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Kokousaika 14.06.2022 16:15 - 18:46

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, Moreeni + sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Kari, Emma (etänä) varapuheenjohtaja
Apter, Ted poistui 18:05, saapui 18:08, poissa: 

140 §, 141 §
Chydenius, Jussi  (etänä)
Dufva, Veli-Pekka
Grotenfelt, Nora poistui 18:05, saapui 18:08, poissa: 

140 §, 141 §
Kopra, Pia (etänä)
Korkkula, Vesa
Korpinen, Sini
Malin, Petra (etänä)
Rantahalvari, Markku
Saxberg, Mirita (etänä)
Yanar, Ozan

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
Kopomaa-Weymarn, Mervi vs. viestintä- ja markkinointipäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Harju, Carola yksikön päällikkö

asiantuntija
saapui 16:57, poistui 18:03, läsnä: 
139 §

Sainio, Rasmus nuorisoneuvoston edustaja
poistui 18:30, poissa: 147 - 155 §:t
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Sierla, Matleena projektipäällikkö
asiantuntija
saapui 16:37, poistui 16:56, läsnä: 
138 §

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
137-155 §

Esittelijät

Nasima Razmyar apulaispormestari
137 §

Satu Järvenkallas kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
138-144 §, 155 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
145 §

Ulla Lehtonen va. varhaiskasvatusjohtaja
146-150 §

Niclas Grönholm ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja
151-153 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
154 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
137-155 §
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§ Asia

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

138 Asia/2 Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitel-
man 2018-2021 loppuraportti

139 Asia/8 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Kutomokuja 
3 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta

140 Asia/3 Liikunta- ja urheiluvälineiden hankinta ajalle 1.8.2022 - 30.9.2025

141 Asia/4 Matematiikkaohjelmiston hankinta lukio-opiskelijoiden käyttöön vuo-
den 2022 syyslukukaudesta alkaen

142 Asia/5 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle No-
ra Grotenfeltin valtuustoaloitteesta tarjota iltapäivävälipalaa oppilaille

143 Asia/6 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Sandra Hagmanin valtuustoaloitteesta leikkipuistojen kesätoiminnan 
kehittämisestä ja yhdenvertaisuudesta

144 Asia/7 Osoitteeseen Lääkärinkatu 8 toteutettavien Sophie Mannerheimin kou-
lun lasten ja nuorten psykiatrisessa hoidossa olevien oppilaiden ope-
tustilojen tarveselvitys

145 Asia/9 Osoitteessa Hillerikuja 4 käyttöönotettavien Hertsikan ala-asteen kou-
lun lisätilojen tarveselvitys

146 Asia/10 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Pinkkarinkuja 
4 toteutettavan päiväkoti Nihdin hankesuunnitelmasta sekä uuden päi-
väkodin perustaminen

147 Asia/11 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

148 Asia/12 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

149 Asia/13 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

150 Asia/14 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

151 Asia/15 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

152 Asia/16 Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi

152 Asia/16 Begäran om omprövning av beslut om anställning av timlärare för viss 
tid
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153 Asia/17 Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi

153 Asia/17 Begäran om omprövning av beslut om anställning av timlärare för viss 
tid

154 Asia/18 Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi

155 Asia/19 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten 
seuraaminen ajalta 3. - 13.6.2022
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§ 137
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 Sini Korpisen ja Jussi Chyde-
niuksen sekä varatarkastajiksi Veli-Pekka Dufvan ja Markku Rantahal-
varin.

Esittelijä
apulaispormestari
Nasima Razmyar

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaispormestari
Nasima Razmyar

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2022 2 (107)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/2
14.06.2022

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

§ 138
Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunni-
telman 2018-2021 loppuraportti

HEL 2022-007374 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi maahanmuutta-
jien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman loppuraportin 
2018-2021.

Käsittely

Asian aikana oli kuultava projektipäällikkö Matleena Sierla. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Matleena Sierla, projektipäällikkö, puhelin: 310 22480

matleena.sierla(a)hel.fi

Liitteet

1 Loppuraportti suomeksi
2 Loppuraportti ruotsiksi
3 Loppuraportti englanniksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 oli päätetty (27.9.2017 § 
321), että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle laaditaan maahan-
muuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma. Tämä 
kehittämissuunnitelma oli osa Helsingin kaupungin kotouttamisohjel-
maa 2017–2021. Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi (29.5.2018 
§ 108) maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuun-
nitelman vuosille 2018-2021.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti (3.2.2021 § 147) merkitä tiedok-
si maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitel-
man 2018-2021 väliarvioinnin tulokset. Lautakunta näki, että toimialan 
tulee asettaa koko toimialaa koskevaksi ja strategiseksi tavoitteeksi yh-
denvertaisuuden edistäminen ja että tämä otetaan huomioon tulevan 
strategiaprosessin valmistelussa.

Tavoitteet

Päätavoitteena oli taata kaikille helsinkiläisille yhdenvertaiset mahdolli-
suudet kasvatukseen, koulutukseen, työelämään ja yhteiskuntaelä-
mään. Teemoja olivat oppimisen edellytykset ja tuki, ohjaus ja neuvon-
ta sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen ja rekrytointi. Toimenpide-
kokonaisuuksia oli 18. 

Päätulokset

Kotoutumisen tuen malli valmistui hiljattain tulleiden perheiden vastaa-
nottamisen helpottamiseksi ja se esiteltiin päiväkodeille ja peruskouluil-
le, kotivanhempien kielikoulutus saatiin vakiinnutettua pysyvän toimin-
nan osaksi, kielitietoisten opetuksen käytänteitä kokeiltiin ja oppijoiden 
osaamisen kartoittamiselle luotiin yhtenäisyyttä. Kielitietoisen samanai-
kaisopetuksen pilotit onnistuivat lisäämään oppimisen edellytyksiä ja 
kielitietoista yhdessä oppimista.

Henkilöstön osaaminen parantui kielitietoisuudessa, ulkomailla hanki-
tun osaamisen tunnistamisessa sekä rasismin tunnistamisessa ja sii-
hen puuttumisessa. Koulutuskertoja oli yhteensä 15 530 vuosina 2018-
2021. Anonyymin rekrytoinnin kokeilussa kolmannes oli kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan nimikkeitä ja myös oppisopimuksen määrällinen 
vuositavoite saavutettiin. Työkielen koulutus paransi työssä tarvittavan 
kielen käytön varmuutta ja loi vertaissuhteita. 

Ulkomaalaistaustaisten varhaiskasvatuksen opettajien pätevöittämisen 
pilotti osoitti nykyisen pätevöitymisväylän tehottomuuden. Pätevöittä-
vään koulutukseen pääsyyn vaadittiin rinnastamispäätös, jonka aluksi 
henkilöllä tuli olla jo valmiiksi korkea kielitaidon taso. Koulutuksen aika-
na kielitaidon tason nostaminen yhdessä vuodessa vaadittavalle tasolle 
ei ole realistista. Mahdollisuudet ketterään muuntokoulutukseen ovat si-
ten lähtökohtaisesti hyvin rajalliset. Iso joukko potentiaalisia työntekijöi-
tä jäi täten koulutuksen ulkopuolelle.

Kodin ja koulun yhteistyötä vahvistettiin. Lapsille tarjottiin läksytukea 
yhdessä järjestötoimijoiden kanssa, Vanhemmat mukaan –toimintaa 
kokeiltiin Keinutien ala-asteen koulussa ja huoltajille järjestettiin moni-
kielisiä vanhempainiltoja. Lisäksi tuotettiin laajasti huoltajien tukimateri-
aaleja eri kielillä muun muassa Koulu tutuksi opas, Wilman käytön 
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opastusvideot, valmistavan opetuksen esittelyt ja esite S2-opetuksesta. 
Monikanavaisen palveluneuvonnan kokeilut tavoittivat huoltajia laajasti 
koronapandemiasta huolimatta.

Monikielistä ohjausta laajennettiin ja sen vaikutuksista saatiin erinomai-
sia tuloksia. Monikielinen ohjaus lisäsi huoltajien tietoa kasvatus- ja 
koulutusjärjestelmästä ja mahdollisuuksia tukea lapsia koulunkäynnis-
sä, oppijat kiinnittyivät paremmin oppimisyhteisöön ja henkilöstö sai 
uusia työtapoja työhönsä. 

Hyvää palautetta saatiin asiakkailta erityisesti neuvonnan jalkautumi-
sesta eri puolille kaupunkia ja monikanavaisuudesta. Henkilöstö antoi 
hyvää palautetta monipuolisista koulutuksista, joihin osallistui koko 
työyhteisö. Opettajat ja oppijat kokivat, että kielitietoinen samanaikai-
sopetus lisäsi koko luokan myönteisiä asenteita monikielisyyteen ja tuki 
oppimista.

Tarkemmat toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset esitetään loppurapor-
teissa, jotka löytyvät liitteistä.

Jatkotyö

Toimiala jatkaa osaa toimenpiteistä osana Helsingin kaupungin kotou-
tumisen painopisteitä ja kotouttamisohjelmaa vuosille 2022-2025. Pai-
nopisteitä ovat kodin ja koulun yhteistyö, henkilöstön osaamisen kehit-
täminen sekä kielitietoisen pedagogiikan toteutuksen jatkaminen.

Lisäksi toimiala on ottanut yhdenvertaisuuden edistämisen huomioon 
strategiaprosessin valmistelussa lautakunnan toiveen mukaisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Matleena Sierla, projektipäällikkö, puhelin: 310 22480

matleena.sierla(a)hel.fi

Liitteet

1 Loppuraportti suomeksi
2 Loppuraportti ruotsiksi
3 Loppuraportti englanniksi

Oheismateriaali

1 Esitysmateriaali suomeksi
2 Esitysmateriaali ruotsiksi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2022 6 (107)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/8
14.06.2022

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

§ 139
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Kutomo-
kuja 3 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunni-
telmasta

HEL 2022-004202 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana oli kuultava yksikön päällikkö Carola Harju. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Palautusehdotus:
Vesa Korkkula: Palautetaan valmisteluun siten, että hanke toteutetaan 
kaupungin omana tilahankkeena eikä ulkoisena vuokrahankkeena.

Nyt ehdotettavassa ulkoisessa vuokramallissa maksettaisiin vuokraa 
20 vuoden ajalta yhteensä 8 078 000 euroa taholle, jota ei päätösehdo-
tuksessa, esittelijän perusteissa eikä liitteissä edes mainita. On paljon 
järkevämpää tehdä tilat suoraan kaupungin omaan omistukseen. Näin 
meillä on tila käytössä myös 20 vuoden jälkeen emmekä joudu mak-
samaan vuokraa ulkopuoliselle kiinteistösijoittajalle ja näin lisäämään 
kyseisen anonyymin tahon tekemiä voittoja. Kiinteistösijoittajien edun 
maksimoinen ei ole kaupungin tehtävä.

Vesa Korkkulan palautusehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyt-
tämisen vuoksi. 

Pöydällepanoehdotus:
Ozan Yanar: Pyydän asian pöydälle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti Ozan Yanarin eh-
dotuksesta panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma, Lpk Kutomokuja 3
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2 Lpk Kutomokuja 3, työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon osoit-
teeseen Kutomokuja 3 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen 
7.4.2022 päivätystä hankesuunnitelmasta (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.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on 19.5.2022 pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 
Kutomokuja 3 hankkeen hankesuunnitelmasta. Kohde sijaitsee osoit-
teessa Kutomokuja 3, Pitäjämäen kaupunginosassa. Kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen 15.6.2021 
sekä ruotsinkielinen jaosto 22.6.2021. Uudishanke korvaa nykyisen 37 
paikkaisen ruotsinkielisen Daghemmet Sockenstuganin tilat. Lisäksi 
hanke korvaa 80 paikkaiset väliaikaiset päiväkotitilat osoitteessa Kan-
gaspellontie 6.

Nykyiset tilat eivät enää ole riittävät alueen kasvavalle palvelutarpeelle 
eivätkä kaikilta osin tue toiminnallisia tavoitteita. Uudisrakennus mitoite-
taan noin 224 varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevalle lapsel-
le, joista 63 paikkaa toteutetaan ruotsinkieliselle ja 161 paikkaa suo-
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menkieliselle varhaiskasvatukselle. Perustelut tilahankkeen mitoituksel-
le on ilmoitettu tarveselvityksessä ja siihen ei ole tullut muutoksia.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala luopuu päiväkotitiloista osoittees-
sa Konalantie 13 A uudishankkeen tilojen valmistuttua. Kaupunkiympä-
ristön toimiala arvioi yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
kanssa osoitteessa Kangaspellontie 6 olevien väliaikaisten paviljonkiti-
lojen jatkokäyttöä.

Tavoitteena on, että rakennus otetaan käyttöön kalustettuna tammi-
kuuhun 2025 mennessä. Tilojen käyttöönoton mahdollinen myöhästy-
minen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisä-
kustannuksia toimialalle.

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle 26.5.2021. 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 
varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Niiden suunnittelussa ja va-
rustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, 
liikunnallisuus sekä pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistila-
na. Piha-alueet tarjoavat käyttäjille ja alueen asukkaille monipuoliset 
leikki- ja liikuntaolosuhteet. Henkilökuntaa ja lapsia osallistetaan pihan 
suunnitteluun.

Tarkoituksenmukaisella lukituksella ja kulunvalvonnalla varmistetaan 
edellytykset asukaskäytölle.

Tilaratkaisut tukevat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

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

Kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista on 8 078 400 euroa. 
Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 50 230 eu-
roa/kk eli 602 760 euroa vuodessa (27,91 euroa/m²/kk). Neliövuokran 
perusteena on 1800 htm². Hankkeen investointikustannus on 3231 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 tilojen 
vuokra on yhteensä noin 300 000 euroa vuodessa. Toteutettava hanke 
lisää vuokrakustannuksia noin 303 000 euroa vuodessa. Hankkeen yh-
teydessä ei tarvita väistötiloja.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan mm. irtokalustehankin-
toihin 200 000 euroa, joka ei sisällä tieto- ja viestintäteknologian noin 
7000 euron kustannuksia, ja muuttokustannuksiin 30 000 euroa.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 
osoitteeseen Kutomokuja 3 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen 
tarveselvityksen 15.6.2021 sekä ruotsinkielinen jaosto 22.6.2021. Ku-
tomokuja 3 hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunkiympäristölauta-
kunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa 19.5.2022.

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

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot suunni-
telman tavoitteisiin. Varhaiskasvatuksen edustajat ovat osallistuneet 
hankkeen valmisteluun tuoden tilasuunnitteluun pedagogisen ja toimin-
nallisen näkökulman. Henkilökuntaa osallistetaan käyttäjäkokousten 
kautta suunnitelmien jatkokehittämiseen. Huoltajia osallistetaan toimin-
nan suunnitteluun. Lapsia osallistetaan pihasuunnitteluun.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hankesuunnitelma, Lpk Kutomokuja 3
2 Lpk Kutomokuja 3, työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 19.05.2022 
§ 54

HEL 2022-004202 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle, että se päättää vuokrata liitteenä 1 olevan 
7.4.2022 päivätyn hankesuunnitelman mukaiset noin 2 500 brm² laajui-
set päiväkotitilat Hoivatilat Oyj:ltä, siten, että hankkeen enimmäishinta 
on arvonlisäverottomana 8 078 400 euroa 20 vuoden vuokra-ajalle.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto esitti, että kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 
1:n päällikkö oikeutetaan allekirjoittamaan Hoivatilat Oyj:n kanssa 
vuokrasopimus sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä 
korjauksia ja tarkennuksia.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa puol-
tavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

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

05.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
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Hanna Lehtiniemi, projektinjohtaja, puhelin: 310 87723
hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
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§ 140
Liikunta- ja urheiluvälineiden hankinta ajalle 1.8.2022 - 30.9.2025

HEL 2022-003163 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että liikunta- ja urheiluvälineet 
hankitaan sopimuskaudella 1.8.2022 - 30.9.2025 seuraavilta yrityksiltä:

Kohderyhmä 1: Bizfin Consulting Oy
Kohderyhmä 2: Kerko Group Oy
Kohderyhmä 3: Kerko Group Oy
Kohderyhmä 4: Bizfin Consulting Oy
Kohderyhmä 5: Bizfin Consulting Oy.

Hankintaan sisältyy mahdollisuus yhden (1) vuoden optioon, jonka käy-
töstä päättää tilaaja. Hankinnan arvonlisäveroton arvioitu kokonaisarvo 
on noin 800 000 euroa sisältäen optiokauden.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa toimialajohta-
jan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat hankintasopimukset ja te-
kemään päätöksen optiokauden käyttöönotosta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

nantte-niklas.luoma(a)hel.fi
Riikka Uoti, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 36778

riikka.uoti(a)hel.fi
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko ltk
2 julkaistu tarjoupyyntö_389375

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
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tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu hankintapalveluiden tekemään tarjouspyyntöön 
HEL2022-003163 Liikunta- ja urheiluvälineiden hankinta. Kyseessä on 
EU-kynnysarvot ylittävä hankinta ja kilpailutus tehtiin käyttäen avointa 
menettelyä. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa, TED-
tietokannassa ja Tarjouspalvelu.fi -palvelussa 29.3.2022.

Tarjouspyyntö laadittiin yhteistyössä pedagogisen asiantuntijan sekä 
peruskoulun liikunnanopettajan kanssa.

Tarjottavien tuotteiden tuli olla yleisesti kouluissa käytettäviä ja laadul-
taan ja ominaisuuksiltaan peruskoulu- ja lukiokäyttöön sopivia (esim. 
urheilulukio tai koulun urheilupainotteisuus). Lisäksi tarvikkeiden ja vä-
lineiden tulee olla turvallisia, huollettavia, kunnostettavia ja niihin tulee 
saada varaosia vähintään kolmen (3) vuoden ajan. Hankinnassa olen-
naisin ympäristönäkökulma oli välineiden kestävyys ja huollettavuus ja 
niiden myötä käyttöiän pidentäminen.

Tarjouspyyntö oli jaettu viiteen (5) eri kohderyhmään: 1. Palloilulajit, 2. 
Yleisurheilu ja suunnistus, 3. Voimisteluvälineet ja tarvikkeet, 4. Tal-
viurheilu ja 5. Muut tarvikkeet. Tarjouksen sai antaa yhteen, useam-
paan tai kaikkiin kohderyhmiin, mutta kuitenkin siten, että tarjouspyyn-
nössä esitetyt kohderyhmät tuli tarjota kokonaisina.

Kilpailutuksen tarjousten viimeinen jättöaika oli 4.5.2021 klo 12.00. 
Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui neljältä (4) eri yritykseltä 
seuraavasti:

Kohderyhmä 1: Bizfin Consulting Oy Fun Raise, Kerko Group Oy, Le-
kolar-Printel Oy
Kohderyhmä 2: Kerko Group Oy, Lekolar-Printel Oy, Tevella Oy
Kohderyhmä 3: Kerko Group Oy, Lekolar-Printel Oy
Kohderyhmä 4: Bizfin Consulting Oy Fun Raise, Kerko Group Oy, Le-
kolar-Printel Oy
Kohderyhmä 5: Bizfin Consulting Oy Fun Raise, Kerko Group Oy, Le-
kolar-Printel Oy, Tevella Oy.

Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että tarjoajalla tulee olla laadunvar-
mistus- ja ympäristöjärjestelmä, josta ilmenee mm. reklamaatiot ja nii-
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den käsittely, tuotevaihdokset, palautusten hoitaminen ja niihin liittyvien 
hyvitysten käsittely. Tarjoukseen on tullut liittää selvitys tarjoajan laa-
dunvarmistus- ja ympäristöjärjestelmästä, jotka voivat olla kuvauksia tai 
viittaukset sertifioituihin ISO 9000 ja ISO 14001:n tai vastaaviin. 

Tarjouspyynnössä kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit, oli määritelty 
tuotteille vähimmäisvaatimukset. Jotta kilpailua ei olisi rajoitettu liian 
tiukoilla vaatimuksilla, hyväksyttiin tuotteiden pienet poikkeamat vaati-
muksista sellaisten tuotteiden kohdalla, missä vähimmäisvaatimuksena 
oli mittojen ennalta määritelty vaihteluväli. Lisäksi tulleisiin lisätietoky-
symyksiin annettiin vastaukset, joissa joidenkin tuotteiden pieniä poik-
keamia sallittiin.

Soveltuvuusvaatimusten ja tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

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

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailuperusteena oli halvin hinta. Vertailuperusteena käy-
tettiin ainoastaan halvinta hintaa, koska laatu on otettu huomioon tar-
jouspyynnön vähimmäisvaatimuksissa. Vertailu tehtiin kohderyhmittäin.

Tarjousten vertailuhinta muodostui hankinnan kohteen kriteereissä il-
moitettujen tietojen pohjalta seuraavasti: Tuotteiden suositushinnat las-
kettiin tuoteryhmittäin yhteen ja summasta vähennettiin tarjoajan anta-
ma alennus. Lopuksi tuoteryhmien alennetut hinnat laskettiin yhteen, 
mistä saatiin kohderyhmien (1-5) kokonaisvertailuhinnat. Hinnaltaan 
edullisin tarjous sai maksimipisteiden (100 pistettä) verran vertailupis-
teitä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan siten, että edullisim-
man tarjouksen tarjoushinta (X) jaetaan kyseisen tarjouksen tarjous-
hinnalla (Y) ja kerrotaan maksimipisteillä (X/Y*100).

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset kohderyhmittäin ovat:
Kohderyhmä 1: Bizfin Consulting Oy, arvonlisäveroton vertailuhinta 
1176,66 euroa
Kohderyhmä 2: Kerko Group Oy, arvonlisätön vertailuhinta 642,67 eu-
roa
Kohderyhmä 3: Kerko Group Oy, arvonlisäveroton vertailuhinta 14 
465,56 euroa
Kohderyhmä 4: Bizfin Consulting Oy, arvonlisäveroton vertailuhinta 
1355,63 euroa
Kohderyhmä 5: Bizfin Consulting Oy, arvonlisäveroton vertailuhinta 
553,63 euroa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2022 15 (107)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/3
14.06.2022

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

Sopimus

Hintavertailu on esitetty myös liitteessä 1, vertailutaulukko. Sopimus-
kausi on 1.8.2022 - 30.9.2025. Hankintaan sisältyy yhden (1) vuoden 
optio, jonka käytöstä päättää tilaaja. Tilaukset tullaan tekemään sopi-
muskaudella tarpeen mukaan. Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankinta-
määrään ja tilausmäärät voivat vaihdella vuosittain.

Hankinnan arvonlisäveroton arvioitu kokonaisarvo on noin 800 000 eu-
roa sisältäen optiokauden. Kokonaisarvo on arvioitu edellisten vuosien 
aikana tehtyjen hankintojen arvosta.
Hankintasopimukset tulevat voimaan molempien osapuolten allekirjoi-
tuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kulut-
tua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankinta-
päätös on saanut lainvoiman.

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

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 
1 § 3 momentti 3 kohta). Kasvatus- ja 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
Riikka Uoti, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 36778

riikka.uoti(a)hel.fi
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko ltk
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2 julkaistu tarjoupyyntö_389375

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
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§ 141
Matematiikkaohjelmiston hankinta lukio-opiskelijoiden käyttöön 
vuoden 2022 syyslukukaudesta alkaen

HEL 2022-005330 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia matematiikkaohjelmis-
ton käyttöön oikeuttavat lisenssit ja ohjelmistoon liittyvät palvelut Sc-
hoolStore Team Oy:ltä (2750786-4). Matematiikkaohjelmisto hankitaan 
toisen asteen maksuttomaan opetukseen oikeutettujen lukio-
opiskelijoiden käyttöön Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan lukioissa vuoden 2022 syyslukukaudesta alkaen.

Matematiikkaohjelmiston käyttöön oikeuttavia TI-Nspire-lisenssejä 
suunnitellaan hankittavan neljän ensimmäisen sopimusvuoden aikana 
arviolta noin 36 400 kappaletta. Lisenssi on opiskelijakohtainen ja voi-
massa aina vuoden kerrallaan.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo (alv 0 %) neljälle vuodelle 
laskettuna on noin 620 000 euroa.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan 
allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella tehtävän sopimuksen, 
hyväksymään hankintapäätökseen perustuvat tilaukset ja tarvittaessa 
päättämään sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Reetta Kivelä, hankintalakimies, puhelin: 09 310 35442

reetta.kivela(a)hel.fi
Seppo Perälä, ICT-hankintapäällikkö: 040 1447 846

seppo.perala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan taustaa

Hankinta on osa maksuttoman oppivelvollisuuden toteuttamista. Oppi-
velvollisuus on laajentunut vuonna 2021, ja oppivelvollisuuden laajen-
tumiseen kytkeytyy oikeus maksuttomaan koulutukseen. Oppivelvolli-
selle opiskelijalle ovat oppivelvollisuuden laajennuttua maksuttomia 
muun muassa opetus, osaamisen hankkimiseksi tarvittavat oppilaitok-
sen osoittamat oppimateriaalit ja työvälineet, -asut ja -aineet sekä lu-
kion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suoritta-
miseksi edellytettävät kokeet.

Matematiikkaohjelmisto on tietokoneessa käytettävä laskinohjelma, jota 
tarvitaan matemaattisten aineiden, kuten matematiikan, fysiikan ja ke-
mian jokapäiväiseen opiskeluun. Sitä tarvitaan myös ylioppilaskokeissa 
sekä niitä edeltävissä sähköisissä Abitti-kurssikokeissa.

Hankinnan kohteena oleva matematiikkaohjelmisto on tarkoitus saada 
opiskelijoiden käyttöön vuoden 2022 syyslukukaudelle.

Hankintamenettely

Hankinta perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 29.4.2022 
päivättyyn tarjouspyyntöön numero 396646. Hankinnan arvioitu arvon-
lisäveroton arvo ylittää EU-kynnysarvon. Hankinnan kilpailutus toteutet-
tiin avoimella menettelyllä, ja hankinnasta julkaistiin EU-
hankintailmoitus sähköisessä Hilma-ilmoituskanavassa 
(www.hankintailmoitukset.fi) 1.5.2022. Hankintailmoituksen numero 
Hilma-ilmoituskanavassa oli 2022-099720 ja Euroopan unionin viralli-
sessa lehdessä (EUVL) 2022/S 087-235141.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoukset tuli jättää 30.5.2022, kello 16.00 
mennessä.

Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä yksi. Tarjouksen teki Sc-
hoolStore Team Oy.

Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska hankinnan jakaminen osiin olisi täs-
sä tapauksessa hankinnan kohde huomioiden tarpeetonta ja voisi vaa-
rantaa sopimuksen asianmukaisen toteuttamisen.
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Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä ja ESPD-lomakkeella esitettiin tarjoajan soveltuvuu-
delle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Tarjouksen jättänyt 
tarjoaja täyttää esitetyt soveltuvuusvaatimukset. 

Tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttyminen on tarkas-
tettu lukuun ottamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkaste-
taan päätöksenteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä 
tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on asetettu tarjoukselle ja sen sisäl-
lölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. 

Annettu tarjous on tarjouspyynnön mukainen.

Tarjousten vertailu

Ratkaisun valintaperusteena oli halvin hinta hankinnan kohteen vaati-
musten täyttyessä. 

Ainoan ja näin ollen kokonaishinnaltaan halvimman tarjouksen teki Sc-
hoolStore Team Oy.

Sopimuksen teko

Hankintasopimus on voimassa määräaikaisena kaksi (2) vuotta, minkä 
jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. 

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla kirjallisella sopimuksella. 

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016, hankintalaki) 130 §:n mukaan hankintalaissa tarkoitettua 
odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus tehdään ainoan hyväk-
syttävän tarjouksen tehneen tarjoajan kanssa eikä tarjouskilpailussa 
ole jäljellä muita tarjoajia tai ehdokkaita, joiden asemaan sopimus-
kumppanin valinta vaikuttaa. 

Hankintasopimus tehdään nyt kyseessä olevassa tapauksessa ainoan 
hyväksyttävän tarjouksen tehneen tarjoajan kanssa. Tarjouskilpailussa 
ei ollut mukana muita tarjoajia, eikä näin ollen sellaisia tarjoajia tai eh-
dokkaita, joiden asemaan sopimuskumppanin valinta vaikuttaa. Sopi-
mus voittaneen tarjoajan kanssa voidaan edellä esitetyin perustein teh-
dä välittömästi. 
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Sopimuksella tilaaja ei sitoudu tilauksiin, eikä toimittaja voi vaatia tilaa-
jalta tilausta tarjouspyynnön perusteella. Tilaukset eivät synny tämän 
päätöksen tiedoksiannolla, vaan erikseen tehtävillä tilauksilla. 

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

Toimivalta

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

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

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo (alv 0 %) ylittää 500 000 eu-
roa. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan katsotaan näin ollen olevan pää-
töksentekoon toimivaltainen taho.

Keskeisimmät sovelletut säännökset:

Hallintolaki (434/2003): 43 §, 44 § ja 45 §
Hankintalaki (1397/2016): 26 §, 32 §, 58 §, 60 §, 79 §, 123 §, 127 § ja 
130 §

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Reetta Kivelä, hankintalakimies, puhelin: 09 310 35442

reetta.kivela(a)hel.fi
Seppo Perälä, ICT-hankintapäällikkö: 040 1447 846

seppo.perala(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
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§ 142
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Nora Grotenfeltin valtuustoaloitteesta tarjota iltapäivävälipalaa oppi-
laille

HEL 2022-003310 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunnon 
liitteenä olevasta Nora Grotenfeltin valtuustoaloitteesta. Aloitteessa eh-
dotetaan maksuttoman välipalan tarjoamista peruskouluissa, niille oppi-
laille joiden oppitunnit jatkuvat lounaan jälkeen yli kolme tuntia.

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-
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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:

 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.

Lautakunta pyytää selvitettävän, missä määrin ja minkä takia ravitse-
mus- ja ruokailusuosituksia ei noudateta Helsingin kouluissa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Nora Grotenfelt: Lisätään lausunnon loppuun: "Lautakunta pyytää selvi-
tettävän, missä määrin ja minkä takia ravitsemus- ja ruokailusuosituk-
sia ei noudateta Helsingin kouluissa."

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Nora Grotenfeltin vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen yksimielisesti. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
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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.

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-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2022 25 (107)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/5
14.06.2022

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

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:

 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
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1 Välipalatarjoilu Grotenfelt ym

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 31.05.2022 § 121

HEL 2022-003310 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

31.05.2022 Pöydälle

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

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 27.04.2022 § 20

HEL 2022-003310 T 00 00 03

Lausunto
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Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon

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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§ 143
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 antoi 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.

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.
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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. Lisäksi kaikkien puistojen 
varustelutasoa on kehitettävä niin, että niissä on mahdollista järjestää 
kesätoimintaa.

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-
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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 viime vuosina asiakastoi-
veiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruokapäiviä oli 1-2 viikossa ke-
sällä 2021. Määrää on syytä lisätä entisestään, sillä kasvisruoka käy 
useimmille lapsille, siinä missä eläinperäinen tai esimerkiksi sian lihaa 
sisältävä ruoka rajaa ison osan helsinkiläisiä lapsia puistoruokailun ul-
kopuolelle.

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

Käsittely

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään kohdan (8) loppuun:
"Lisäksi kaikkien puistojen varustelutasoa on kehitettävä niin, että niis-
sä on mahdollista järjestää kesätoimintaa." 

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen yksimielisesti. 

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Kohdan (11) sisältämä osuus:
"Esimerkiksi kasvisruokien määrää on lisätty viime vuosina asiakastoi-
veiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruokapäiviä oli 1-2 viikossa ke-
sällä 2021. Tämän hetken ruokailijatilastojen perusteella kasvisruokaili-
joiden osuus on vielä suhteellisen pieni verrattuna muihin ruokailijoihin. 
Kasvisruokapäiviä on vuoden 2022 kesäruokailussa 1-2 kertaa viikos-
sa." 

Korvataan seuraavasti: 
"Esimerkiksi kasvisruokien määrää on lisätty viime vuosina asiakastoi-
veiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruokapäiviä oli 1-2 viikossa ke-
sällä 2021. Määrää on syytä lisätä entisestään, sillä kasvisruoka käy 
useimmille lapsille, siinä missä eläinperäinen tai esimerkiksi sian lihaa 
lisältävä ruoka rajaa ison osan helsinkiläisiä lapsia puistoruokailun ul-
kopuolelle."

Kannattaja: Sini Korpinen
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohdan (11) sisältämä osuus:
"Esimerkiksi kasvisruokien määrää on lisätty viime vuosina asiakastoi-
veiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruokapäiviä oli 1-2 viikossa ke-
sällä 2021. Tämän hetken ruokailijatilastojen perusteella kasvisruokaili-
joiden osuus on vielä suhteellisen pieni verrattuna muihin ruokailijoihin. 
Kasvisruokapäiviä on vuoden 2022 kesäruokailussa 1-2 kertaa viikos-
sa."  Korvataan seuraavasti: 
"Esimerkiksi kasvisruokien määrää on lisätty viime vuosina asiakastoi-
veiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruokapäiviä oli 1-2 viikossa ke-
sällä 2021. Määrää on syytä lisätä entisestään, sillä kasvisruoka käy 
useimmille lapsille, siinä missä eläinperäinen tai esimerkiksi sian lihaa 
lisältävä ruoka rajaa ison osan helsinkiläisiä lapsia puistoruokailun ul-
kopuolelle."

Jaa-äänet: 1
Pia Kopra

Ei-äänet: 12
Ted Apter, Jussi Chydenius, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Emma 
Kari, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Petra Malin, Markku Rantahalvari, 
Nasima Razmyar, Mirita Saxberg, Ozan Yanar

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 12-1. 

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
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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.

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 
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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.

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.
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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

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 31.05.2022 § 123

HEL 2022-004674 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

31.05.2022 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Jussi Chydenius: Pyydän asian pöydälle.
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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

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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§ 144
Osoitteeseen Lääkärinkatu 8 toteutettavien Sophie Mannerheimin 
koulun lasten ja nuorten psykiatrisessa hoidossa olevien oppilaiden 
opetustilojen tarveselvitys

HEL 2022-005596 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Laaksoon osoittee-
seen Lääkärinkatu 8 toteutettavien lasten ja nuorten psykiatrisessa 
hoidossa olevien suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen oppilaiden 
opetustilojen tarveselvityksen (liite 1). Tilat toteutetaan Laakson yhteis-
sairaalahankkeen yhteydessä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeiden jatkosuun-
nittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja 
oppijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä sekä varmistaa tilojen 
kokonaistaloudellisuus. Tiloja kehitettäessä varmistetaan, että toimin-
nalle on riittävästi rauhallisia ja turvallisia oppimisen tiloja.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Tommi Kantanen, projektiarkkitehti, puhelin

tommi.kantanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sophie Mannerheimin koulu Tarveselvityslomake
2 Tilaohjelma Sophie Mannerheimin koulu EVA osasto-opetustilat
3 Tilaohjelma Sophie Mannerheimin koulu psykiatrisessa hoidossa ole-

vien oppilaiden opetustilat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Laakson yhteissairaala on Helsingin kaupungin sekä Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteishankkeena Laakson sairaala-
alueelle toteutettava psykiatrinen ja somaattinen sairaala, joka korvaa 
toiminnan nykyiset uudenaikaiseen sairaalahoitoon soveltumattomat ja 
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huonokuntoiset tai väliaikaiset hajallaan sijaitsevat sairaalarakennuk-
set.

Myös psykiatrisessa osastohoidossa olevien lasten ja nuorten opetus-
toiminta siirtyy HUS Psykiatriakeskuksen toimintojen siirtymisen myötä 
Laaksoon.

Osastohoidossa olevien oppilaiden kyky kulkea koulumatka itsenäisesti 
tai saatettuna on voimakkaasti rajoittunut, joten koulutilojen tulee sijoit-
tua sairaalaosaston välittömään läheisyyteen. Tiloja tarvitsevat lapset 
ja nuoret ovat sairaalajaksolla opiskelevia oppilaita. Jakson pituus vaih-
telee yhdestä päivästä useisiin viikkoihin. 

Opetustiloja toteutetaan 76:lle oppilaalle peruskorjattavaan rakennus 
1:een sekä pohjoiseen uudisrakennukseen opetustilat 12:lle oppilaalle 
vaativahoitoisten osaston tilojen yhteyteen. Uudet tilat otetaan käyttöön 
kalustettuna kesäkuuhun 2029 mennessä. Toteutettavat tilat mahdollis-
tavat psykiatrisessa osastohoidossa olevien lasten ja nuorten koulun-
käynnin sekä Sophie Mannerheimin koulun yhteistyön Laakson yhteis-
sairaalan kanssa. Toiminnan tarpeet on huomioitu tilojen mitoituksessa. 

Hankkeen myötä nykyiset Sophie Mannerheimin pääkoulun tilapäises-
sä rakennuksessa osoitteessa Sibeliuksenkatu 14 sijaitsevat hoidossa 
olevien oppilaiden käytössä olevat opetustilat vapautuvat pääkoulun 
aineopetuksen käyttöön. Hankkeessa luovutaan nykyisistä erityisen 
vaativan hoidon (EVA) osasto-opetustiloista osoitteessa Välskärinkatu 
8.

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 
sekä toiminnan erityiset vaatimukset. 

Lasten- ja nuorisopsykiatrian sairaalaosastot siirtyvät Laakson yhteis-
sairaalan pohjoiseen uudisrakennukseen arviolta vuonna 2028. Kivelän 
sairaalasta ja HUS Psykiatriakeskuksesta tyhjenevät tilat vapautuvat 
kehitettäväksi muuhun käyttöön osana sairaala-alueen kokonaissuun-
nittelua.

Hankkeen yhteydessä toteutetaan tilat psykiatrisessa osastohoidossa 
olevien lasten ja nuorten opetusta varten. Tilat suunnitellaan noin 90:lle 
oppilaalle.

Hankkeeseen liittyy edellä kuvatun lisäksi sosiaali- ja terveystoimen 
toimialan osake- ja vuokrahankkeena vuosille 2022-2031 sisältyvä 
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Laakson yhteissairaalahanke. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala se-
kä kaupunkiympäristön toimiala jatkavat nykyisen Sophie Mannerhei-
min pääkoulun tilapäisen rakennuksen korvaavan pysyvän rakennuk-
sen paikan selvittämistä. Koulun tulisi sijoittua lähelle Laakson sairaala-
aluetta.

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Toteutettavat tilat ovat turvalliset ja terveelliset ja ne luovat hyvät edel-
lytykset koulun toiminnalle sekä vastaavat palvelutarpeeseen.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille oppijoille sopiviksi, lapsen 
kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisenympäristöksi. Toiminnan suun-
nitteluun osallistetaan henkilöstön lisäksi lapset ja nuoret.

Tilat edistävät perusopetuksen opetussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan psykiatrisessa osastohoidossa oleville lapsille 
ja nuorille tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka edis-
tävät toimintaa ja takaavat oppijoille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. 
Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitte-
luohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat perusopetuksen opetussuunni-
telmien tavoitteiden toteuttamisen. Teknisillä ratkaisuilla mahdolliste-
taan tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään tek-
nologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Koulun käytössä olevien piha-alueiden suunnittelussa ja varustelussa 
huomioidaan opetussuunnitelman tavoitteet, turvallisuus, valvottavuus, 
yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja 
leikkimistilana.

Sophie Mannerheimin koulun lasten ja nuorten psykiatrisessa hoidossa 
olevien oppilaiden tilatarpeet esitetään liitteenä olevassa huonetilaoh-
jelmassa (liitteet 2 ja 3).

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Rakennus 1:een sijoittuvat koulun tilat ovat laajuudeltaan noin 865 
htm². Kaupunkiympäristön toimialan arvioima tuleva kokonaisvuokra on 
noin 39,1 euroa/htm²/kk eli noin 405 900 euroa/vuosi (Kust.taso 
11/2020 RI 104,8; THI 186,0)

Pohjoiseen uudisrakennukseen sijoittuvat osasto-opetustilat ovat laa-
juudeltaan noin 140 htm². Kaupunkiympäristön toimialan arvioima tule-
va kokonaisvuokra on noin 34,4 euroa/htm²/kk eli noin 57 800 eu-
roa/vuosi (Kust.taso 11/2019 THI 193,2).
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Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Tässä hankkeessa käynnis-
tämiskustannuksiin varataan 75 000 euroa ja tieto- ja viestintäteknolo-
gian kustannuksiin 26 000 euroa. Muuttokustannusarvio on noin 11 000 
euroa. Siivouskustannus tulee sovittavaksi osana Laakson kiinteistöyh-
tiön kanssa tehtävää vuokrasopimusta. Toimintakustannukset tulevan 
hankkeen osalta ovat yhteensä noin 1 100 000 euroa/vuosi.

Vuodesta 2026 alkaen tarvitaan opetukseen väliaikaiset tilat syömishäi-
riöosaston oppilaille, kun osastot siirtyvät uusiin tiloihin Laaksoon. Kau-
punkiympäristön toimiala selvittää väistötilaratkaisua hankesuunnittelu-
vaiheessa ja esittää väistötilaratkaisun kustannusvaikutukset hanke-
suunnitelmassa.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Koulun henkilökunta osallistuu 
käyttäjäkokouksissa rakennuksen suunnitteluun hanke-, yleis- ja toteu-
tussuunnittelun aikana.

Toimivalta ja aikaisemmat päätökset

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

Hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan ruotsin-
kielinen jaosto tekee lautakunnalle ehdotuksen sellaisten ruotsinkielis-
ten päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten tilahankkeita koskevien tarve-
selvitysten hyväksymisestä, joista päättää kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta. Ruotsinkielinen jaosto on hyväksynyt tarveselvityksen osaltaan 
7.6.2022 § 15.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Tommi Kantanen, projektiarkkitehti, puhelin

tommi.kantanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sophie Mannerheimin koulu Tarveselvityslomake
2 Tilaohjelma Sophie Mannerheimin koulu EVA osasto-opetustilat
3 Tilaohjelma Sophie Mannerheimin koulu psykiatrisessa hoidossa ole-

vien oppilaiden opetustilat

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 145
Osoitteessa Hillerikuja 4 käyttöönotettavien Hertsikan ala-asteen 
koulun lisätilojen tarveselvitys

HEL 2022-004745 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä osoitteessa Hillerikuja 
4 sijaitsevien Hertsikan ala-asteen koulun lisätilojen tarveselvityksen 
(liite 1). 

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvityslomake Hertsikan ala-asteen koulun lisätiloista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hertsikan ala-asteen koulussa on noin 435 oppilasta. Koululla on toimi-
pisteet osoitteissa Ahmatie 1 ja Hillerikuja 4. 

Syksystä 2022 alkaen Hillerikujalla opiskelee noin 75 3.-6.-luokkalaista, 
joiden opetussuunnitelman mukaisen kädentaitojen opetukseen tarvi-
taan asianmukaiset tilat. Tilojen käyttöönottaminen tukee myös 1.-2.-
luokkalaisten yhdenvertaista kädentaitojen opetusta. Tiloja käyttää 
myös Montessorikoulu.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

Hillerikujan tilojen käyttäminen yhdessä ja toiminnan suunnitteleminen 
kolmen eri yksikön kesken on haastavaa. Yhteinen suunnittelu on vält-
tämätöntä, koska esimerkiksi liikuntatilan äänet kulkeutuvat ympäröiviin 
tiloihin ja ruokailun järjestäminen on haastavaa kasvavalle oppilasmää-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2022 42 (107)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/9
14.06.2022

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

rälle. Lisätilat mahdollistavat joustavamman tilojen käyttämisen ja 
suunnittelun.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Käyttöön otettavat lisätilat ovat laajuudeltaan 381,5 htm² ja käytössä 
oleva vuokra-ala on lisätilojen käyttöönottamisen jälkeen 2066,5 htm². 
Kaupunkiympäristön toimialan arvioima tuleva kokonaisvuokra on noin 
44 525,78 euroa/m²/kk eli noin 534 300 euroa/vuosi. Tilakustannukset 
nousevat kokonaisuudessaan noin 97 740,36 euroa/vuosi.

Siivouskustannusarvio on noin 13 260 euroa/vuosi. Tilat on kalustettu 
ja varustettu kädentaidontiloiksi. Tilojen käyttöönottamisen yhteydessä 
varataan noin 10 000 euroa mahdollisiin terveellisen ja turvallisen toi-
minnan takaamiseksi vaadittaviin pieniin muutostöihin. Tilojen käyttöö-
nottamisella ei ole muutto- tai tieto- ja viestintäteknologian kustannus-
vaikutuksia. Tarvittaessa tilojen irtokalustaminen toteutetaan kierrättä-
mällä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kalusteita.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

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

Toimivalta

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

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvityslomake Hertsikan ala-asteen koulun lisätiloista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

KYMP
KASKO
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§ 146
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Pinkkarin-
kuja 4 toteutettavan päiväkoti Nihdin hankesuunnitelmasta sekä 
uuden päiväkodin perustaminen

HEL 2021-012022 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

A.

antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaostolle puoltavan lausunnon 29.4.2022 päivätystä päiväkoti Nihdin 
hankesuunnitelmasta (liite 1).  

B.

päätti perustaa päiväkodin osoitteeseen Pinkkarinkuja 4, 00540 Helsin-
ki.

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
Tommi Kantanen, projektiarkkitehti, puhelin

tommi.kantanen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

A. Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B. Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa päiväkoti 
Nihdin hankkeen hankesuunnitelmasta 5.5.2022. Uusi perustettava 
päiväkoti sijaitsee osoitteessa Pinkkarinkuja 4, Sörnäisten kaupungino-
sassa, Sompasaaren osa-alueella. Uudisrakennus mitoitetaan 140 lap-
selle. Perustelut tilahankkeen mitoitukselle on ilmoitettu tarveselvityk-
sessä ja siihen ei ole tullut muutoksia.  

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala luopuu päiväkoti Arielin väliaikai-
sista tiloista osoitteessa Arielinkatu 6 uudishankkeen tilojen valmistut-
tua.  

Tavoitteena on, että rakennus otetaan käyttöön kalustettuna syyskuu-
hun 2024 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 23.5.2022. Liitteenä oleva työsuojelun lausun-
to huomioidaan jatkosuunnittelussa (liite 3).  

Hankkeessa toteutettavan fyysisen toimintaympäristön avulla ediste-
tään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista 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. 
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Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja 
opetussuunnitelmien tavoitteita ja niiden suunnittelussa ja varustelussa 
otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnalli-
suus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. Piha-
alueet tarjoavat sekä päiväkodille että alueen asukkaille monipuoliset 
leikki- ja liikuntaolosuhteet. Henkilökuntaa ja lapsia osallistetaan pihan 
suunnitteluun. 

Tarkoituksenmukaisella lukituksella ja kulunvalvonnalla varmistetaan 
edellytykset asukaskäytölle.

Tilaratkaisut tukevat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti toimivat, tarkoituksenmukaisesti 
mitoitetut ja monikäyttöiset tilat. Tilat suunnitellaan suunnitteluohjeiden 
mukaan ja ne mahdollistavat lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. 

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista on noin 8 400 000 
euroa. 

Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 47 890 eu-
roa/kk eli 574 684 euroa vuodessa (41,68 euroa/m²/kk). Neliövuokran 
perusteena on 1 149 htm². Hankkeen investointikustannus on 4 962 
euro/brm², mikä ylittää valtuuston asettaman tavoitteellisen kustannus-
raamin 4 000 euroa/brm². Lopullinen vuokra tarkentuu hankkeen toteu-
tuneiden kustannusten mukaan hankkeen valmistuttua. Toteutettava 
hanke lisää vuokrakustannuksia 574 684 euroa vuodessa. Hankkeen 
yhteydessä ei tarvita väistötiloja. 

Hankkeen rakentamiskustannuksia ja siitä toimialalle aiheutuvia tilakus-
tannuksia nostavat mm. voimakkaasti nousseet rakentamiskustannuk-
set, asemakaavan määräys viherkaton rakentamisesta, vaativien pe-
rustamis- ja ympäristöolosuhteiden huomioiminen rakenteissa ja julkisi-
vumateriaaleissa sekä raitioliikennemelun torjunnassa huomioitavat ra-
kenteet. Kasvatuksen ja koulutuksen käyttöön tulevien tilojen varustelu 
on valtakunnallista perustasoa, mikä ei nosta hankkeen kustannusta-
soa. Suunnitteluohjauksella kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhteis-
työssä kaupunkiympäristön toimialan kanssa edistää kustannustehok-
kaita tilaratkaisuja. 

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan mm. irtokalustehankin-
toihin 140 000 euroa, tietohallinnon hankintoihin 8 000 euroa, muutto-
kustannuksiin 20 000 euroa ja siivouskustannuksiin noin 33 600 eu-
roa/vuosi.
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Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 
31.05.2022 osoitteeseen Pinkkarinkuja 4 toteutettavan päiväkoti Nihdin 
uudisrakennuksen tarveselvityksen. Hankesuunnitelma on hyväksytty 
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
tossa 19.5.2022 ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa 
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.  

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydes-
sä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, katu- ja liikennesuun-
nittelun, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen edustajia, esteettö-
myysasiamiestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun 
yhteistoimintahenkilöstöä. 

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

Lapsia osallistetaan piha- ja irtokalustesuunnitteluun.

Toimivalta

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

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Tommi Kantanen, projektiarkkitehti, puhelin

tommi.kantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

A. Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B. Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 19.05.2022 
§ 55

HEL 2021-012022 T 10 06 00

Pinkkarinkuja 4, kaupunginosa 10, Sompasaari

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle päiväkoti Nihdin uudisrakennuksen 
29.4.2022 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen laajuus on noin 1 693 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvon-
lisäverottomana 8 400 000 euroa helmikuun 2022 kustannustasossa, 
ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitel-
masta puoltavan lausunnon.

B

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

Käsittely

19.05.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Mika Suominen. Asiantunti-
ja poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Mika Suominen, projektinjohtaja, puhelin: 310 28563

mika.suominen(a)hel.fi
Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458

sakari.heikkinen(a)hel.fi
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§ 147
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2022-006684 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen palveluohjaajan 16.5.2022 (nro 2022/00003080) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

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

§ 32 k)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva palveluohjaajan päätös 
16.5.2022 (nro 2022/00003080, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan päiväkoti Sörkasta 1.8.2022 al-
kaen (liite 1). Huoltaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen lapselle myönne-
tystä varhaiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltaja vaatii, että lapselle 
myönnetään varhaiskasvatuspaikka vanhemman sisaruksensa kanssa 
päiväkoti Kalasatamasta, koska vanhempi sisarus on odottanut päivä-
kotiin siirtoa jo vuoden verran. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan päi-
väkoti Kalasatamaan on valittu lapsia siirtohakemusten perusteella, 
vaikka kyseiset lapset ovat odottaneet siirtoa vähemmän aikaa kuin he. 
Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee vaatimustaan sillä, että 
häntä on virheellisesti neuvottu muokkaamaan hakemukseen hakutoi-
veiden järjestystä, koska päiväkoti Kalasatamaan on paljon hakijoita. 

Huoltajan esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuk-
sesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Arielista, päiväkoti 
Kalasatamasta ja päiväkoti Sörkasta 1.8.2022 alkaen. Asiassa saadun 
selvityksen mukaan päiväkoti Arieliin valittiin 13.5.2022 pidetyssä haki-
javalintakokouksessa kaksi hakijaa sisarusperusteella ja päiväkoti Ka-
lasatamaan yksi lapsi, jolla päiväkoti Kalasatama oli ensimmäisenä ha-
kutoiveena. Oikaisuvaatimuksen tekijän lapselle ei voitu tarjota paikkaa 
ensimmäisestä eikä toisesta hakutoiveesta, koska näissä vaihtoehdos-
sa ei ollut vapaita paikkoja. Lapselle tehtiin päätös varhaiskasvatuspai-
kasta päiväkoti Sörkkaan, joka oli perheen kolmantena toiveena. Lap-
sen vanhemmalla sisaruksella on myös varhaiskasvatuspaikka päivä-
koti Sörkassa. Valinnat on tehty kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielisen jaoston päättämien varhaiskasvatuspaikan myöntämi-
sen perusteiden mukaisesti.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan palveluohjauksesta on neuvottu 
perhettä vaihtamaan hakutoiveeksi ensin päiväkoti Ariel ja vasta sen 
jälkeen päiväkoti Kalasatama, koska päiväkoti Kalasatamaan on niin 
paljon hakijoita. Palveluohjauksesta saaman tiedon mukaan tähän yk-
sittäiseen tapaukseen ei voida ottaa kantaa, mutta perheitä ei neuvota 
muokkaamaan hakutoiveita palveluohjauksen toimesta vaan perhe itse 
päättä mihin päiväkoteihin haluavat hakea. Oikaisuvaatimuksen tekijä 
tuo myös esille, että hän on laittanut siirtohakemuksen vireille van-
hemman sisaruksen osalta jo viime vuoden puolella. Palveluohjaajalta 
saadun tiedon mukaan siirtohakemus on tehty 21.3.2022  ja toive siir-
rosta on merkitty 28.3.2022 alkaen. Oikaisuvaatimuksen tekijän kerto-
masta aikaisemmasta siirtohakemuksesta ei ole merkintää kummassa-
kaan järjestelmässä, ei Astissa eikä Efficassa. 
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Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka 
lapsi ei saanutkaan paikkaa halutusta päiväkodista.

Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viran-
haltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

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

§ 32 k)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös
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§ 148
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2022-007299 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen palveluohjaajan 30.5.2022 (nro 2022/00006438) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös
2 Oikaisuvaatimus 30.5.2022-003

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva palveluohjaajan päätös 
30.5.2022 (nro 2022/00006438, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan päiväkoti Loimesta 1.8.2022 
alkaen (liite 1). Huoltaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen lapselle myön-
netystä varhaiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltaja vaatii, että lapselle 
myönnetään varhaiskasvatuspaikka päiväkoti Kontulasta, koska lapsen 
vanhempi sisarus on saanut sieltä aiemmin varhaiskasvatuspaikan 
1.8.2022 alkaen ja lasten vieminen eri päiväkoteihin vaikeuttaa huo-
mattavasti perheen arkea.

Huoltajan esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuk-
sesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa ensimmäisenä toiveena päi-
väkoti Kontulasta ja toisena toiveena päiväkoti Loimesta 1.8.2022 al-
kaen. Asiassa saadun selvityksen mukaan päiväkoti Kontulassa ei ollut 
hakemusta käsitelleessä hakijavalintakokouksessa 24.5.2022 yhtään 
vapaata varhaiskasvatuspaikkaa, eikä kukaan lapsi saanut paikkaa täs-
tä päiväkodista. Oikaisuvaatimuksen tekijän lapselle ei voitu tarjota 
paikkaa perheen esittämästä ensimmäisestä toiveesta, koska tässä 
vaihtoehdossa ei ollut yhtään vapaata paikkaa. Lapselle tehtiin päätös 
varhaiskasvatuspaikasta perheen esittämään toiseen toiveeseen päi-
väkoti Loimeen.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka 
lapsi ei saanutkaan paikkaa perheen ensimmäisen hakutoiveen mukai-
sesta päiväkodista.

Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viran-
haltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös
2 Oikaisuvaatimus 30.5.2022-003

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös
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§ 149
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2022-007367 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen palveluohjaajan 30.5.2022 (nro 2022/00006514) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva palveluohjaajan päätös 
30.5.2022 (nro 2022/00006514, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan päiväkoti Vaskiniitystä 
8.8.2022 alkaen (liite 1). Huoltaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen lapsel-
le myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltaja vaatii, että 
lapselle myönnetään varhaiskasvatuspaikka päiväkoti Kaskisavusta, 
koska lapsen vanhempi sisarus on siellä varhaiskasvatuksessa ja aloit-
taa esikoulun elokuussa. Oikaisuvaatimuksen mukaan perheen tilanne 
huomioon ottaen lasten vieminen kahteen eri sijainniltaan olevaan 
paikkaan olisi arjessa täysin mahdottomuus.

Huoltajan esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuk-
sesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Kaskisavusta 
8.8.2022 alkaen. Asiassa saadun selvityksen mukaan päiväkoti Kaski-
savuun valittiin 15 lasta, joilla kaikilla oli hoidon tarve aikaisemmin kuin 
ko. lapsella. Valinnoissa noudatettiin kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielisen jaoston päättämiä varhaiskasvatuspaikan myöntämi-
sen perusteita. Perusteiden mukaan sisaruksille myönnetään paikka 
mahdollisuuksien mukaan samaan varhaiskasvatuksen toimipaikkaan. 
Esiopetusta, integroituja tai monivammaisten lasten erityisryhmiä ja kie-
likylpyopetusta koskevat omat valintaperusteet ja -prosessit. Tämän 
vuoksi näihin ryhmiin sijoittuvan lapsen sisarukselle ei aina voida 
myöntää paikkaa samasta varhaiskasvatuksen toimipaikasta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän vanhempi lapsi on tällä hetkellä varhais-
kasvatuksessa päiväkoti Kaskisavussa ja aloittaa siellä esiopetuksen 
elokuussa. Jaoston päättämien varhaiskasvatuspaikan myöntämisen 
perusteiden mukaan sisarusperustetta ei kuitenkaan sovelleta esiope-
tusikäisen nuoremman sisaruksen kohdalla. Kun päiväkoti Kaskisavuun 
oli enemmän hakijoita kuin vapaita paikkoja, esiopetuksessa aloittavan 
lapsen sisarukselle ei voitu myöntää varhaiskasvatuspaikkaa samasta 
varhaiskasvatuksen toimipaikasta.

Varhaiskasvatuspaikan myöntämisperiaatteiden mukaan varhaiskasva-
tuspaikkaa myönnettäessä otetaan huomioon varhaiskasvatuksen tar-
peen alkamisajankohta. Sisarusperusteen jälkeen, mikäli hakijoilla on 
sama aloittamispäivämäärä, ratkaisee varhaiskasvatuspaikan etäisyys 
kotoa lyhimmän matkan mukaan. Lähin vapaa paikka oli päiväkoti Vas-
kiniityssä, jonne matka-aika HSL:n reittioppaan mukaan on 7 minuuttia.

Oikaisuvaatimuksen tekijän lapselle ei voitu tarjota paikkaa toivotusta 
päiväkodista, koska ko. lapselle ei ollut vapaata paikkaa tästä hakutoi-
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veesta. Lapselle tehtiin päätös varhaiskasvatuspaikasta päiväkoti Vas-
kiniittyyn.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka 
lapsi ei saanutkaan paikkaa halutusta päiväkodista.

Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viran-
haltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös
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§ 150
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2022-007384 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen palveluohjaajan 1.6.2022 (nro 2022/00006852) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 1.6.2022, liite, päätös 1.6.2022
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva palveluohjaajan päätös 
1.6.2022 (nro 2022/00006852, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan päiväkoti Suvesta 1.8.2022 al-
kaen (liite 1). Huoltaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen lapselle myönne-
tystä varhaiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltaja vaatii, että lapselle 
myönnetään varhaiskasvatuspaikka päiväkoti Immolasta, koska var-
haiskasvatuspaikka haluttiin saada Tapaninvainiosta läheltä perheen 
kotia.

Huoltajan esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuk-
sesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Immolasta ja päivä-
koti Tilhestä 1.8.2022 alkaen. Asiassa saadun selvityksen mukaan 
kummassakaan päiväkodissa ei ollut hakemusta käsitelleessä hakija-
valintakokouksessa yhtään vapaata varhaiskasvatuspaikkaa, eikä ku-
kaan lapsi saanut paikkaa näistä päiväkodeista. Varhaiskasvatuspai-
kan myöntämisperiaatteiden mukaan varhaiskasvatuspaikkaa myön-
nettäessä otetaan huomioon varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajan-
kohta. Sisarusperusteen jälkeen, mikäli hakijoilla on sama aloittamis-
päivämäärä, ratkaisee varhaiskasvatuspaikan etäisyys kotoa lyhimmän 
matkan mukaan. Lähin vapaa paikka oli päiväkoti Suvessa, jonne mat-
ka-aika HSL:n reittioppaan mukaan on 22 minuuttia.

Oikaisuvaatimuksen tekijän lapselle ei voitu tarjota paikkaa toivotuista 
päiväkodeista, koska ko. lapselle ei ollut vapaata paikkaa näistä haku-
toiveista. Lapselle tehtiin päätös varhaiskasvatuspaikasta päiväkoti Su-
veen.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka 
lapsi ei saanutkaan paikkaa halutusta päiväkodista.

Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viran-
haltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen.

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 1.6.2022, liite, päätös 1.6.2022
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
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Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös
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§ 151
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2022-006912 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen palveluohjaajan 18.5.2022 (nro 2022/00004495) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös
2 Oikaisuvaatimus 19.5.2022-001

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakijat Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva palveluohjaajan päätös 
18.5.2022 (nro 2022/00004495, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan daghemmet Ågelista 15.8.2022 
alkaen (liite 1). Huoltajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen lapselle 
myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltajat vaativat, että 
lapselle myönnetään varhaiskasvatuspaikka daghemmet Fenixistä, 
koska lapsen vanhempi sisarus aloittaa siellä esikoulun elokuussa ja 
lasten vieminen samaan päiväkotiin helpottaa perheen arkea huomioi-
den huoltajien työajat ja työn sekä opintojen vaatiman matkustamisen 
mm. Turkuun ja Tampereelle. Huoltajien esittämät perustelut ilmenevät 
lähemmin oikaisuvaatimuksesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa daghemmet Fenixistä 
15.8.2022 alkaen. Asiassa saadun selvityksen mukaan valintakokouk-
sessa tarjottiin varhaiskasvatuspaikkaa daghemmet Fenixistä kuudelle 
hakijalle, joilla oli hoidon tarve 1.8.-15.8.2022 alkaen. Hakijoista kaksi 
sai paikan sisarusperusteella ja neljällä hakijalla hoidon tarve alkoi 
1.8.2022. Valinnoissa noudatettiin kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
ruotsinkielisen jaoston (15.9.2020 § 16) päättämiä varhaiskasvatuspai-
kan myöntämisen perusteita. Perusteiden mukaan sisaruksille myönne-
tään paikka mahdollisuuksien mukaan samaan varhaiskasvatuksen 
toimipaikkaan. Esiopetusta, integroituja tai monivammaisten lasten eri-
tyisryhmiä ja kielikylpyopetusta koskevat omat valintaperusteet ja -
prosessit. Tämän vuoksi näihin ryhmiin sijoittuvan lapsen sisarukselle 
ei aina voida myöntää paikkaa samasta varhaiskasvatuksen toimipai-
kasta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän vanhempi lapsi on tällä hetkellä varhais-
kasvatuksessa daghemmet Fenixissä ja aloittaa siellä esiopetuksen 
elokuussa. Jaoston päättämien varhaiskasvatuspaikan myöntämisen
perusteiden mukaan sisarusperustetta ei kuitenkaan sovelleta esiope-
tusikäisen nuoremman sisaruksen kohdalla. Kun päiväkoti Fenixiin oli 
enemmän hakijoita kuin vapaita paikkoja, esiopetuksessa aloittavan
lapsen sisarukselle ei voitu myöntää varhaiskasvatuspaikkaa samasta 
varhaiskasvatuksen toimipaikasta.

Varhaiskasvatuspaikan myöntämisperiaatteiden mukaan varhaiskasva-
tuspaikkaa myöntäessä otetaan huomioon varhaiskasvatuksen tarpeen 
alkamisajankohta. Sisarusperusteen jälkeen, mikäli hakijoilla on sama 
aloittamispäivämäärä, ratkaisee varhaiskasvatuspaikan etäisyys kotoa 
lyhimmän matkan mukaan. Lähin vapaa paikka oli daghemmet Ågelis-
sa, jonne matka-aika HSL:n reittioppaan mukaan on noin 20 minuuttia.

Oikaisuvaatimuksen tekijän lapselle ei voitu tarjota paikkaa perheen 
esittämästä toiveesta daghemmet Fenixistä, koska siellä ei ollut lapsel-
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le vapaata paikkaa. Lapselle tehtiin päätös varhaiskasvatuspaikasta 
daghemmet Ågeliin.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka 
lapsi ei saanutkaan paikkaa halutusta päiväkodista.

Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viran-
haltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös
2 Oikaisuvaatimus 19.5.2022-001

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakijat Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös
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§ 152
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi

HEL 2022-006633 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt Åshöjdens grundskolan rehtorin 
12.5.2022 (§ 210) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin 
seikkoihin.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Rehtorin päätös
3 Rehtorin lausunto
4 Virkaan valitun hakemus
5 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemusen_PDFa2b
6 Salassa pidettävä (Tietosuojalain 29 §)
7 Hakuilmoitus

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
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt 13.5.2022 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen Åshöjdens grundskolan rehtorin 12.5.2022 (§ 
210) tekemästä päätöksestä, jolla rehtori on ottanut Åshöjdens grunds-
kolaan tuntiopettajan tehtävään (espanja) määräajaksi 1.8.2022 – 
31.7.2023 **********

Rehtori on antanut asiassa lausunnon.

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

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

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

Hakuprosessista

Tuntiopettajan tehtävä määräajaksi on ollut julkisesti haettavana 4.4. - 
19.4.2022.

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

Rehtorin lausunnon mukaan hakuaikaan mennessä tehtävään haki nel-
jä hakijaa. Näistä kaksi hakijaa haastateltiin mukaan lukien oikaisuvaa-
timuksen tekijä. 

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että rehtorin päätös tulee kumota, 
koska päätös on lainvastainen eikä se ole tarkoituksenmukainen. Li-
säksi oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että oikaisuvaatimuksen tekijä 
valitaan ansioituneempana hakijana ko. virkaan. Oikaisuvaatimuksessa 
todetaan, että oikaisuvaatimuksen tekijällä on tehtävään vaadittu kel-
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poisuus ja 12 vuoden työkokemus kielenopettajana Helsingin kaupun-
gilla ja nimenomaan peruskoulusta.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että oikaisuvaatimuksen tekijällä on fi-
losofian maisterin ja espanjan (ja ranskan) aineenopettajan pätevyys 
Helsingin yliopistosta hyvin arvosanoin vuodelta 2000. Lisäksi hän on 
suorittanut opettajan pedagogiset opinnot Helsingin yliopiston opetta-
jainkoulutuslaitoksella ja auskultoinut molemmat opetusaineet.

Oikaisuvaatimuksen mukaan koulutuksen järjestäjä on valinnut oikai-
suvaatimuksen kohteena olevaan tehtävään muodollista kelpoisuutta 
vailla olevan henkilön.

Oikaisuvaatimuksen tekijän perustelut ilmenevät lähemmin liitteenä 
olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Lainsäädännöstä

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

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

Perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuudesta säädetään opetus-
toimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 5 
§:ssä.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
9 §:n 1 momentin mukaan perusopetusta tai esiopetusta antavalla 
opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja 
kirjallinen taito. 

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

Asian arviointi
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Rehtorin lausunnossa todetaan, että haastattelun alkaessa oikaisuvaa-
timuksen tekijä totesi, että hän ei puhu ruotsia. Rehtorin mukaan haas-
tattelussa havaittiinkin, että oikaisuvaatimuksen tekijän ruotsin kielen 
taito oli puutteellinen. Pitkästä kokemuksestaan huolimatta, oikaisuvaa-
timuksen tekijä ei ole koskaan opettanut ruotsin kielisessä koulussa. 
Rehtorin lausunnon mukaan kommunikoinnin niin opettajien kuin oppi-
laiden kanssa tulee koulussa tapahtua ruotsin kielellä. 

Vaikka tehtävään valittu ei ole muodollisesti pätevä, on hän rehtorin 
lausunnon mukaan opiskellut ruotsiksi ja hänellä on opetuskokemusta 
ruotsinkielisistä kouluista niin Helsingissä kuin Ruotsissa. Tehtävään 
valittu on kelpoisuuden puuttumisesta huolimatta opettanut ja opiskellut 
espanjaa. 

Vaikka oikaisuvaatimuksen tekijä on tehtävään otettua selkeästi koke-
neempi ja opetuskokemus on erityisesti espanjan kielen opettamisesta, 
haastattelussa tuli ilmi, että oikaisuvaatimuksen tekijän kielitaito koulun 
opetuskielessä eli ruotsissa ei ollut erinomaista, eikä sujuvaa. Oikaisu-
vaatimuksen tekijä ei myöskään ole tuonut esille omissa asiakirjoissaan 
esim. tutkintotodistuksessa tai hakemuksessa, että hänellä olisi koulun 
opetuskielessä eli ruotsissa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaa-
timuksista annettuun asetukseen 9 §:n 1 momentin mukainen erin-
omainen suullinen ja kirjallinen taito.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Rehtori on harkintansa mukaan voinut valita kokonai-
sarvioinnin perusteella soveliaimmaksi arvioimansa hakijan tuntiopetta-
jan tehtävään määräajaksi. Erityisesti haastattelussa tuli esille oikaisu-
vaatimuksen tekijän koulun opetuskielen puutteellinen taito. Oikaisu-
vaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, 
että rehtori olisi käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin, mihin se täs-
sä asiassa on ollut käytettävissä.

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

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Rehtorin päätös
3 Rehtorin lausunto
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4 Virkaan valitun hakemus
5 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemusen_PDFa2b
6 Salassa pidettävä (Tietosuojalain 29 §)
7 Hakuilmoitus

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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§ 152
Begäran om omprövning av beslut om anställning av timlärare för 
viss tid

HEL 2022-006633 T 01 01 01 01

Beslut

Fostrans- och utbildningsnämnden beslutade att avslå ********** begä-
ran om omprövning av det beslut som rektorn för Åshöjdens grundsko-
la fattade 12.5.2022 (§ 210), eftersom de grunder som hen anför i be-
gäran om omprövning inte ger anledning att ändra beslutet. Fostrans- 
och utbildningsnämnden motiverar sitt beslut genom att hänvisa till de 
omständigheter som den föredragande har framfört.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Anu Kangaste, ledande jurist, telefon: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Bilagor

1 Begäran om omprövning
2 Rektorns beslut
3 Rektorns utlåtande
4 Ansökan inlämnad av den som valdes för tjänsten
5 Ansökan inlämnad av den som begär omprövning
6 Sekretessbelagd (Tietosuojalain 29 §)
7 Ansökningsannons

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, beslut med anledning av begäran om omprövning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Oikaisuvaatimuksen tekijä Förslagstext

Kommunalbesvär, beslut med anledning 
av begäran om omprövning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
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Bilaga 7

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

********** har framställt en begäran om omprövning som inkom  
13.5.2022 till Helsingfors stads registratorskontor och som gäller det 
beslut som rektorn för Åshöjdens grundskola fattade 12.5.2022 (§ 210), 
det vill säga att anställa ********** som timlärare (spanska) för viss tid 
1.8.2022 - 31.7.2023 i Åshöjdens grundskola.

Rektorn har avgett ett utlåtande i ärendet.

Med stöd av 134 § 1 mom. i kommunallagen får den som är missnöjd 
med ett beslut av kommunstyrelsen, en nämnd, ett utskott eller deras 
sektioner eller en myndighet som lyder under dem, begära omprövning 
av beslutet. Enligt 137 § i kommunallagen får omprövning begäras och 
kommunalbesvär anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, 
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kom-
munmedlemmarna.

Begäran om omprövning har lämnats in inom utsatt tid och till rätt or-
gan.

Enligt 14 kap. 1 § 2 mom. 5 punkten i förvaltningsstadgan anställer 
sektorchefen, om inte något annat är föreskrivet, sektorns tjänsteinne-
havare och arbetstagare. Enligt sektorchefens beslut av 20.11.2019 (§ 
100) om delegering av personalärenden är det rektorn som anställer 
timlärare för viss tid.

Om ansökningsprocessen

Timlärartjänsten för viss tid var offentligt ledigförklarad 4.4 - 19.4.2022. 

Eftersom det har rört sig om en uppgift för viss tid, har det konstaterats 
i ansökningsannonsen att om det saknas sökande som uppfyller behö-
righetskraven beaktas också sökande utan behörighet. 

Enligt rektorns utlåtande sökte fyra sökande tjänsten före ansökningsti-
dens utgång. Av de här intervjuades två sökande, varav den ena är 
Ayad Dalida, som begär omprövning. 

Om begäran om omprövning

Den som begär omprövning kräver att rektorns beslut ska upphävas, 
eftersom det är lagstridigt och inte ändamålsenligt. Därtill yrkar hen på 
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att hen som mer meriterad sökande ska väljas till tjänsten ifråga. Det 
konstateras vidare i begäran om omprövning att den som begär om-
prövning har den behörighet som krävs för tjänsten och 12 års arbet-
serfarenhet som språklärare vid Helsingfors stad och dessutom då i 
grundskola.

Det konstateras också i begäran om omprövning att den som begär  
omprövning har behörighet som filosofie magister och som ämneslära-
re i spanska (och franska) från Helsingfors universitet, som hen utexa-
minerades från med goda vitsord år 2000. Dessutom har hen genom-
fört ”lärares pedagogiska studier vid lärarutbildnings¬institutionen” vid 
Helsingfors universitet och har auskulterat i bägge läroämnen. Enligt 
begäran om omprövning har utbildningsanordnaren valt till den uppgift 
som begäran om omprövning gäller en person som saknar formell be-
hörighet.

Av bifogade begäran om omprövning framgår det närmare hur den som 
begär omprövning motiverar sin begäran om omprövning.

Om lagstiftningen

Enligt 6 § 1 mom. i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och väl-
färdsområden anges de allmänna grunderna för anställning i tjänste-
förhållande i grundlagen. Enligt 125 § i grundlagen är de allmänna ut-
nämningsgrunderna för offentliga tjänster skicklighet, förmåga och be-
prövad medborgerlig dygd. Den som anställs i ett tjänsteförhållande 
ska dessutom ha särskilt föreskriven eller av kommunen bestämd sär-
skild behörighet.

Enligt 5 § i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområ-
den kan i ett tjänsteförhållande som har varit offentligt ledigförklarat an-
ställas endast en person som skriftligen har sökt det före ansökningsti-
dens utgång och då uppfyller behörighetsvillkoren. 

I 5 § i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom under-
visningsväsendet föreskrivs om behörigheten som ämneslärare inom 
den grundläggande utbildningen ska besitta.

Enligt 9 § 1 mom. i förordningen om behörighetsvillkoren för personal 
inom undervisningsväsendet ska en lärare som undervisar i den grund-
läggande utbildningen eller meddelar förskoleundervisning ha utmärkt 
förmåga att använda skolans undervisningsspråk i tal och skrift.

Enligt 23 § i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom 
undervisningsväsendet kan en person med tillräcklig utbildning och den 
förmåga uppgiften kräver förordnas att meddela undervisning interimis-
tiskt för högst ett år. En sådan person kan dock förordnas att meddela 
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undervisning för längre tid än sex månader endast om personer som 
uppfyller de behörighetsvillkor som nämnda uppgift förutsätter inte står 
till buds när förordnandet ges eller om det finns andra särskilda skäl till 
detta.

Bedömning av ärendet

I sitt utlåtande konstaterar rektorn att när intervjun med Dalida Ayad in-
leddes meddelade Dalida Ayad att hen inte talar svenska. Under inter-
vjun framkom det också enligt rektorn att de kunskaper som den som 
begär omprövning besitter i svenska var bristfälliga. Den som begär 
omprövning har visserligen en lång arbetserfarenhet, men hen har ald-
rig undervisat i en svenskspråkig skola. Enligt rektorns utlåtande ska 
kommunikationen med såväl lärarna som eleverna i skolan ske på 
svenska. 

Den som valdes för tjänsten är inte formellt behörig, men enligt rek-
torns utlåtande har hen studerat på svenska och har undervisningserfa-
renhet från svenskspråkiga skolor i såväl Helsingfors som Sverige. 
Även om den som valdes för tjänsten inte är behörig bör det noteras att 
hen har både studerat spanska och undervisat i spanska. 

Den som begär omprövning är klart mer erfaren och har erfarenhet av 
att undervisa särskilt i spanska, men det framkom under intervjun att 
den som begär omprövning inte besitter utmärkta och flytande kunska-
per i skolans undervisningsspråk som är svenska. Den som begär om-
prövning har inte heller med hjälp av sina egna dokument (t.ex. exa-
mensbetyg och ansökan) kunnat påvisa att hen har utmärkt förmåga att 
använda skolans undervisningsspråk, dvs. svenska, i tal och skrift så 
som krävs enligt 9 § 1 mom. i förordningen om behörighetsvillkoren för 
personal inom undervisningsväsendet.

De grunder som anförs i begäran om omprövning ger inte anledning att 
ändra beslutet. Rektorn har kunnat enligt eget omdöme välja på basis 
av en helhetsbedömning den sökande som hen har bedömt vara lämp-
ligast för timlärartjänsten för viss tid. Det framkom särskilt under inter-
vjun att den som begär omprövning har bristfälliga kunskaper i skolans 
undervisningsspråk. Den som begär omprövning har inte framfört något 
som skulle påvisa att rektorn har använt sin prövningsrätt på ett annat 
sätt än så som den kan användas i det här fallet.

Den föredragande föreslår med hänvisning till det som sagts ovan och 
rektorns utlåtande att begäran om omprövning avslås.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm
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Upplysningar
Anu Kangaste, ledande jurist, telefon: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Bilagor

1 Begäran om omprövning
2 Rektorns beslut
3 Rektorns utlåtande
4 Ansökan inlämnad av den som valdes för tjänsten
5 Ansökan inlämnad av den som begär omprövning
6 Sekretessbelagd (Tietosuojalain 29 §)
7 Ansökningsannons

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, beslut med anledning av begäran om omprövning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Oikaisuvaatimuksen tekijä Förslagstext

Kommunalbesvär, beslut med anledning 
av begäran om omprövning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

För kännedom

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 153
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi

HEL 2022-006636 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt Hoplaxskolan rehtorin 2.5.2022 tekemäs-
tä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät 
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt 13.5.2022 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen Hoplaxskolan rehtorin 2.5.2022 tekemästä 
päätöksestä, jolla rehtori on ottanut Hoplaxskolaan tuntiopettajan teh-
tävään (espanja) määräajaksi 1.8.2022 – 31.7.2023 **********

Rehtori on antanut asiassa lausunnon.

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

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

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

Hakuprosessista

Tuntiopettajan tehtävä määräajaksi on ollut julkisesti haettavana 4.4. - 
19.4.2022.

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

Rehtorin lausunnon mukaan hakuaikaan mennessä tehtävään haki nel-
jä hakijaa. Näistä haastateltiin yksi, joka valittiin tehtävään. Oikaisuvaa-
timuksen tekijää ei kutsuttu haastatteluun. 

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että rehtorin päätös tulee kumota, 
koska päätös on lainvastainen, eikä se ole tarkoituksenmukainen. Oi-
kaisuvaatimuksessa todetaan, että rehtorin päätöksen mukaan tehtä-
vään kelpoisia hakijoita oli kaksi, joista oikaisuvaatimuksen tekijä oli 
toinen. Oikaisuvaatimuksen tekijää ei kuitenkaan kutsuttu haastatte-
luun, jolloin valinta on tehty virheellisesti ilman lain määräämää ansio-
vertailua. Oikaisuvaatimuksessa todetaan edelleen, että silti rehtori pe-
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rustelee päätöksessä, että valittu henkilö on ansioituneempi ja omaa 
pitkän työkokemuksen. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että hänet va-
litaan ansioituneempana hakijana ko. virkaan.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että oikaisuvaatimuksen tekijällä on 
tehtävään vaadittu kelpoisuus, espanjan (ja ranskan) aineenopettaja ja 
12 vuoden työkokemus kielenopettajana Helsingin kaupungilla ja nime-
nomaan peruskoulusta. Hänellä on laaja opetusskaala ja hän on opet-
tanut 1.-9. luokkalaisia, myös erityisoppilaista ja eriyttämisestä on pitkä 
kokemus. Oikaisuvaatimuksen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä on 
toiminut espanjan (ja ranskan) tuntiopettajan tehtävässä Helsingin kau-
pungilla yhtäjaksoisesti vuodesta 2010 alkaen. Lisäksi hänen käytettä-
vyytensä on monipuolisempi, koska hänellä on myös toisen ns. harvi-
naisen kielen eli ranskan pätevyys.

Oikaisuvaatimuksen tekijän perustelut ilmenevät lähemmin liitteenä 
olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Lainsäädännöstä

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

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

Perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuudesta säädetään opetus-
toimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 5 
§:ssä.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
9 §:n 1 momentin mukaan perusopetusta tai esiopetusta antavalla 
opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja 
kirjallinen taito. 

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

Asian arviointi

Hakumenettelyn luonteeseen kuuluu, että vain osa hakijoista kutsutaan 
haastatteluun. Rehtorin lausunnossa todetaan, että oikaisuvaatimuksen 
tekijä oli ottanut häneen yhteyttä sähköpostilla 15.4.2022. Sähköpostis-
sa oikaisuvaatimuksen tekijä oli todennut, että hän ei ole ruotsinkieli-
nen. Edelleen rehtorin lausunnossa todetaan, että oikaisuvaatimuksen 
tekijän hakemuksen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä on ollut kelpoi-
nen opettamaa ranskaa ja espanjaa vuodesta 2000 lähtien, ja että hä-
nen äidinkielensä on suomi. Hakemuksesta ei tule tarkemmin ilmi oi-
kaisuvaatimuksen tekijän ruotsin kielen taito. Hakemuksesta ilmenee, 
että oikaisuvaatimuksen tekijä on vastannut vain erittäin lyhyesti kah-
teen hakemuksen vapaaseen tekstiosa kohtaan. Näissäkin kohdissa on 
rehtorin lausunnon mukaan kielivirheitä.    

Rehtorin lausunnon mukaan tehtävään valittu on suorittanut opintonsa 
ruotsiksi ja hänen äidinkielensä on myös ruotsi. Tehtävään valittu on 
opettanut espanjaa tuntiopettajana Hoplaxskolanissa vuodesta 2017 
lähtien. 

Vaikka oikaisuvaatimuksen tekijä on tehtävään otettua kokeneempi ja 
opetuskokemusta on erityisesti espanjan kielen opettamisesta, oikaisu-
vaatimuksen tekijän kielitaito koulun opetuskielessä eli ruotsissa ei 
erinomaista, eikä edes sujuvaa. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei myös-
kään ole tuonut esille omissa asiakirjoissaan esim. tutkintotodistukses-
sa tai hakemuksessa, että hänellä olisi koulun opetuskielessä eli ruot-
sissa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettuun 
asetukseen 9 §:n 1 momentin mukainen erinomainen suullinen ja kirjal-
linen taito.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Rehtori on harkintansa mukaan voinut valita kokonai-
sarvioinnin perusteella soveliaimmaksi arvioimansa hakijan tuntiopetta-
jan tehtävään määräajaksi. Opettajan tulee pystyä kommunikoimaan 
niin koulun hallinnollisissa asioissa, opettajien ja oppilaiden keskinäi-
sissä tilanteissa kuin kodin ja koulun välisessä yhteistyössä koulu ope-
tuskielellä eli ruotsiksi niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Oikaisuvaati-
muksen 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 viitaten, että 
oikaisuvaatimus hylätään.
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§ 153
Begäran om omprövning av beslut om anställning av timlärare för 
viss tid

HEL 2022-006636 T 01 01 01 01

Beslut

Fostrans- och utbildningsnämnden beslutade att avslå ********** begä-
ran om omprövning av det beslut som rektorn för Hoplaxskolan fattade 
2.5.2022, eftersom de grunder som hen anför i begäran om ompröv-
ning inte ger anledning att ändra beslutet. Fostrans- och utbildnings-
nämnden motiverar sitt beslut genom att hänvisa till de omständigheter 
som den föredragande har framfört.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Anu Kangaste, ledande jurist, telefon: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Bilagor

1 Begäran om omprövning
2 Rektorns beslut
3 Rektorns utlåtande
4 Ansökan inlämnad av den som valdes till tjänsten
5 Ansökan inlämnad av den som begär omprövning
6 Sekretessbelagd (Tietosuo9jalaki 29 §)
7 Ansökningsannons

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, beslut med anledning av begäran om omprövning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Oikaisuvaatimuksen tekijä Förslagstext

Kommunalbesvär, beslut med anledning 
av begäran om omprövning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
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Bilaga 7

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

********** har framställt en begäran om omprövning som inkom  
13.5.2022 till Helsingfors stads registratorskontor och som gäller det 
beslut som rektorn för Hoplaxskolan fattade 2.5.2022, det vill säga att 
anställa ********** som timlärare (spanska) för viss tid 1.8.2022 - 
31.7.2023 i Hoplaxskolan.

Rektorn har avgett ett utlåtande i ärendet.

Med stöd av 134 § 1 mom. i kommunallagen får den som är missnöjd 
med ett beslut av kommunstyrelsen, en nämnd, ett utskott eller deras 
sektioner eller en myndighet som lyder under dem, begära omprövning 
av beslutet. Enligt 137 § i kommunallagen får omprövning begäras och 
kommunalbesvär anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, 
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kom-
munmedlemmarna.

Begäran om omprövning har lämnats in inom utsatt tid och till rätt or-
gan.

Enligt 14 kap. 1 § 2 mom. 5 punkten i förvaltningsstadgan anställer 
sektorchefen, om inte något annat är föreskrivet, sektorns tjänsteinne-
havare och arbetstagare. Enligt sektorchefens beslut av 20.11.2019 (§ 
100) om delegering av personalärenden är det rektorn som anställer 
timlärare för viss tid.

Om ansökningsprocessen

Timlärartjänsten för viss tid var offentligt ledigförklarad 4.4 - 19.4.2022. 

Eftersom det har rört sig om en uppgift för viss tid, har det konstaterats 
i ansökningsannonsen att om det saknas sökande som uppfyller behö-
righetskraven beaktas också sökande utan behörighet. 

Enligt rektorns utlåtande sökte fyra sökande tjänsten före ansökningsti-
dens utgång. Av dem intervjuades en sökande, som sedan valdes till 
tjänsten. Den som begär omprövning kallades inte till intervju. 

Om begäran om omprövning

Den som begär omprövning kräver att rektorns beslut ska upphävas, 
eftersom det är lagstridigt och inte ändamålsenligt. Det konstateras i 
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begäran om omprövning att det enligt rektorns beslut fanns två behöri-
ga sökande, varav den som begär omprövning är den ena. Den som 
begär omprövning kallades emellertid inte till intervju, vilket innebär att 
valet har gjorts på felaktiga grunder utan en i lagen föreskriven me-
ritjämförelse. Det konstateras vidare i begäran om omprövning att trots 
det hävdar rektorn, som motivering, i sitt beslut att den person som 
valdes är mer meriterad och har en lång arbetserfarenhet. Den som 
begär omprövning kräver att hen som mer meriterad sökande ska väl-
jas till tjänsten ifråga.

Det konstateras vidare i begäran om omprövning att den som begär 
omprövning har den behörighet som krävs för tjänsten, är ämneslärare 
i spanska (och franska) och har 12 års arbetserfarenhet som språklära-
re vid Helsingfors stad och dessutom då i grundskola. Hen har bred 
undervisningskompetens och har undervisat elever i årskurserna 1 - 9. 
Därtill har hen lång erfarenhet av att undervisa barn med särskilda be-
hov och av differentiering av undervisning. Enligt begäran om ompröv-
ning har den som begär omprövning verkat som timlärare i spanska 
(och franska) vid Helsingfors stad utan avbrott allt sedan år 2010. 
Dessutom har hen en mångsidigare kompetens, vilken kan utnyttjas, 
eftersom hen också har behörighet i ett annat i de här sammanhangen 
mindre vanligt språk, det vill säga franska.  

Av bifogade begäran om omprövning framgår det närmare hur den som 
begär omprövning motiverar sin begäran om omprövning.

Om lagstiftningen

Enligt 6 § 1 mom. i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och väl-
färdsområden anges de allmänna grunderna för anställning i tjänste-
förhållande i grundlagen. Enligt 125 § i grundlagen är de allmänna ut-
nämningsgrunderna för offentliga tjänster skicklighet, förmåga och be-
prövad medborgerlig dygd. Den som anställs i ett tjänsteförhållande 
ska dessutom ha särskilt föreskriven eller av kommunen bestämd sär-
skild behörighet.

Enligt 5 § i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområ-
den kan i ett tjänsteförhållande som har varit offentligt ledigförklarat an-
ställas endast en person som skriftligen har sökt det före ansökningsti-
dens utgång och då uppfyller behörighetsvillkoren. 

I 5 § i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom under-
visningsväsendet föreskrivs om behörigheten som ämneslärare inom 
den grundläggande utbildningen ska besitta.

Enligt 9 § 1 mom. i förordningen om behörighetsvillkoren för personal 
inom undervisningsväsendet ska en lärare som undervisar i den grund-
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läggande utbildningen eller meddelar förskoleundervisning ha utmärkt 
förmåga att använda skolans undervisningsspråk i tal och skrift.

Enligt 23 § i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom 
undervisningsväsendet kan en person med tillräcklig utbildning och den 
förmåga uppgiften kräver förordnas att meddela undervisning interimis-
tiskt för högst ett år. En sådan person kan dock förordnas att meddela 
undervisning för längre tid än sex månader endast om personer som 
uppfyller de behörighetsvillkor som nämnda uppgift förutsätter inte står 
till buds när förordnandet ges eller om det finns andra särskilda skäl till 
detta.

Bedömning av ärendet

Utmärkande för en ansökningsprocess är att endast en del av de sö-
kande kallas till intervju. I sitt utlåtande konstaterar rektorn att den som 
begär omprövning kontaktade hen 15.4.2022 per e-post. I e-
postmeddelandet meddelade den som begär omprövning att hen inte 
är svenskspråkig. Därtill konstateras det i rektorns utlåtande att den 
som begär omprövning har enligt sin ansökan varit behörig att undervi-
sa i franska och spanska allt sedan år 2000 och att hens modersmål är 
finska. Det framgår inte närmare av ansökan hurdana kunskaper i 
svenska den som begär omprövning besitter. Den som begär ompröv-
ning har svarat mycket kort på svenska på två öppna frågor i ansökan. 
I svaren finns det enligt rektorns utlåtande dessutom språkfel.   

Enligt rektorns utlåtande har den som valts till tjänsten genomfört sina 
studier på svenska och hens modersmål är också svenska. Den valda 
har undervisat i spanska som timlärare i Hoplaxskolan allt sedan år 
2017. 

Den som begär omprövning är visserligen mer erfaren än den valda 
och har särskilt erfarenhet i att undervisa i spanska, men den som be-
gär omprövning besitter inte utmärkta och inte heller flytande kunska-
per i skolans undervisningsspråk, det vill säga svenska. Den som be-
gär omprövning har inte heller med hjälp av sina egna dokument (t.ex. 
examensbetyg och ansökan) kunnat påvisa att hen har utmärkt förmå-
ga att använda skolans undervisningsspråk, det vill säga  svenska, i tal 
och skrift så som krävs enligt 9 § 1 mom. i förordningen om behörig-
hetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

De grunder som anförs i begäran om omprövning ger inte anledning att 
ändra beslutet. Rektorn har kunnat enligt eget omdöme välja på basis 
av en helhetsbedömning den sökande som hen har bedömt vara lämp-
ligast för timlärartjänsten för viss tid. Läraren ska kunna kommunicera 
på skolans undervisningsspråk, det vill säga svenska, i tal och skrift i 
skolans administrativa ärenden, med elever och lärare och dessutom 
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vid samarbete mellan hemmen och skolan. 
Den som begär omprövning har inte framfört något som skulle påvisa 
att rektorn har använt sin prövningsrätt på ett annat sätt än så som den 
kan användas i det här fallet.

Den föredragande föreslår med hänvisning till det som sagts ovan och 
rektorns utlåtande att begäran om omprövning avslås.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Anu Kangaste, ledande jurist, telefon: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Bilagor

1 Begäran om omprövning
2 Rektorns beslut
3 Rektorns utlåtande
4 Ansökan inlämnad av den som valdes till tjänsten
5 Ansökan inlämnad av den som begär omprövning
6 Sekretessbelagd (Tietosuo9jalaki 29 §)
7 Ansökningsannons

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, beslut med anledning av begäran om omprövning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Oikaisuvaatimuksen tekijä Förslagstext

Kommunalbesvär, beslut med anledning 
av begäran om omprövning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

För kännedom

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 154
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi

HEL 2022-007218 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä ********** oikaisuvaa-
timuksen, jonka hän on tehnyt Helsingin medialukion virka-
apulaisrehtorin 25.5.2022 tekemästä päätöksestä ja kumota virka-
apulaisrehtorin tekemän päätöksen sekä palauttaa asian uudelleen kä-
siteltäväksi.

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 Virka-apulaisrehtorin päätös
3 Virkaan valitun hakemus
4 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus
5 Hakuilmoitus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

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

Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

********** on tehnyt 27.5.2022 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen Helsingin medialukion virka-apulaisrehtorin 
25.5.2022 tekemästä päätöksestä, jolla virka-apulaisrehtori on ottanut 
terveystiedon tuntiopettajaksi määräajaksi 1.8.2022 – 31.7.2023 
**********

Virka-apulaisrehtori on antanut asiassa lausunnon.

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

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom 5 kohdan mukaan ellei toisin ole 
määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja 
työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden delegoineista 
20.11.2019 (§ 100) tekemään päätökseen perustuen kahden alayksi-
kön lukioissa tuntiopettajan tehtävään määräajaksi ottaa lukion virka-
apulaisrehtori.

Hakuprosessista

Terveystiedon tuntiopettajan tehtävä määräajaksi Helsingin medialu-
kiossa on ollut julkisesti haettavana 12.4.2022 - 26.4.2022.

Virka-apulaisrehtorin päätöksen mukaan tehtävään haki hakuajan ku-
luessa yhteensä 17 henkilöä. Oikaisuvaatimuksen tekijän lisäksi myös 
toinen hakija täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
annetun asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset. 

Virka-apulaisrehtorin päätöksen mukaan haastatteluun kutsuttiin ha-
kemusten perusteella kolme henkilöä, oikaisuvaatimuksen tekijä, tehtä-
vään valittu sekä toinen kelpoisuusvaatimukset täyttänyt hakija, joka 
perui myöhemmin hakemuksensa.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, 
että määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien haki-
joiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat 
otetaan huomioon. 

Edelleen hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus lukiossa opettami-
sesta.
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Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksessa pyydetään oikaisua ja selkeämpiä perusteluita 
päätökselle. Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä valintapäätöksen pe-
rusteluissa painotetaan seikkoja, joita ei tuotu esille tai niiden merkitys-
tä korostettu hänen haastattelussaan, minkä vuoksi oikaisuvaatimuk-
sen tekijä katsoo tulleensa väärin kohdelluksi.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan mm., että se perustuu kahteen asiaan. 
eli toinen hakija ei ollut hakuaikana saavuttanut muodollista pätevyyttä, 
eikä koulun pedagogisen painotuksen kannalta tärkeäksi mainittua 
kansainvälistä työtä mainittu oikaisuvaatimuksen tekijän haastattelus-
sa, eikä siitä häneltä kysytty ja siksi hänen kattava monikulttuurinen 
toimijuus on jäänyt päätöksenteossa kokonaan arvioimatta. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän perustelut ilmenevät lähemmin liitteenä 
olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Lainsäädännöstä

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

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 aineenopettajan kelpoisuudesta lukiossa.

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

Lisäksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun 
asetuksen 23 §:n mukaan opetusta voidaan väliaikaisesti enintään 
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vuoden ajaksi määrätä antamaan henkilö, jolla on riittävä koulutus ja 
tehtävän edellyttämä taito. Tällainen henkilö voidaan kuitenkin määrätä 
antamaan opetusta yli kuuden kuukauden ajaksi vain, jos tehtävän 
edellyttämät kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei määräystä 
annettaessa ole saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy.

Asian arviointi

Hakuilmoituksessa edellytettiin mm. kelpoisuusvaatimuksena opetus-
toimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mu-
kaista kelpoisuutta. Hakuilmoituksessa todettiin lisäksi, että määräai-
kaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puut-
tuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan 
huomioon. Hakuilmoituksessa luettiin eduksi myös kokemus lukiossa 
opettamisesta.

Tehtävään valitun hakemuksesta selviää, että hän ei ole täyttänyt ope-
tustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mu-
kaisia kelpoisuusvaatimuksia hakuajan päättyessä. Virka-apulaisrehtori 
on kuitenkin 25.5.2022 tekemässään päätöksessä ottanut tehtävään 
ko. henkilön yli kuuden kuukauden määräajaksi, vaikka kelpoisuusvaa-
timukset täyttävä hakija, jolla oli myös kokemusta lukiossa opettami-
sesta, olisi ollut saatavilla. Kelpoisuusvaatimukset täyttämättömän haki-
jan ottamiselle ei ole esitetty sellaista asetuksen mainitsemaa erityistä 
syytä.

Edellä lausutun perusteella esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hy-
väksytään ja Helsingin medialukion virka-apulaisrehtorin 25.5.2022 te-
kemä päätös kumotaan ja asia palautetaan virka-apulaisrehtorin uudel-
leen 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 Virka-apulaisrehtorin päätös
3 Virkaan valitun hakemus
4 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus
5 Hakuilmoitus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

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

Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 155
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten 
seuraaminen ajalta 3. - 13.6.2022

Päätös

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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

 03.06.2022 § 55 Koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen saadun 
valtionavustuksen jakaminen kaupungin suomenkielisille ja ruotsin-
kielisille kouluille

 03.06.2022 § 56 Ruoka-, siivous- ja kohdevastaavapalvelujen han-
kinta optiokausille (Kori 3)

 03.06.2022 § 57 Lahjoituksen vastaanotto Gummerus Kustannus 
Oy

 06.06.2022 § 58 Toimialajohtajan päätös opetus- ja kulttuuriministe-
riön syksy 2021 - kevät 2023 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun 
erityisavustuksen jakamisesta

 07.06.2022 § 59 Varhaiskasvatusyksikkörakenteen muutos, uusi 
päiväkoti Kumpupilvi liitetään nykyiseen varhaiskasvatusyksikkö 
Isoniitty-Kesäheinä-Niittyvilla-Sohvilaan, josta päiväkoti Isoniityn ja 
Sohvilan toiminta lakkaa

 07.06.2022 § 60 Varhaiskasvatusyksiköiden muutos, vy Herttua-
Kumpulaan, josta päiväkoti Kumpula lakkautetaan, liitetään päivä-
koti Käpylinna, joka irrotetaan nykyisestä varhaiskasvatusyksikkö 
Alku-Käpylinnasta. Päiväkoti Alku liitetään varhaiskasvatusyksikkö 
Koskelaan

 08.06.2022 § 61 Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan tuottavuusselvityksen konsultointipalvelu

 09.06.2022 § 62 Perusopetukseen valmistavan suomenkielisen 
opetuksen ryhmien kohdentaminen lukuvuonna 2022-2023

Perusopetusjohtaja

 07.06.2022 § 64 Valtuutus sähköisestä allekirjoitusroolista maa-
hanmuuton kuntakorvauksien hakemisessa, kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala

 10.06.2022 § 65 Helsingin suomenkielisen perusopetuksen erityis-
luokat lukuvuonna 2022-2023

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
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 10.06.2022 § 66 Mottagande av stipendier från Carl-Olaf Homéns 
Ungdomsidrottsfond

 10.06.2022 § 67 Mottagande av donation av Brändö Skolförening 
r.f. till Brändögymnasium

 13.06.2022 § 68 Anställning av daghemsföreståndare, daghemmen 
RastisStrandboden-Landbo-Rastis fsk- Landbo fsk, arbetsnummer 
KASKO-02-1160-22

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 06.06.2022 § 69 Rahalahjoituksen vastaanottaminen
 06.06.2022 § 70 Lahjoituksen vastaanottaminen
 07.06.2022 § 71 Rahalahjoituksen vastaanottaminen

Varhaiskasvatusjohtaja

 13.06.2022 § 71 Päiväkodin johtajan viran täyttäminen, varhaiskas-
vatusyksikkö Hattula – Pääskylä - Runo, työavain Kasko-02-952-22

Tietohallintopäällikkö

 13.06.2022 § 8 Pasilan peruskoulun lisätilan esitystekniikan hankin-
ta

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
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146 (A.) ja 155 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 140 ja 141 §:t.

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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
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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.

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
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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);

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 
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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 
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.

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 146 § (B.).

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.
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Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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
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 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.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 147, 148, 149, 150 ja 151 §:t.

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

Valitusoikeus

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
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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
Puhelinnumero: 09 310 13700
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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.

Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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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 152, 153 ja 154 §: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.

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 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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
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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
BESVÄRSANVISNING

152 och 153 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas genom kommunalbesvär endast av den 
som har framställt begäran om omprövning av det ursprungliga beslu-
tet.

Om det ursprungliga beslutet har ändrats med anledning av begäran 
om omprövning, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär 
också.

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

 av kommunmedlemmarna

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslu-
tet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärs-
tidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.
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Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att proto-
kollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

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

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden 
går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den föl-
jande

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den 
följande

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Sörnäsgatan 1

 00580 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000
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Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-
tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet 
på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);

2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yr-
kas (yrkandena);

3. grunderna för yrkandena;

4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet 
inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgif-
ter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare el-
ler ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvä-
ren är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas 
om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell an-
nan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan 
sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera pro-
cessadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den 
skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som 
fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga 
fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får 
framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade för-
hållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått känne-
dom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:
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1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;

2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller 
annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;

3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för si-
na yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myn-
digheten.

Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas 
det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter 
(1455/2015). Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslu-
tet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

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

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

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00
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