. Päiväkoti Kotitorppa ja päi-
väkoti Torpparinmäki toimivat 1.8.2022 lähtien yhteisellä nimellä päivä-
koti Torpparintupa. Tuomarinkylän alueelle osoitteeseen Käräjätuvantie 
3 toteutetaan korvaavat tilat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen noin 
160 lapselle. Uudisrakennukseen toteutetaan myös leikkipuistotilat. Li-
säksi Torpparinmäen peruskoulu tarvitsee lisätilaa ja toteutettavissa ti-
loissa voidaan järjestää perusopetusta noin 50 oppilaalle. Perustelut ti-
lahankkeen mitoitukselle on ilmoitettu tarveselvityksessä ja siihen ei ole 
tullut muutoksia.

Tilojen monipuolinen käyttö on huomioitu tilojen mitoittamisessa. Ra-
kennuksen monimuotoiset ja muunneltavat tilat mahdollistavat tilojen 
käytön myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialan muihin palveluihin. 
Alueen muuntuviin palvelutarpeisiin varaudutaan toteuttamalla erityisen 
muuntojoustavia tiloja Torpparinmäen peruskoulun käyttöön. Näiden 
muutosten kustannusarvio on 1,26 euroa/htm²/kk, mikä on lisätilarat-
kaisuja huomattavasti edullisempi vaihtoehto.

Uudisrakennuksen valmistuttua on mahdollista luopua päiväkodin väis-
tötiloista osoitteessa Torpparinmäentie 36. Kaupunkiympäristön toimia-
lan tulee varmistaa, että väistötilat ovat käytössä uudisrakennuksen 
valmistumiseen saakka. Lisäksi hanke korvaa leikkipuisto ja perhetalo 
Torpparinmäen tilat osoitteessa Ylätuvanpolku 4.

Tavoitteena on, että rakennus otetaan käyttöön kalustettuna tammi-
kuuhun 2025 mennessä, kuitenkin siten että tilat varmasti ovat käytet-
tävissä elokuussa 2025. Tilojen käyttöönoton mahdollinen myöhästy-
minen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisä-
kustannuksia toimialalle.
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Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle 8.2.2022. Työsuojelun lausunto huomioidaan 
jatkosuunnittelussa (liite 2).

Hankkeessa toteutettavan fyysisen toimintaympäristön avulla ediste-
tään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista, vähennetään 
sisäilmaongelmia ja parannetaan rakennuskannan energiatehokkuutta 
kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti.

Palvelutiloilla parannetaan lasten arkea

Tilahankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmu-
kainen oppimisympäristö, jonka monikäyttöiset tilat tukevat sekä lasten 
että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat 
suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tu-
kevaksi oppimisympäristöksi.

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

Tarkoituksenmukaisella lukituksella ja kulunvalvonnalla varmistetaan 
edellytykset asukaskäytölle.

Tilaratkaisut tukevat varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien toteuttamista

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

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista on 8 414 400 euroa. 
Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 57 208 eu-
roa/kk eli 686 490 euroa vuodessa (32,69 euroa/m²/kk). Neliövuokran 
perusteena on 1750 htm². Hankkeen investointikustannus on 3236 eu-
roa/brm², mikä alittaa valtuuston asettaman tavoitteellisen kustannus-
raamin 4000 euroa/brm². Kasvatuksen ja koulutuksen käyttöön tulevien 
tilojen varustelu on valtakunnallista perustasoa, mikä ei nosta hank-
keen kustannustasoa. Lopullinen vuokra tarkentuu hankkeen toteutu-
neiden kustannusten mukaan hankkeen valmistuttua. Nykyisten väliai-
kaisten paviljonkitilojen ja leikkipuistotilojen vuokra on yhteensä noin 
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353 300 euroa vuodessa. Toteutettava hanke lisää vuokrakustannuksia 
noin 333 200 euroa vuodessa.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan mm. irtokalustehankin-
toihin 180 000 euroa, joka ei sisällä tieto- ja viestintäteknologian kus-
tannuksia, ja muuttokustannuksiin 28 000 euroa.

Väistötilat tarvitaan

Päiväkoti toimii väistötiloissa osoitteessa Torpparinmäentie 36 siihen 
saakka, kunnes uudisrakennus on valmistunut.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 
12.4.2022 osoitteeseen Käräjätuvantie 3 toteutettavan päiväkodin, leik-
kipuistotilojen ja perusopetuksen uudisrakennuksen tarveselvityksen. 
Käräjätuvantie 3 hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunkiympäristö-
lautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa 5.5.2022.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydes-
sä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, asemakaavoituksen, 
kaupunginmuseon, katu- ja liikennesuunnittelun, ympäristökeskuksen 
ja pelastuslaitoksen edustajia sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot suunni-
telman tavoitteisiin. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen edustajat 
ovat osallistuneet hankkeen valmisteluun tuoden tilasuunnitteluun pe-
dagogisen ja toiminnallisen näkökulman. Henkilökuntaa osallistetaan 
käyttäjäkokousten kautta suunnitelmien jatkokehittämiseen. Huoltajia 
osallistetaan toiminnan suunnitteluun. Lapsia osallistetaan pihan suun-
nitteluun.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 220413 LPK Kotitorppa Käräjätuvantie 3
2 Käräjätuvantie 3, työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 05.05.2022 
§ 46

HEL 2022-004899 T 10 01 02

Käräjätuvantie 3, 00690 Helsinki

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle, että se päättää vuokrata liitteenä 1 olevan 
13.4.2022 päivätyn hankesuunnitelman mukaiset noin 2 600 brm² laa-
juiset päiväkotitilat Hoivatilat Oyj:ltä, siten, että hankkeen enimmäishin-
ta on arvonlisäverottomana 8 414 000 euroa laskettuna 20 vuoden 
vuokra-ajalle.

Lisäksi jaosto esitti, että kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksik-
kö 1:n päällikkö oikeutetaan allekirjoittamaan Hoivatilat Oyj:n kanssa 
vuokrasopimus sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä 
korjauksia ja tarkennuksia.

Päätös tehdään ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa 
puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta vuokrauspäätöstä.

Käsittely

05.05.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektiarkkitehti Minna Koskinen. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
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Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Minna Koskinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31047533

minna.r.koskinen(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 38472

sonja.liljeblad(a)hel.fi
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§ 127
Päiväkoti Nihdin uudisrakennuksen tarveselvitys

HEL 2021-013783 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Sompasaareen osoit-
teeseen Pinkkarinkuja 4 / Konttinosturinkuja 3 toteutettavan päiväkoti 
Nihdin tarveselvityksen. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeiden jatkosuun-
nittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja 
oppijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä sekä edistää tilojen ko-
konaistaloudellisuutta riittävin hankeohjauksellisin keinoin. Tiloja kehi-
tettäessä varmistetaan, että toiminnalle on riittävästi rauhallisia tiloja. 

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Tommi Kantanen, projektiarkkitehti, puhelin

tommi.kantanen(a)hel.fi

Liitteet

1 LPK Nihti Tarveselvityslomake
2 Nihdin päiväkodin tilaohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kallion peruspiirin väestön kasvu kohdentuu erityisesti Kalasataman ja 
Sompasaaren alueille. Hankkeella vastataan alueen kasvavaan palve-
luntarpeeseen.

Uudet tilat suunnitellaan noin 140 lapselle. Sompasaareen osoittee-
seen Pinkkarinkuja 4 / Konttinosturinkuja 3 toteutettava uudisrakennus 
otetaan käyttöön kalustettuna elokuuhun 2024 mennessä. Toteutetta-
vissa tiloissa voidaan järjestää varhaiskasvatusta uuden rakentuvan 
alueen muuntuvien tarpeiden mukaan. Toiminnan tarpeet on huomioitu 
tilojen mitoituksessa.
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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.

Kallion peruspiirissä asui vuoden 2020 lopussa 1-6-vuotiaita lapsia 
1041. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan lasten määrä kasvaa si-
ten, että 15 vuoden kuluttua lapsia arvioidaan olevan noin 402 nykyistä 
enemmän. Kallion peruspiirin väestön kasvu kohdentuu erityisesti Ka-
lasataman ja Sompasaaren alueille.

Kalasataman alueella on tällä hetkellä käytössä väliaikainen noin 130-
paikkainen paviljonkipäiväkoti Ariel, jonka tiloista luovutaan päiväkoti 
Nihdin valmistuttua.

Edellä kuvatun lisäksi talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma 
vuosille 2022-2030 sisältää Kalasataman alueella vuonna 2022 valmis-
tuvan päiväkoti Verkkosaaren ja vuonna 2023 valmistuvan päiväkoti 
Sompasaaren, joissa uusia paikkoja on yhteensä noin 450. Väliaikai-
sissa tiloissa on tällä hetkellä käytössä noin 200 paikkaa.

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Uudisrakennukseen toteutettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat 
luovat hyvät edellytykset opinpolun aloittamiselle, päiväkodin toiminnal-
le ja vastaavat Sompasaaren alueen palvelutarpeisiin.

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

Tilat edistävät varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan päiväkodille pedagogisesti monipuoliset, tar-
koituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka edistävät toimin-
taa ja takaavat oppijoille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat suun-
nitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden 
mukaan ja ne mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden 
toteuttamisen. Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteiskunnas-
sa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä 
ja osaamista Helsingissä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 87 (140)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/18
31.05.2022

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

Piha-alue varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja var-
haiskasvatussuunnitelman tavoitteita ja niiden suunnittelussa ja varus-
telussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, lii-
kunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. 
Piha-alueet tarjoavat sekä päiväkodille että alueen asukkaille monipuo-
liset leikki- ja liikuntaolosuhteet. Henkilökuntaa ja lapsia osallistetaan 
pihan suunnitteluun.

Päiväkodin tilatarpeet esitetään liitteenä olevassa huonetilaohjelmassa.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Päiväkoti Nihdin tilat ovat laajuudeltaan 1149 htm². Kaupunkiympäris-
tön toimialan arvioima tuleva kokonaisvuokra on noin 41,68 eu-
roa/m²/kk eli noin 574 684 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Tässä hankkeessa käynnis-
tämiskustannuksiin varataan 140 000 euroa, josta tieto- ja viestintätek-
nologian osuus on noin 8 000 euroa. Muuttokustannusarvio on noin 20 
000 euroa. Siivouskustannusarvio on noin 33 600 euroa/vuosi. Toimin-
takustannukset tulevan hankkeen osalta ovat yhteensä noin 1 530 000 
euroa/vuosi.

Keskimääräistä korkeampiin tilakustannuksiin johtavia tekijöitä hank-
keessa ovat mm. voimakkaasti nousseet rakentamiskustannukset, 
asemakaavan määräys vieherkaton rakentamisesta, vaativien perus-
tamis- ja ympäristöolosuhteiden huomioiminen rakenteissa ja julkisivu-
materiaaleissa sekä raitioliikennemelun torjunnassa huomioitavat ra-
kenteet. Tilojen kokonaistaloudellisuutta tulee edistää jatkosuunnitte-
lussa ja toteutuksessa riittävin hankeohjauksellisin keinoin.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Päiväkodin henkilökunta osallis-
tuu käyttäjäkokouksissa rakennuksen suunnitteluun hanke-, yleis- ja to-
teutussuunnittelun aikana. Huoltajia osallistetaan toiminnan suunnitte-
luun.

Toimivalta

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

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
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Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Tommi Kantanen, projektiarkkitehti, puhelin

tommi.kantanen(a)hel.fi

Liitteet

1 LPK Nihti Tarveselvityslomake
2 Nihdin päiväkodin tilaohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 128
Osoitteeseen Pyhätunturintie 2 toteutettavan leikkipuisto Mellun-
mäen korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitys ja lausunto han-
kesuunnitelmasta

HEL 2022-005997 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti

A

hyväksyä osoitteeseen Pyhätunturintie 2 toteutettavan leikkipuisto Mel-
lunmäen korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksen (liite 1).

B

antaa puoltavan lausunnon osoitteeseen Pyhätunturintie 2 toteutetta-
van leikkipuiston Mellunmäen korvaavan uudisrakennuksen hanke-
suunnitelmasta (liite 2). 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-
neneristykseen ja -vaimennukseen sekä valaistukseen tulee kiinnittää 
huomiota. Lisäksi tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivot-
taviksi, 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 las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä.

Hanke esitellään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle alustavien suunnitelmien valmistuttua. Työsuo-
jelun lausunto tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen
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Lisätiedot
Gitta Harti, erityissuunnittelija, puhelin: 310 29130

gitta.harti(a)hel.fi

Liitteet

1 Leikkipuisto Mellunmäen tarveselvityslomake
2 Hankesuunnitelma 2821U20148 Mellunmäki korvaava uudisrakennus 

220405
3 Lp Mellunmäki HS liitteet
4 Pöytäkirjanote, Kymp, hankesuunnitelman hyväksyminen

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 19.5.2022 
päivätystä, osoitteeseen Pyhätunturintie 2 toteutettavan leikkipuisto 
Mellunmäen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta. 
Hankkeen kiireellisyydestä ja hankemuodosta johtuen tarveselvityksen 
hyväksyminen ja lausunto hankesuunnitelmasta esitellään lautakunnal-
le yhdessä.

Leikkipuisto Mellunmäen uudishanke sijaitsee Mellunkylän kaupun-
kiuudistusalueella.

Mellunmäki kuuluu Mellunkylän kaupunkiuudistusalueeseen minkä 
vuoksi leikkipuiston häiriötön jatkuminen on korostetun tärkeä alueen 
asukkaiden hyvinvoinnin edistämiselle ja kaupunkiuudistustavoitteiden 
toteutumiselle.

Rakennuksen pohjaratkaisun tulee olla joustava, tehokas ja mahdollis-
taa tilojen monikäyttöisyys. Suunnitteluratkaisujen tulee edistää moni-
puolista toimintaa pikkulapsille, lapsiperheille ja koululaisille sekä alu-
een asukkaille. Lisäksi suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, 
että tilat ovat vuokrattavissa leikkipuiston toiminta-aikojen ulkopuolella 
iltaisin ja viikonloppuisin asukkaille ja muille toimijoille. Tilat tulee suun-
nitella esteettömiksi ja niiden tulee täyttää rakentamismääräysten uu-
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disrakentamiselle asetetut terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimuk-
set.

Kaupunkiympäristön toimiala toteutti vuonna 2019 leikkipuistojen koko-
naistarkastelun, johon sisältyi tilojen kuntoarvio. Kuntoarvion mukaan 
leikkipuisto Mellunmäen tilat ovat huonokuntoiset, kuntoluokka alle 
60%, joten tilojen korjaaminen ei ole tarkoituksenmukaista eikä talou-
dellisesti perusteltua. Uudishanke korvaa nykyiset purettavat leikkipuis-
to- ja varastotilat. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee käyttä-
mään tiloja joustavasti muuttuvan palvelutarpeen mukaan.  

Suunnitellut tilat tarvitaan käyttöön kalustettuina 1.8.2023 mennessä. 
Tilojen käyttöönoton myöhästyminen haittaa toiminnan järjestämistä ja 
voi aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle. Uudishankkeen toteutuksen 
yhteydessä käytetään väistötilaa, Vesalan paviljonkia, osoitteessa Kii-
liänkuja 3 sekä tarvittaessa muita alueella sijaitsevia kasvatuksen- ja 
koulutuksen toimialan tiloja. 

Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmu-
kainen ja joustava toimintaympäristö, joka tukee yhteisöllisyyttä sekä 
yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittymistä. Han-
kesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suunnitte-
lutavoitteita.

Tilahanke parantaa alueen 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. Leikkipuisto Mellunmäen nykyiset tilat eivät kaupunkiympä-
ristön toimialan mukaan vastaa kunnoltaan leikkipuistorakennuksen 
vaatimuksia. Alueelle tarvitaan uudet korvaavat tilat leikkipuistotoimin-
nan järjestämiseen.

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Uudisrakennukseen toteutettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat 
luovat hyvät edellytykset Mellunkylän alueen leikkipuistotoiminnalle.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille käyttäjille sopiviksi. Toimin-
nan suunnitteluun osallistetaan henkilöstön lisäksi lapset, nuoret ja 
perheet. 

Tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden ja asukaskäytön ylläpitämisen alu-
eella.
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Hankkeessa toteutetaan leikkipuistolle pedagogisesti monipuoliset, tar-
koituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka edistävät toimin-
taa ja takaavat lapsille ja perheille hyvän toimintaympäristön. Tilat 
suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluoh-
jeiden mukaan.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Tilat ovat laajuudeltaan 174 htm². Kustannusarvio on 1 080 000 milj. 
euroa. Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on 
37,61 euroa/m²/kk eli noin 78 530 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet, tietotekniikan käynnistämis-
kustannukset sekä muuttokustannukset, yhteensä noin 30 000 euroa. 
Siivouskustannusarvio on noin 7 000 euroa/vuosi. Toiminnan vuosittai-
set kustannukset ovat noin 242 000 euroa/vuosi.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on käsitellyt 19.5.2022 osoitteeseen Pyhätunturintie 2 toteutettavan 
leikkipuiston korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmaa.

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Leikkipuiston edustajia osalliste-
taan käyttäjäkokouksissa suunnitelmien jatkokehittämiseen ja irtokalus-
tesuunnitteluun.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää lisätiloista

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
Gitta Harti, erityissuunnittelija, puhelin: 310 29130

gitta.harti(a)hel.fi

Liitteet

1 Leikkipuisto Mellunmäen tarveselvityslomake
2 Hankesuunnitelma 2821U20148 Mellunmäki korvaava uudisrakennus 

220405
3 Lp Mellunmäki HS liitteet
4 Pöytäkirjanote, Kymp, hankesuunnitelman hyväksyminen
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Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 19.05.2022 
§ 57

HEL 2022-005997 T 10 06 00

Pyhätunturintie 2

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä Lp Mellunmäen korvaavan rakennuksen 5.4.2022 päi-
vätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 241 
brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottoma-
na 1 080 000 euroa joulukuun 2021 kustannustasossa. 

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala antaa 
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

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

Käsittely

19.05.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Pekka Löyskä. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 
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Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Pekka Löyskä, projektinjohtaja, puhelin: 310 38311

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

erkki.huitti(a)hel.fi
Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458

sakari.heikkinen(a)hel.fi
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§ 129
Osoitteeseen Rusthollarintie 15a toteutettavan leikkipuisto Rusthol-
larin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitys ja lausunto hanke-
suunnitelmasta

HEL 2022-005996 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti

A

hyväksyä osoitteeseen Rusthollarintie 15a toteutettavan leikkipuisto 
Rusthollarin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksen (liite 1).

B

antaa puoltavan lausunnon osoitteeseen Rusthollarintie 15a toteutetta-
van leikkipuisto Rusthollarin korvaavan uudisrakennuksen hankesuun-
nitelmasta (liite 2). Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu han-
kesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
neneristykseen ja -vaimennukseen sekä valaistukseen tulee kiinnittää 
huomiota. Lisäksi tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivot-
taviksi, 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 las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä.

Hanke esitellään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle alustavien suunnitelmien valmistuttua. Työsuo-
jelun lausunto tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen
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Lisätiedot
Gitta Harti, erityissuunnittelija, puhelin: 310 29130

gitta.harti(a)hel.fi

Liitteet

1 Lp Rusthollari tarveselvityslomake
2 Hankesuunnitelma 2821U20157 Rusthollari korvaava uudisrakennus 

220405
3 Lp Rusthollari HS liitteet
4 Pöytäkirjanote, Kymp, hankesuunnitelman hyväksyminen

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 5.4.2022 päi-
vätystä, osoitteeseen Rusthollarintie 15a toteutettavan leikkipuisto 
Rusthollarin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta. 
Hankkeen kiireellisyydestä ja hankemuodosta johtuen tarveselvityksen 
hyväksyminen ja lausunto hankesuunnitelmasta esitellään lautakunnal-
le yhdessä.

Leikkipuisto Rusthollarin uudishanke sijaitsee Vartiokylän kaupunkiuu-
distusalueella.

Rakennuksen pohjaratkaisu tulee olla joustava, tehokas ja edistää tilo-
jen monikäyttöisyyttä. Suunnitteluratkaisujen tulee edistää monipuolista 
toimintaa pikkulapsille, lapsiperheille ja koululaisille sekä alueen asuk-
kaille.  Lisäksi suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, että tilat 
ovat vuokrattavissa leikkipuiston toiminta-aikojen ulkopuolella iltaisin ja 
viikonloppuisin asukkaille ja muille toimijoille. Tilat tulee suunnitella es-
teettömiksi ja niiden tulee täyttää rakentamismääräysten uudisraken-
tamiselle asetetut terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset.

Kaupunkiympäristö toteutti vuonna 2019 leikkipuistojen kokonaistarkas-
telun, johon sisältyi tilojen kuntoarvio. Kuntoarvion mukaan leikkipuisto 
Mellunmäen tilat ovat huonokuntoiset, kuntoluokka alle 60%, joten tilo-
jen korjaaminen ei ole tarkoituksenmukaista eikä taloudellisesti perus-
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teltua. Uudishanke korvaa nykyiset purettavat leikkipuisto- ja varastoti-
lat. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee käyttämään tiloja jousta-
vasti muuttuvan palvelutarpeen mukaan.   

Suunnitellut tilat tarvitaan käyttöön kalustettuina 1.8.2023 mennessä. 
Tilojen käyttöönoton myöhästyminen haittaa toiminnan järjestämistä ja 
voi aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle. Uudishankkeen toteutuksen 
yhteydessä käytetään alueella sijaitsevia muita kasvatuksen- ja koulu-
tuksen toimialan tiloja, joten erillisiä väistötiloja ei toteuteta.

Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmu-
kainen ja joustava toimintaympäristö, joka tukee yhteisöllisyyttä sekä 
yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittymistä. Han-
kesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suunnitte-
lutavoitteita.

Tilahanke parantaa alueen 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. Leikkipuisto Mellunmäen nykyiset tilat eivät kaupunkiympä-
ristön toimialan mukaan vastaa kunnoltaan leikkipuistorakennuksen 
vaatimuksia. Alueelle tarvitaan uudet korvaavat tilat leikkipuistotoimin-
nan järjestämiseen.

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Uudisrakennukseen toteutettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat 
luovat hyvät edellytykset Vartiokylän alueen leikkipuistotoiminnalle.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille käyttäjille sopiviksi. Toimin-
nan suunnitteluun osallistetaan henkilöstön lisäksi lapset, nuoret ja 
perheet. 

Tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden ja asukaskäytön ylläpitämisen alu-
eella.

Hankkeessa toteutetaan leikkipuistolle pedagogisesti monipuoliset, tar-
koituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka edistävät toimin-
taa ja takaavat lapsille ja perheille hyvän toimintaympäristön. Tilat 
suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluoh-
jeiden mukaan.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin
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Tilat ovat laajuudeltaan 174 htm². Kustannusarvio on 1 080 000 milj. 
euroa. Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on 
37,61 euroa/m²/kk eli noin 78 530 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet , tietotekniikan käynnistä-
miskustannukset sekä muuttokustannukset, yhteensä noin 30 000 eu-
roa. Siivouskustannusarvio on noin 7000 euroa/vuosi. Toiminnan vuo-
sittaiset kustannukset ovat noin 298 000 euroa/vuosi. 

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Leikkipuiston henkilökunta sekä 
aluepäällikkö osallistuvat käyttäjäkokouksissa rakennuksen suunnitte-
luun hanke-, yleis- ja toteutussuunnittelun aikana.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on käsitellyt 19.5.2022 osoitteeseen Rusthollarintie 15a toteutettavan 
leikkipuiston korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmaa.

Tarveselvitys ja hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön se-
kä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Leikkipuiston 
edustajia osallistetaan käyttäjäkokouksissa suunnitelmien jatkokehittä-
miseen ja irtokalustesuunnitteluun.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää lisätiloista

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
Gitta Harti, erityissuunnittelija, puhelin: 310 29130

gitta.harti(a)hel.fi

Liitteet

1 Lp Rusthollari tarveselvityslomake
2 Hankesuunnitelma 2821U20157 Rusthollari korvaava uudisrakennus 

220405
3 Lp Rusthollari HS liitteet
4 Pöytäkirjanote, Kymp, hankesuunnitelman hyväksyminen
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Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimilala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 19.05.2022 
§ 56

HEL 2022-005996 T 10 06 00

Rusthollarintie 15a

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä Lp Rusthollarin korvaavan rakennuksen 5.4.2022 päi-
vätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 241 
brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottoma-
na 1 080 000 euroa joulukuun 2021 kustannustasossa. 

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa 
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

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

Käsittely

19.05.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Pekka Löyskä. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 
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Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Pekka Löyskä, projektinjohtaja, puhelin: 310 38311

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

erkki.huitti(a)hel.fi
Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458

sakari.heikkinen(a)hel.fi
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§ 130
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Jäkälätie 11 
sijaitsevan päiväkoti Jäkälän hankesuunnitelmasta

HEL 2022-002911 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
20.3.2020 päivätystä päiväkoti Jäkälän hankesuunnitelmasta (liite 1). 

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuutta kiinnitettävän tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisää-
teisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työs-
kennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja 
valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivotta-
viksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

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

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Seija Serovuo, suunnittelija, puhelin: 310 25897

seija.serovuo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 10.1.2022
2 Hankesuunnitelman liitteet
3 Työsuojelulausunto päiväkoti Jäkälä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa päiväkoti Jä-
kälän hankkeen hankesuunnitelmasta 10.1.2022. Kohde sijaitsee osoit-
teessa Jäkälätie 11, Malmin kaupunginosassa. Päiväkoti Jäkälä toimii 
nykyään samassa osoitteessa ja tilat palvelevat tällä hetkellä 40 lasta. 
Nykyinen päiväkotirakennus on huonokuntoinen ja liian pieni väestöen-
nusteen mukaiselle kasvavalle lapsimäärälle eikä kaikilta osin tue toi-
minnallisia tavoitteita. Uudisrakennus mitoitetaan 240 lapselle. Peruste-
lut tilahankkeen mitoitukselle on ilmoitettu tarveselvityksessä ja siihen 
ei ole tullut muutoksia. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala luopuu päiväkoti Jäkälän tiloista 
osoitteessa Jäkälätie 11 uudishankkeen tilojen valmistuttua. 

Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi ja esteettömiksi. Suunnitte-
lussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota sisäilman laatuun, 
valaistukseen, luonnonvalon hyödyntämiseen ja äänenvaimennukseen.

Suunnitellut tilat Jäkälätie 11:ssa otetaan käyttöön kalustettuna elokuu-
hun 2025 mennessä. Tilojen käyttöönoton mahdollinen myöhästyminen 
aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisäkustan-
nuksia toimialalle. 

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle 13.1.2021. Liitteenä oleva työsuojelun lausun-
to huomioidaan jatkosuunnittelussa.

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

Palvelutiloilla parannetaan lasten arkea

Tilahankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmu-
kainen oppimisympäristö, jonka monipuoliset ja joustavat tilat tukevat 
sekä lasten että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvin-
vointia. Tilat suunnitellaan lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimi-
sympäristöksi.

Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja 
varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita ja niiden suunnittelussa ja va-
rustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, 
liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. 
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Piha-alueet tarjoavat sekä päiväkodin käyttäjille ja alueen asukkaille 
monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet.

Tarkoituksenmukaisella lukituksella ja kulunvalvonnalla varmistetaan 
edellytykset asukaskäytölle.

Tilaratkaisut tukevat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti toimivat, tarkoituksenmukaisesti 
mitoitetut ja joustavat tilat. Tilat suunnitellaan suunnitteluohjeiden mu-
kaan ja ne mahdollistavat lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 65 129 eu-
roa/kk eli 781 544 euroa vuodessa (29,47 euroa/m²/kk). Neliövuokran 
perusteena on 2210 htm². Lopullinen vuokra tarkentuu hankkeen toteu-
tuneiden kustannusten mukaan hankkeen valmistuttua. Hankkeen ny-
kyinen vuokra on 54 229 euroa vuodessa. Toteutettava hanke lisää 
vuokrakustannuksia 727 315 euroa vuodessa.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan 200 000 euroa, tieto-
hallinnon hankintoihin 16 000 euroa, muuttokustannuksiin 31 055 euroa 
ja siivouskustannuksiin noin 63 360 euroa/vuosi.

Väistötilat

Hankkeessa ei tarvita väistötiloja. Päiväkotitoiminta jatkuu nykyisessä 
Lpk Jäkälässä uudisrakennuksen valmistumiseen saakka.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

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

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot suunni-
telman tavoitteisiin. Päiväkodin edustajat ovat osallistuneet hankkeen 
valmisteluun tuoden tilasuunnitteluun pedagogisen ja toiminnallisen 
näkökulman. Henkilökuntaa osallistetaan käyttäjäkokousten kautta 
suunnitelmien jatkokehittämiseen.

Henkilökuntaa ja lapsia osallistetaan piha- ja irtokalustesuunnitteluun.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
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Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Seija Serovuo, suunnittelija, puhelin: 310 25897

seija.serovuo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 10.1.2022
2 Hankesuunnitelman liitteet
3 Työsuojelulausunto päiväkoti Jäkälä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 10.03.2022 
§ 21

HEL 2022-002911 T 10 06 00

Esitys

A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Jäkälätie 11 toteutettavan 
päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen 10.1.2022 päivätyn hanke-
suunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin 2 651 
brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottoma-
na 11 250 000 euroa marraskuun 2021 kustannustasossa ehdolla, että 
kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan 
lausunnon.

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

Käsittely

10.03.2022 Ehdotuksen mukaan

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

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
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Lisätiedot
Markku Hakonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39569

markku.hakonen(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi
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§ 131
Oikaisuvaatimus päiväkoti Pihlajan kielikylpyryhmän valintapäätök-
sestä

HEL 2022-006443 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen päiväkodin johtajan 19.4.2022 (nro 202200014) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätösten muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös 19.4.2022
2 Oikaisuvaatimus 9.5.2022
3 Valintakokouksen pöytäkirja 13.4.2022 Kielikylpy Pihlaja ja Ruskeasuo

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva päiväkodin johtajan pää-
tös 19.4.2022 (nro 202200014, liite 1).
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Oikaisuvaatimus

Huoltaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen kielteisestä varhaiskasvatus-
paikkapäätöksestä päiväkoti Pihlajan ruotsin kielen kielikylpyryhmään 
(liite 2). Huoltaja vaatii, että lapsi saa paikan päiväkoti Pihlajan kielikyl-
pyryhmästä, koska kaikki lapsen kaverit päiväkoti Pihlajassa saivat pai-
kat kielikylpyryhmästä ja lapsi jäi ainoana tutusta kaveriporukasta kieli-
kylpyryhmän ulkopuolelle. Lisäksi huoltajan mukaan päiväkoti Pihlajan 
kielikylpyryhmään on valittu aiemmin keväällä yksi lapsi ohi muiden ha-
kijoiden ja huoltaja kokee, että valintaprosessi ei ole ollut tältä osin yh-
denvertainen. Tarkemmat perusteet ilmenevät oikaisuvaatimuksesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Ruotsin kielen kielikylvyn valinnan periaatteet

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Pihlajan ruotsin kie-
len kielikylpyryhmästä 1.8.2022 alkaen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päättämät (13.2.2018 § 24) varhais-
kasvatuksen ruotsin kielen kielikylpyyn valinnan periaatteet varhaiskas-
vatuksessa ja esiopetuksessa ovat seuraavat:

-Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan yksikköön, jos se palvelujen 
tarjonta huomioon ottaen on mahdollista. 

-Kielikylpyryhmään valitaan lapset siten, että lapsi voi jatkaa kielikylpy-
luokalla perusopetuksessa (kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomen-
kielisen jaoston lisäys 6.11.2018 § 50).

-Kielikylpypolun turvaamiseksi ja vanhempien kielikylpyyn sitoutumisen 
tukemiseksi samassa kielikylpypäiväkodissa tai kielikylpypolkua jatka-
van alakoulun 1. tai 2. luokalla olevien lasten sisarukset asetetaan va-
linnassa etusijalle. Mikäli sisaruksia on enemmän kuin ryhmään voi-
daan ottaa, eikä mikään päiväkodin tarjoama käytännön järjestely on-
nistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan valinta arvonnalla.

-Mikäli ensisijaisen valinnan jälkeen muita edellytykset täyttäviä hakijoi-
ta on enemmän kuin vapaita paikkoja eikä mikään päiväkodin tarjoama 
käytännön järjestely onnistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan valin-
ta arvonnalla.

Kielikylpyyn ei ole subjektiivista oikeutta.

Asian selvittely
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Päiväkoti Pihlajan ja päiväkoti Ruskeasuon ruotsin kielen kielikylvystä 
on opinpolun jatkumo Meilahden peruskouluun. Päiväkodit ovat sitou-
tuneet järjestämään yhdessä noin 25 varhaiskasvatus- ja esiopetus-
paikkaa vuosittain. Päiväkodit muodostavat yhden kielikylpyluokan Mei-
lahden peruskouluun. Kielikylpyryhmien lapsimäärä ikäluokittain on ol-
lut vuosittain enimmillään 25. 

Asiassa saadun selvityksen mukaan perhe on hakenut kielikylpypaik-
kaa päiväkoti Pihlajasta 14.3.2022. Huoltajat ovat hakuvaiheessa pai-
nottaneet lasten ystävyyssuhteiden merkitystä. Päiväkoti Pihlajassa on 
pidetty teamsilla kielikylpyinfo, jossa on käyty läpi kielikylpyyn hakemi-
nen ja valintaperiaatteet. Päiväkodin johtaja on tavannut perheen ja 
asiaa on käyty yhdessä läpi.

Selvityksen mukaan päiväkoti Pihlajassa oli yhteensä 12 paikkaa kieli-
kylpyyn. Esiopetusryhmään (vuonna 2016 syntyneet) valittiin 3 hakijaa 
ja vuonna 2018 syntyneiden ryhmään 3 hakijaa. Vuonna 2017 synty-
neitä lapsia oli ryhmässä valmiiksi 8 ja Ruskeasuon päiväkodissa 8. 
Noudattaen koulun kanssa sovittua 25 lapsen kokonaismäärää päivä-
koteihin valittiin yhteensä 9 tämän ikäistä lasta. Ruskeasuolle hakijoita 
oli 3 ja Pihlajaan 8. Ruskeasuon osalta kaikki 2017 syntyneet hakijat 
mahtuivat kielikylpyryhmään ilman arvontaa. Päiväkoti Pihlajan haki-
joista 2 sai paikan sisarusperusteella ja jäljelle jäi vielä 4 vapaata paik-
kaa. Jäljelle jäävien kuuden hakijan kesken suoritettiin arvonta, jonka 
perusteella paikan sai neljä hakijaa. Kaksi lasta jäi ilman paikkaa kieli-
kylpyryhmästä, joista toinen oli oikaisuvaatimuksen tekijän lapsi. Valin-
takokouksesta on pöytäkirja, joka on tämän päätöksen liitteenä (liite 3). 
Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo oikaisuvaatimuksessaan esille, että va-
lintakokouksen pöytäkirjassa ei mainittu mitään päiväkodin tarjoamista 
käytännön järjestelyistä ennen arvonnan suorittamista. Käytännön jär-
jestelyillä tarkoitetaan tässä tilanteessa sitä, olisiko päiväkoti Ruskea-
suon kielikylpyryhmässä ollut vapaita paikkoja vuonna 2017 syntynei-
den ryhmässä, jolloin perheelle olisi voitu tarjota paikkaa sieltä. Rus-
keasuon kielikylpyryhmään oli kuitenkin hakijoita sen verran, että kaikki 
vapaat paikat täyttyivät ensisijaisista hakijoista. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä kertoo oikaisuvaatimuksessaan, että päivä-
koti Pihlajan kielikylpyryhmästä on aiemmin keväällä vapautunut yksi 
paikka, joka on annettu suoraan ohi muiden hakijoiden edellisvuonna 
ryhmään hakeneelle lapselle. Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo esille, että 
myös hän on keskustellut keväällä 2021 päiväkodin varajohtajan kans-
sa kielikylpyyn hakemisesta ja kysynyt hänen mielipidettään hakemisen 
ajankohdasta. Päiväkodin varajohtaja suositteli hakemaan vasta seu-
raavana vuonna, kun lapsi on vanhempi ja kielelliset valmiudet ovat pa-
remmat. Keskustelun perusteella perhe päätti hakea kielikylpyyn vasta 
seuraavana keväänä. Päiväkoti Pihlajan maaliskuussa vapautunut 
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paikka annettiin viime vuonna hakeneelle lapselle, joka oli jättänyt siir-
tohakemuksen voimaan viime keväänä kun hän jäi ilman paikkaa. 
Paikkaa ei annettu niin sanotusti jonon ohi vaan voimassa olevan siir-
tohakemuksen perusteella. Nyt keväällä käynnistyneen haun perusteel-
la haettiin paikkoja kielikylpyryhmään seuraavalle lukuvuodelle. Oikai-
suvaatimuksen tekijän lapselle ei ole voitu keväällä 2021 varajohtajan 
kanssa käydyn keskustelun perusteella tehdä siirtohakemusta, koska 
lapselle päätettiin hakea paikkaa kielikylvystä vasta seuraavana ke-
väänä. Jotta voi tehdä siirtohakemuksen, on sitä ennen täytynyt hakea 
kielikylpyyn.

Selvityksen mukaan päiväkodin johtaja on keskustellut huoltajien kans-
sa kielikylpyvalintojen jälkeen ja perheelle on kerrottu mahdollisuudesta 
jättää siirtohakemus voimaan, jos paikkoja toimintakauden aikana va-
pautuu. Päiväkodin johtajan mukaan perheelle on myös esitetty peda-
gogisia ratkaisuja lasten ystävyyssuhteiden ylläpitoon kuten yhteisiä ul-
koiluaikoja sekä leikkimahdollisuuksia kielikylpyryhmän lasten kanssa.

Yhteenveto

Kielikylpyvalinnat on tehty kasvatus- ja koulutuslautakunnan 13.2.2018 
(§ 24) päättämien ja sen suomenkielisen jaoston 6.11.2018 (§ 50) täy-
dentämien kielikylpyyn valinnan periaatteiden mukaisesti. Valintaperus-
teita on sovellettu kaikkien hakijoiden kohdalla yhdenvertaisesti. 

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

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös 19.4.2022
2 Oikaisuvaatimus 9.5.2022
3 Valintakokouksen pöytäkirja 13.4.2022 Kielikylpy Pihlaja ja Ruskeasuo

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Muutoksenhakija Esitysteksti
Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös
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§ 132
Oikaisuvaatimus rehtorin päätöksestä

HEL 2022-006605 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jättää tutkimatta ********** oikai-
suvaatimuksen, jonka hän tehnyt Suutarinkylän peruskoulun rehtorin 
17.5.2022 (§ 171) tekemästä viran täyttämistä koskevasta päätöksestä. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esit-
tämiin seikkoihin

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Rehtorin päätös
2 Rehtorin päätöksen liite muutoksenhakukielto

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

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen Suutarinkylän peruskoulun reh-
torin 17.5.2022 (§ 171) tekemästä päätöksestä, jolla rehtori päätti jättää 
täyttämättä haettavana olleen määräaikaisen tuntiopettajan (terveystie-
to ja kotitalous) tehtävän.
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Toimialajohtajan 20.11.2019 (§ 100) tekemän delegointipäätöksen mu-
kaan opettajan ottamisesta määräajaksi päättää rehtori.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 4 §:n 2 
momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen 
voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta haku-
menettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.

Kuntalain 134 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokun-
nan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyy-
tymätön saa hakea siihen oikaisua.

Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua 
tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta. Lain 141 §:n 3 momentin mukaan päätökseen, josta ei saa tehdä 
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, on liitettävä ilmoitus muutok-
senhakukiellosta.

Viran täyttämättä jättämistä koskevalla päätöksellä ei ole lopullisesti 
ratkaistu viran täyttämistä koskevaa asiaa. Tällainen päätös katsotaan 
asian valmisteluksi. Muutoksenhaku tapahtuu siinä vaiheessa, kun vir-
ka on täytetty. Kaupungilla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana ole-
vaa virkaa eikä kenelläkään ole oikeutta tulla nimitetyksi.

Rehtorin päätös ei sisällä sellaista ratkaisua, josta saisi tehdä oikaisu-
vaatimuksen tai kunnallisvalituksen.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun viitaten, että oikaisuvaatimus jäte-
tään tutkimatta.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Rehtorin päätös
2 Rehtorin päätöksen liite muutoksenhakukielto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 133
Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta

HEL 2022-002735 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt Mäkelänrinteen lukion rehtorin 18.3.2022 
(§ 7) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt pe-
rusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Esteelliset: Veli-Pekka Dufva

Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 1)

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

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Rehtorin päätös
3 Rehtorin lausunto
4 Hakuilmoitus
5 Virkaan valitun hakemus
6 Haastatteluun kutsutun hakemus
7 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus Lötjönen_PDFa2b

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
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Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt Helsingin kaupungin kirjaamoon 25.2.2022 saapu-
neen oikaisuvaatimuksen. Mäkelänrinteen lukion rehtori on kuitenkin 
vasta 18.3.2022 (§ 7) tehnyt kyseiseen oikaisuvaatimukseen liittyvän 
päätöksen. Päätöksen mukaan rehtori on ottanut Mäkelänrinteen lu-
kioon sijoitettuun ruotsin kielen lehtorin virkaan toistaiseksi 1.8.2022 lu-
kien teologian maisteri ********** sekä ensimmäiselle varasijalle filoso-
fian maisteri **********

Oikaisuvaatimuksen tekijältä on tiedusteltu, haluaako hän jatkaa oikai-
suvaatimusmenettelyä päätöksen saatuaan. Oikaisuvaatimuksen tekijä 
on 12.4.2022 ilmoittanut sähköpostilla haluavansa jatkaa menettelyä.

Mäkelänrinteen lukion 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. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom 5 kohdan 
mukaan ellei toisin ole määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toi-
mialan viranhaltijat ja työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden 
delegoineista 20.11.2019 (§ 100) tekemään päätökseen perustuen 
kahden alayksikön lukioissa lehtorin toistaiseksi voimassa olevaan vir-
kasuhteeseen ottaa lukion rehtori.

Hakuprosessista

Mäkelänrinteen lukioon sijoitetun ruotsin kielen lehtorin virka määrä-
ajaksi on ollut julkisesti haettavana 07.01. - 24.01.2022.

Rehtorin päätöksen mukaan tehtävään haki hakuajan kuluessa 32 
henkilöä, joista 29 täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-
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sista annetun asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset mukaan lu-
kien oikaisuvaatimuksen tekijä.

Hakuilmoituksessa Mäkelänrinteen lukioon haettiin vakinaiseen virka-
suhteeseen ruotsin kielen lehtoria.

Rehtorin lausunnon mukaan haastatteluun kutsuttiin hakemusten pe-
rusteella kaksi kelpoista hakijaa. Oikaisuvaatimuksen tekijää ei kutsuttu 
haastatteluun.

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksen tekijä hakee oikaisua päätökseen siihen liittyneen 
menettelyn ja päätöksen läpinäkymättömyyden takia. Hän hakee myös 
prosessin uudelleen avaamista.

Oikaisuvaatimuksen tekijä mm. katsoo olevansa 

ammatillisesti erittäin pätevöitynyt ja näin ollen oletettavasti hyvin kor-
kealla hakijoiden joukossa. Oikaisuvaatimuksen mukaan prosessi on 
ollut hakijoita kohtaan epäreilu, läpinäkymätön ja vaikuttanut valmiiksi 
jollekin pedatulta viralta.

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 2 momentin mukaan yleiset 
nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalais-
kunto. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty 
tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus.

Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla 
hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työs-
kentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lah-
jakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin teh-
tävän hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetetulla kansalais-
kunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoi-
don kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Ylei-
siä nimitysperusteita on tulkittava yhdessä asianomaisen viran yleisiin 
ja erityisiin kelpoisuusehtoihin.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
10 §:ssä säädetään lukiossa aineenopetusta antavan opettajan kelpoi-
suudesta.
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Asian arviointi

Rehtorin päätöksen ja hakemuksen mukaan virkaan valittu on koulu-
tukseltaan teologian maisteri pääaineena ortodoksinen uskonto, sivuai-
neina ruotsin kieli. Hän on valmistunut vuonna 2011. Opettajan peda-
gogiset opinnot hän on suorittanut vuonna 2011 osana teologian mais-
terin tutkintoa. Rehtorin päätökseen ja hakemuksen mukaan ruotsin 
kielen syventävät opinnot virkaan valittu on suorittanut erillisenä arvo-
sanana kesäkuussa vuonna 2021. Rehtorin lausunnon ja hakemuksen 
mukaan virkaan valittu on opettanut ruotsin kieltä elokuusta 2019 Mä-
kelänrinteen lukiossa.

Rehtorin päätöksen ja hakemuksen mukaan varasijalle valittu on val-
mistunut filosofian maisteriksi maaliskuussa 2020 pääaineena ruotsin 
kieli. Opettajan pedagogiset opinnot hän on

suorittanut vuonna 2016. Rehtorin päätöksen ja hakemuksen mukaan 
varasijalle valittu on työskennellyt elokuusta 2020 lähtien Helsingin 
kaupungilla lukiossa ruotsin kielen päätoimisena tuntiopettajana.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on valmistunut filosofian maisteriksi vuonna 
2003 pääaineena ranska. Hakemuksen mukaan hän on suorittanut 
ruotsista samana vuonna kaikki opinnot, vaikka ruotsi on tutkintotodis-
tuksena sivuaineena. Hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot 
2003. Hakemuksen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä on työskennellyt 
elokuusta 2019 lähtien ruotsin ja ranskan opettajan tehtävässä Helsin-
gin normaalilyseossa niin, että tehtävässä on ollut lukiopainotus. 

Hakumenettelyn luonteeseen kuuluu, että vain osa hakijoista kutsutaan 
haastatteluun. Lisäksi kenelläkään ei ole ehdotonta oikeutta tulla vali-
tuksi siksi, että hänellä on esimerkiksi pidempi työkokemus kuin muilla 
hakijoilla.

Rehtorin lausunnon mukaan haastatteluun kutsuttiin hakemusten pe-
rustella kelpoisista hakijoista kaksi hakijaa, joista toinen oli virkaan va-
littu. Rehtorin lausunnon mukaan nämä hakijat avasivat CV-osion li-
säksi vapaamuotoisessa hakemuksen osiossa laajemmin ajatuksiaan 
ruotsin kielen opettamisesta, siitä mitä pitivät tärkeänä, tavoitteistaan, 
opetusmenetelmistä, oppimateriaalien käytöstä ja asioista, joita he pi-
tävät työyhteisössä tärkeinä. Rehtorin lausunnon mukaan heistä välittyi 
lisäksi hyvin henkilökuva, joka herätti kiinnostuksen. 

Rehtorin lausunnon mukaan haastatteluissa molemmat haastatellut 
henkilöt osoittautuivat erittäin sopiviksi ruotsin kielen opettajiksi Mäke-
länrinteen lukioon ja heidän esille tuomat asiat tukivat vahvasti Mäke-
länrinteen lukion kielten opetuksen tarpeita ja erityistehtävälukion kehit-
tämistehtävää. Rehtorin lausunnossa todetaan, että koska molemmat 
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virkaan haastatellut henkilöt koettiin Mäkelänrinteen lukioon päteviksi ja 
sopiviksi henkilöiksi, lisähaastatteluihin ei enää päädytty. 

Rehtorin lausunnon mukaan haastatteluun kutsuttujen hakijoiden mää-
rää olisi tarvittaessa laajennettu, jos sopivaa henkilöä ei olisi haastatte-
luun kutsuttujen henkilöiden joukossa ollut. Rehtorin lausunnossa myös 
todetaan, että kaikkiin keväällä 2022 kuuteen avoinna olevaan vakinai-
seen tehtävään päädyttiin kutsumaan haastatteluun hakemusten pe-
rusteella 2 henkilöä, ja että myös ruotsin kielen viran osalta päädyttiin 
samaan ratkaisuun haastateltavien määrästä.

Rehtorin lausunnon mukaan virkaan valittu on siis opettanut ruotsin 
kieltä vuodesta 2019 Mäkelänrinteen lukiossa sivuaineoikeudella. Hän 
on suorittanut ruotsin kielestä pääaineoikeuden valmistuen keväällä 
2021. Rehtorin lausunnon mukaan virkaan valittu on tätä aiemmin ollut 
pätevä opettamaan sivuaineena ruotsin kieltä. Rehtorin lausunnossa 
todetaan edelleen, että vaikka virkaan valittu on ollut kelpoinen vasta 
vähemmän aikaa, on hän kokenut ruotsin kielen opettaja kunnallisella 
ja yksityisellä sektorilla. 

Rehtorin lausunnossa todetaan, että virkaan valittu on vahvasti verkos-
toitunut ruotsin kielen opettaja, joka on ollut aktiivisesti mukana Helsin-
gin kaupungin LOPS-työssä ja hyvin perehtynyt ruotsin kielen vaati-
muksiin. Virkaan valittu on ollut myös aktiivinen Helsingin lukioiden Di-
gikehittäjätiimin jäsen ja hän on ollut kehittämässä ruotsin kielen opet-
tamista, hyviä käytänteitä sekä verkostossa, että Mäkelänrinteen lukion 
työyhteisössä. Rehtorin lausunnon mukaan virkaan valittu on työssään 
Mäkelänrinteen lukiossa osoittautunut ruotsin kielen oppisympäristön ja 
opetusmenetelmien kehittäjäksi, sekä kansainvälisen toiminnan laajen-
tajaksi. Rehtorin mukaan virkaan valitulla on lisäksi useamman lukioai-
neiden opettajapätevyys ja kokemus tuo poikkeuksellisen laaja-alaisen 
pohjan opettajuuteen. Rehtorin lausunnon mukaan virkaan valittu on 
hyödyntänyt tätä osaamistaan toimimalla samanaikaisesti useamman 
eri vuosiluokkien ryhmänohjaajana, pystyen tukemaan ja ymmärtä-
mään kaksoisuraa rakentavia opiskelijoita monipuolisesti valmistaen 
heitä kohti urheilu-uran, jatko-opintojen ja työelämän tavoitteitaan.

Rehtorin päätöksen mukaan rehtori on katsonut hakijoiden työkoke-
muksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen koko-
naisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestyksel-
liseen hoitamiseen on virkaan valitulla. Hänen valintaansa on puoltanut 
monialainen koulutus ja työkokemus urheilun erityistehtävän lukio-
opettajana toimimisesta ja vankka tuntuma urheilulukion arjen opetuk-
seen sekä vaatimuksiin, urheilijan kaksoisuran tukemiseen ja kaksois-
tutkintolaisten opettamiseen. 
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Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Rehtori on ottaen huomioon lain mukaiset nimitysperus-
teet valinnut koulutuksen, työkokemuksen ja tehdyn kokonaisarvioinnin 
perusteella arvioimansa hakijan lehtorin virkaan. Oikaisuvaatimuksen 
tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että rehtori 
olisi käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin, mihin se tässä asiassa 
on ollut käytettävissä.

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

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

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Rehtorin päätös
3 Rehtorin lausunto
4 Hakuilmoitus
5 Virkaan valitun hakemus
6 Haastatteluun kutsutun hakemus
7 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus Lötjönen_PDFa2b

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
Liite 7

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 134
Tuntiopettajan tehtävään liittyvä oikaisuvaatimus

HEL 2022-004078 T 01 01 04 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä ********** oikaisuvaa-
timuksen, jonka hän on tehnyt Ressun lukion apulaisrehtorin 4.3.2022 
tekemästä päätöksestä ja kumota apulaisrehtorin tekemän päätöksen 
sekä palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

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

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt 17.3.2022 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen Ressun lukion apulaisrehtorin 4.3.2022 te-
kemästä päätöksestä, jolla tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään 
määräajaksi otetun virkasuhde on purettu koeaikana. Oikaisuvaatimus-
ta on täydennetty 18.3.2022 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neella sähköpostilla. Varsinainen päätös on annettu hänelle tiedoksi 
henkilökohtaisesti 22.3.2022 ja hän on tämän jälkeen ilmoittanut säh-
köpostilla haluavansa jatkaa oikaisuvaatimusmenettelyä
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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 9 kohdan mukaan ellei toisin ole 
määrätty toimialajohtaja päättää muista toimialan viranhaltijoiden virka-
suhteisiin liittyvistä asioista. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden dele-
goineista 20.11.2019 (§ 100) tekemään päätökseen perustuen vakinai-
seen palvelussuhteeseen ottava päättää palvelussuhteen päättymises-
tä.

Koeaikapurkuun liittyvää päätöstä ei ole tehnyt toimivaltainen viranhalti-
ja. Ressun lukion apulaisrehtori ei ota viranhaltijoita vakinaiseen palve-
lussuhteeseen. 

Edellä lausutun perusteella esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hy-
väksytään ja Ressun lukion apurehtorin 4.3.2022 tekemä päätös kumo-
taan ja asia palautetaan toimivaltaisen viranhaltijan uudelleen käsiteltä-
väksi.

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

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Tiedoksi
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 135
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
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§ 136
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten 
seuraaminen ajalta 16.-27.5.2022

Päätös

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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

 16.05.2022 § 43 Esitystekniikan hankinta: Gymnasiet Lärkan, Kan-
nelmäen peruskoulu, sekä Puotilan ala-aste

 16.05.2022 § 44 Päätös tutkimusluvan HEL 2022-002432 lupaehto-
jen muutoksesta

 23.05.2022 § 45 Varhaiskasvatusyksiköiden muutos, varhaiskasva-
tusyksikkö Omenapuisto-Porslahdesta varhaiskasvatusyksikkö Kur-
kimoisio-Porslahti-perhepäivähoito Vartiokylä-Vuosaareksi ja Inki-
vääri-Omenapuisto-Sakarinmäeksi

 23.05.2022 § 46 Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2022-
004871

 24.05.2022 § 47 Mottagande av donation av Sällskapet Smågos-
sarna r.f., Gymnasiet Lärkan

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 23.05.2022 § 55 Rahalahjoituksen vastaanottaminen
 23.05.2022 § 56 Rahalahjoituksen vastaanottaminen
 23.05.2022 § 57 Rahalahjoituksen vastaanottaminen
 27.05.2022 § 59 Rahalahjoituksen vastaanottaminen
 27.05.2022 § 60 Rahalahjoituksen vastaanottaminen
 27.05.2022 § 61 Rahalahjoituksen vastaanottaminen

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

 23.05.2022 § 52 Mottagande av donation av Pohjola-Norden
 23.05.2022 § 53 Mottagande av bidrag ur Roger Lindholms stipen-

diefond inom Svenska folkskolans vänner rf., Minervaskolan
 23.05.2022 § 54 Mottagande av donation av Föräldraföreningen 

Lärkan r.f.
 23.05.2022 § 55 Mottagande av bidrag från Brobergska skolans 

vänner rf., Tölö gymnasium
 23.05.2022 § 56 Mottagande av understöd av Stiftelsen Tre Smeder
 23.05.2022 § 57 Mottagande av Svenska studiefondens donation, 

gymnasiet Lärkan
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 23.05.2022 § 58 Mottagande av stipendier av Föreningen Grana-
tenhjelm r.f.

 24.05.2022 § 60 Mottagande av donation av Sverigekontakt i Fin-
land r.f.

Varhaiskasvatusjohtaja

 23.05.2022 § 60 Päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäi-
vähoidon varakotientoiminta-ajat kesällä 2022

Perusopetusjohtaja

 24.5.2022 § 59 Rahalahjoituksen vastaanottaminen

Hallintojohtaja

 23.05.2022 § 16 Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta/kevään 
2022 tilastointipäivän perustiedot

 23.05.2022 § 17 Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauskysely 
15.12.2021, tiedonkeruu vuoden 2023 maksatusta varten

Hallintopäällikkö

 25.05.2022 § 64 Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneesta jalki-
neesta

 25.05.2022 § 65 Vahingonkorvausvaatimus leikkipuiston välipala-
maksusta (Salassa pidettäväJulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

 25.5.20220 § 66 Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneesta vaat-
teesta

Viranomaispäätökset

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

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

Lisätiedot
Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 110, 112, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 (A, C), 125, 
126, 127, 128 (A), 128 (B), 129 (A), 129 (B), 130 ja 136 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 111, 113, 117 ja 124 (B) §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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 114, 115 ja 116 §:t.
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Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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

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
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

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

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin 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 131 §.

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

Valitusoikeus

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

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

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

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

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

Valitusasiakirjat voidaan toimittaa myös Helsingin kaupungin kirjaa-
moon.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava

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

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

3. vaatimuksen perustelut.

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 132, 133, 134 ja 135 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

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

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

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

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

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

120 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Nasima Razmyar
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Vesa Lahtinen Vesa Korkkula

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 08.06.2022.


