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Kokousaika 04.10.2022 16:15 - 18:46

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, Moreeni + sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Kari, Emma (etänä) varapuheenjohtaja
Apter, Ted
Chydenius, Jussi (etänä)
Dufva, Veli-Pekka (etänä) esteellinen: 259 §
Grotenfelt, Nora
Kopra, Pia (etänä)
Korpinen, Sini
Malin, Petra
Rantahalvari, Markku (etänä)
Säynevirta, Sami
Yanar, Ozan
Turunen, Topi varajäsen

Muut

Grönholm, Niclas ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja

Järvenkallas, Satu kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja

Kemppi, Miia varhaiskasvatusjohtaja
saapui 16:20

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

Salo, Outi perusopetusjohtaja
Harju-Kukkula, Tiina vs. hallintojohtaja
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
Talvensaari, Hanna-Kaisa viestintä- ja markkinointipäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Salminen, Nella nuorisoneuvoston edustaja

poistui 18:41, poissa: 268 §

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
257-268 §
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Esittelijät

Nasima Razmyar apulaispormestari
257 §

Satu Järvenkallas kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
258-262 §

Miia Kemppi varhaiskasvatusjohtaja
263-267 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
268 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
257-268 §
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§ Asia

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

258 Asia/2 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten 
seuraaminen ajalta 25. - 30.9.2022

259 Asia/3 Tarveperusteisen indeksin mallin uudistaminen ja rahoitus suomen- ja 
ruotsinkielisille peruskouluille 1.8.2023 alkaen

260 Asia/4 Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettavaa sisa-
ruskorvausta koskevan päätöksen 1.2.2022 § 22 täsmentäminen

261 Asia/5 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat keväällä 2023 ja pöytä-
kirjan nähtävänä pitäminen

262 Asia/6 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Jo-
hanna Nuortevan valtuustoaloitteesta koskien valmistavan opetuksen 
toteuttamista

263 Asia/7 Osoitteeseen Paciuksenkatu 19 toteutettavien päiväkotitilojen tarve-
selvitys

264 Asia/8 Päiväkoti Roban perustaminen

265 Asia/9 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

266 Asia/10 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

267 Asia/11 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

268 Asia/12 Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta
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§ 257
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 Ozan Yanarin ja Sami Säy-
nevirran sekä varatarkastajiksi Markku Rantahalvarin ja Jussi Chyde-
niuksen.

Esittelijä
apulaispormestari
Nasima Razmyar

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaispormestari
Nasima Razmyar

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 258
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten 
seuraaminen ajalta 25. - 30.9.2022

Päätös

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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

 27.09.2022 § 82 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toiminta-
säännön muuttaminen

 30.09.2022 § 83 Pneumatiikka harjoituspöytien ja komponenttien 
hankinta 2023 

 30.09.2022 § 84 Metsolan, Pohjois-Haagan, ja Tehtaankadun ala-
asteiden esitystekniikan hankinta

 30.09.2022 § 85 Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan vastaus Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen 
laatustrategian luonnokseen

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

 25.09.2022 § 87 Stängning av grupp Doppingen i Daghemmet 
Kvarnberget

Perusopetusjohtaja

 26.9.2022 § 99 Ansökan om bidrag från Hem och Skola rf., Drumsö 
lågstadieskola

 29.9.2022 § 101 Ansökan om bidrag för skolkalender, Brändö lågs-
tadieskola

 29.9.2022 § 102 Ansökan om bokpaket från Svenska kulturfonden, 
Brändö lågstadieskola

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 26.09.2022 § 96 Hankinta, ammatillista koulutusta tukeva virtuaali-
todellisuusohjelmisto

Hallintopäällikkö

 27.09.2022 § 127 Yksityiselle elinkeinoharjoittaja Sari Annika Karp-
piselle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koulu-
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laisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2022 – 2023 syyslukukaudel-
le

 27.09.2022 § 128 Beanet Oy:lle myönnettävä lisäavustus perusope-
tuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2022 
– 2023 syyslukukaudelle

 28.09.2022 § 131 Sportti Iltapäiväkerhot Oy:lle myönnettävä lisä-
avustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan 
lukuvuoden 2022 – 2023 syyslukukaudelle

 28.09.2022 § 134 Nano, lasten ja nuorten Kerhotoiminta Oy:lle 
myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten il-
tapäivätoimintaan lukuvuoden 2022 – 2023 syyslukukaudelle

Ammatillisen koulutuksen päällikkö

 26.9.2022 § 20 Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja ai-
kuisopisto, koulutuspäällikön virka Työavain KASKO-03-226-22

Tietohallintopäällikkö

 30.09.2022 § 9 Pienhankinta, mobiili karttapohjainen oppimisympä-
ristö, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Viranhaltijapäätökset

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset
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§ 259
Tarveperusteisen indeksin mallin uudistaminen ja rahoitus suomen- 
ja ruotsinkielisille peruskouluille 1.8.2023 alkaen

HEL 2022-007176 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti uuden perusopetuksen tarvepe-
rusteisen mallin tarveindeksin laskentamallin muuttujiksi:

a) suomenkielisiin peruskouluihin:

1. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus oppilaan kans-
sa samassa taloudessa asuvista vanhemman roolissa olevista aikuisis-
ta

2. Työttömien osuus oppilaan kanssa samassa taloudessa asuvista 
vanhemman roolissa olevista aikuisista

3. Pienituloisimpaan viidennekseen kuuluvissa kotitalouksissa asuvien 
oppilaiden osuus koulussa

4. Vieraskielisiksi rekisteröityjen oppilaiden osuus koulussa

b) Ruotsinkielisiin peruskouluihin: 

1. Korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneiden osuus oppilaan 
kanssa samassa taloudessa asuvista vanhemman roolissa olevista ai-
kuisista 

2. Pienituloisimpaan viidennekseen kuuluvissa kotitalouksissa asuvien 
oppilaiden osuus koulussa

3. Vieraskielisiksi rekisteröityjen oppilaiden osuus koulussa

Lisäksi lautakunta päätti tarveperusteisen laskentamallin pohjalta rahoi-
tusta saavat koulut 1.8.2023 alkaen liitteen 1 mukaisesti sekä rahoituk-
sen käytöstä seuraavasti: 

Koulut käyttävät koulukohtaista määrärahaa syrjäytymisen ehkäisyyn. 
Tarveperusteisen rahoituksen määrärahoja ei saa käyttää hallinnollisiin 
kuluihin.

Yksityisten sopimuskoulujen osalta määrärahalisäys otetaan huomioon 
kaupungin korvauksen perusteena olevissa kustannuksissa.

Tämä päätös kumoaa opetuslautakunnan päätökset 30.8.2011 § 186 ja 
31.5.2016 § 106.
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Käsittely

Esteelliset: Veli-Pekka Dufva
Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 1)

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 26940

tuulia.tikkanen(a)hel.fi
Sanna Ranto, Johtava tietosuunnittelija, puhelin: 310 21904

sanna.ranto(a)hel.fi
Netta Mäki, Erikoistutkija, puhelin: 310 36373

netta.maki(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Helsingin tarveperusteinen rahoitus peruskouluille

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on jo pitkään pyrkinyt 
ehkäisemään segregaatiota jakamalla resursseja enemmän niille yksi-
köille, jotka toimivat haastavassa ympäristössä. Perusopetuksessa tar-
veperusteisella rahoituksella ehkäistään koulujen eriytymistä, vahviste-
taan oppilaiden mahdollisuuksien tasa-arvoa ja kavennetaan koulujen 
välisiä oppimistulosten eroja.

Opetuslautakunta on päättänyt 30.8.2011 (§ 186) positiivisen diskrimi-
naation (PD) määrärahan käyttöperiaatteista. PD-indeksi tarkistettiin 
viimeksi 31.5.2016 (§ 106).  

Alueellisessa eriytymisessä Helsingissä on tutkimuksissa havaittu kas-
vua ja syvenemistä viime vuosien aikana. Alueellinen eriytyminen kos-
kee erityisen voimakkaasti lapsiperheitä, ja lasten sosioekonominen ja 
etninen eriytyminen on kaupungissa syvempää kuin aikuisten. Koulut 
ovat tärkeä muuttoja ohjaava ja sitä kautta myös kaupunginosien eriy-
tymiseen vaikuttava tekijä.

Perusopetuksessa on jaettu segregaatiota ehkäisevää tukea kouluille 
vuodesta 1999 lähtien ja vuosien varrella jakamismallia on kehitetty. 
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Vuonna 2009 otettiin käyttöön malli, jossa taustamuuttujien yhteyttä 
oppimistuloksiin mallinnettiin ja saatiin aikaan kouluittaiset ennustear-
vot (pd-indeksit). 

Nyt uusitussa mallissa siirryttiin taustamuuttujissa aluepohjaisesta tie-
dosta koulukohtaiseen tietoon. Aiemmin malli pohjautui oppilasalueiden 
väestötietoihin. Uusittu koulukohtaisiin tietoihin perustuva laskenta ku-
vaa koulujen tilannetta huomattavasti luotettavammin ja mallien selity-
sasteet paranivat selvästi aikaisemmin käytetystä mallista. Uusi perus-
opetuksen laskentamalli kohdistuu tarkemmin koulujen tarpeeseen. 

Taustamuuttujiksi uuteen peruskoulujen tarveperusteiseen indeksiin 
valikoituivat korrelaatio- ja regressioanalyysin perusteella päätöskoh-
dassa luetellut muuttujat. Oppimistulostietoina käytettiin matematiikan 
ja äidinkielen osaamista kartoittavia arviointeja. Tarveindeksit laskettiin 
erikseen ala- ja yläluokille. Laskentamalli on kuvattu tarkemmin liittees-
sä 1.

Uuden mallin kautta suomen- ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa 
tukea jaetaan ala- ja yläkouluille, joiden TP-indeksin arvo on pienempi 
kuin -0,4 yksikköä. Tällöin suomenkielisessä perusopetuksessa tukea 
saisi 31 koulua, joissa on vuosiluokkia 1–6 ja 18 koulua, joissa on vuo-
siluokkia 7–9. Ruotsinkielisessä palvelussa tukea saisi 5 koulua, joissa 
on vuosiluokkia 1–6 sekä 2 koulua, joissa on vuosiluokkia 7–9. 

Tarveperusteisen rahoituksen määräraha on suomenkielisessä perus-
opetuksessa 3,75 miljoonaa euroa vuoden 2022 talousarviossa. Tästä 
rahasta kouluille jaetaan suoraan indeksin pohjalta 2,99 miljoonaa eu-
roa. Loput 764 000 euroa jaetaan keskitetysti syrjäytymistä ehkäise-
vään toimintaan kuten monikielisten ohjaajien palkkoihin, valmistavan 
opetuksen lisäresursseihin ja vuoden 2022 loppuun myös lisäresurssi-
na psykologi- ja kuraattoripalveluihin. Ruotsinkielisten koulujen määrä-
raha on 365 000 euroa. Yksityisten sopimuskoulujen saama määräraha 
huomioidaan kaupungin korvauksen perusteena olevissa kustannuk-
sissa.

Tarveindeksi-malli on toteutettu keväällä 2022 yhteistyössä kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan ja kaupunginkanslian kaupunkitietoyksi-
kön kanssa. Mallin ovat kehittäneet erikoistutkija Netta Mäki ja johtava 
asiantuntija Venla Bernelius. Kehitettyä mallia voidaan tulevina vuosina 
käyttää päivittämällä taustamuuttuja- ja oppimistulostietoja. Yhteiskun-
nan ja kaupunkirakenteen kehittyessä koko mallia olisi hyvä tarkistaa 
noin viiden vuoden välein.

Lapsivaikutusten sekä terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Tarveperusteinen rahoitus kohdistuu heikommassa asemassa oleviin 
lapsiin ja tämä vahvistaa oppilaiden mahdollisuuksien tasa-arvoa. Ra-
hoituksella edistetään oppimistulosten kaventumista sekä hyvinvoinnin 
kasvua. Perusopetuksen myönteisen erityiskohtelun on todettu tutki-
muksissa vaikuttaneen myönteisesti jatko-opintoihin siirtymisessä 
etenkin pojilla ja maahanmuuttajataustaisilla oppilailla (Silliman 2017).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 26940

tuulia.tikkanen(a)hel.fi
Sanna Ranto, Johtava tietosuunnittelija, puhelin: 310 21904

sanna.ranto(a)hel.fi
Netta Mäki, Erikoistutkija, puhelin: 310 36373

netta.maki(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Helsingin tarveperusteinen rahoitus peruskouluille

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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§ 260
Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettavaa si-
saruskorvausta koskevan päätöksen 1.2.2022 § 22 täsmentäminen

HEL 2021-013532 T 05 01 08

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti täsmentää 1.2.2022 § 22 tehtyä 
päätöstä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksetta-
vasta sisaruskorvauksesta siten, että jos perheen nuorimman lapsen 
sisarus tai sisarukset ovat kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, kor-
vaus maksetaan tässä tilanteessa perheen nuorimmasta yksityisessä 
varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta.

Korvauksen määrä on tässä tilanteessa 150 euroa, mutta ei kuitenkaan 
enempää kuin on nuorimman yksityisessä varhaiskasvatuksessa ole-
van lapsen asiakasmaksun omavastuuosuuden määrä. Korvaus mak-
setaan kuukausittain hakemuksesta sille palveluntuottajalle, jonka var-
haiskasvatusyksikössä perheen nuorin yksityisessä varhaiskasvatuk-
sessa oleva sisarus on. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, et-
tä palveluntuottaja sitoutuu hakemuksessa alentamaan perheen nuo-
rimman yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen asiakasmak-
sun omavastuuosuutta korvausta vastaavalla määrällä sekä ilmoitta-
maan lapsen varhaiskasvatuksen päättymisestä kunnalle.

Muilta osin lautakunnan päätös 1.2.2022 § 22 jää voimaan sellaise-
naan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi
Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 1.2.2022 § 22 päättänyt yksityisen 
varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle 1.8.2022 alkaen maksettavasta 
sisaruskorvauksesta. Sisaruskorvaus maksetaan lapsikohtaisesti, kun 
perheestä useampi kuin yksi lapsi on joko yksityisessä tai kunnallises-
sa varhaiskasvatuksessa. Korvausta ei makseta perheen nuorimmasta 
lapsesta.

Päätöstä  on kuitenkin tarve täsmentää, jotta yksityinen palveluntuotta-
ja voi hakea korvausta myös silloin, kun perheen vanhimmat sisarukset 
ovat kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Esityksen mukaan korvaus 
maksetaan tällaisessa tilanteessa nuorimmasta yksityisessä varhais-
kasvatuksessa olevasta lapsesta. Korvauksen määrässä ei tällaisessa 
tilanteessa huomioida, montako sisarusta nuorimmalla lapsella on kun-
nallisessa varhaiskasvatuksessa, poikkeuksena korvauksen lapsikoh-
taisuudesta. Poikkeus johtuu siitä, että useampilapsisen perheen kun-
nallisessa varhaiskasvatuksessa olevat lapset saavat myös asiakas-
maksulain (1503/2016) mukaisen sisarusalennuksen, ja ilman rajausta 
muodostuisi kaksinkertainen alennus perheen samoista lapsista.

Muilta osin aiemmin tehty päätös jää voimaan sellaisenaan ja nyt tehty 
täsmennys ei muuta palveluntuottajien mahdollisuutta hakea sisarus-
korvausta muissa aiemman päätöksen mukaisissa tilanteissa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi
Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Talous- ja suunnittelupalvelut

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 01.02.2022 § 22

HEL 2021-013532 T 05 01 08

Päätös
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että yksityiselle palveluntuotta-
jalle maksetaan lapsikohtainen sisaruskorvaus 1.8.2022 alkaen. Kor-
vaus maksetaan lapsikohtaisesti helsinkiläisperheen toisesta lapsesta 
lukien, kun perheestä useampi kuin yksi lapsi on joko yksityisessä tai 
kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Korvauksen määrä on 150 euroa, mutta ei kuitenkaan enempää kuin 
on lasta koskevan asiakasmaksun omavastuuosuuden määrä. Korvaus 
maksetaan kuukausittain hakemuksesta sille tai niille palveluntuottajille, 
joiden varhaiskasvatusyksiköissä perheen nuorimman lapsen sisaruk-
set ovat.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että palveluntuottaja sitou-
tuu hakemuksessa alentamaan perheen nuorimman lapsen sisaruksen 
asiakasmaksun omavastuuosuutta korvausta vastaavalla määrällä se-
kä ilmoittamaan lapsen varhaiskasvatuksen päättymisestä kunnalle. 
Korvausta voidaan maksaa takautuvasti ehdoin, että korvaushakemus 
tulee toimittaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle viimeistään kol-
men (3) kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jota kor-
vaushakemus koskee. Virheellisesti annettujen tietojen perusteella 
maksettu tuki voidaan periä takaisin.

Käsittely

01.02.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana oli kuultavana varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Riikka 
Reunanen.

18.01.2022 Poistettiin

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Piia Nevala, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34658

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

riikka.reunanen(a)hel.fi
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§ 261
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat keväällä 2023 ja pöy-
täkirjan nähtävänä pitäminen

HEL 2022-011056 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokoontua kevätkaudella 2023 
tiistaisin kello 16.15 alkaen seuraavasti:

1. ti 17.1.2023
2. ti 7.2.2023
3. ti 28.2.2023
4. ti 21.3.2023
5. ti 11.4.2023
6. ti 2.5.2023
7. ti 23.5.2023 
8. ti 13.6.2023

Kokoukset pidetään osoitteessa Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mu-
kaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjoh-
tajan kutsusta. 
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Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun eri-
tyisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkami-
saikaa päätettynä kokouspäivänä (2 §:n 3 mom.). Jos puheenjohtaja 
muuttaa kokousaikaa edellä tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoi-
tettava vähintään viikkoa ennen kokousta (3 §:n 3 mom.).

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

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakun-
nan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen 
pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituk-
sineen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 262
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Johanna Nuortevan valtuustoaloitteesta koskien valmistavan ope-
tuksen toteuttamista

HEL 2022-006831 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Johanna Nuortevan valtuustoaloitteesta 
koskien valmistavan opetuksen toteuttamista:

Kunnat voivat  perusopetuslain 5 § mukaan järjestää perusopetukseen 
valmistavaa opetusta, mutta järjestäminen ei ole velvoittavaa. Helsingin 
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää perusopetukseen valmis-
tavaa opetusta suomenkielisen esi- ja perusopetuksen ja Stadin aikuis- 
ja ammattiopiston sekä ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksen yhtey-
dessä. 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perus-
teissa on määritelty valmistavan opetuksen laajuus, joka vastaa yhden 
lukuvuoden oppimäärää

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu esi- ja perusopetusi-
käisille maahanmuuttotaustaisille lapsille ja nuorille, joiden suomen tai 
ruotsin kielen taito on alle kehittyvän alkeiskielitaidon. Perusopetuk-
seen valmistavan opetuksen kielitaitotavoitteena opetuskielessä on Eu-
rooppalaisen kielitaitoasteikon mukainen kehittyvä alkeiskielitaidon taso 
(A1). Kielen oppiminen jatkuu valmistavan opetuksen päätyttyä useiden 
vuosien ajan perusopetuksen suomi toisena kielenä oppiaineen sekä 
kaikkien muidenkin oppiaineiden opinnoissa ja koulun arjessa. Kasva-
tus ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä valmistavasta opetuksesta pe-
rusopetukseen siirtyvän oppilaan tukemista ja siirtymän pedagogista 
kehittämistä.

Perusopetukseen valmistavaa opetusta rahoitetaan opetus- ja kulttuu-
riministeriön hallinnoiman valtionosuusjärjestelmän kautta. Rahoitus on 
kytketty oppilaan läsnäolokuukausien määrään. Kunta voi saada valtion 
osuutta yhden oppilaan perusopetukseen valmistavan opetuksen jär-
jestämiseen enintään yhdeksän läsnäolokuukauden ajalta eli yhden 
vuoden opinnoista, kun lomakuukaudet huomioidaan. Helsingissä kou-
lut saavat valmistavan opetuksen oppilaista oman erillisen laskennalli-
sen resurssin, jonka käytöstä päätetään koulussa.

Inklusiivinen valmistava opetus
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Valmistavaa opetusta voidaan järjestää ryhmämuotoisena tai inklusiivi-
sesti perusopetuksen ryhmissä, mikäli se on oppilaan kielitaidon kehi-
tyksen kannalta tarkoituksenmukaista. Valmistavan opetuksen oppilas 
opiskelee aina valmistavan opetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Helsingissä suomenkielistä perusopetukseen valmistavaa opetusta jär-
jestetään esi- ja alkuopetusikäisille inklusiivisesti lähipäiväkodissa osa-
na esiopetusta sekä lähikoulussa osana perusopetuksen 1. ja 2. luokan 
opetusta oppilaan ikätason mukaisesti. Ruotsinkielisessä palvelukoko-
naisuudessa valmistava opetus järjestetään inklusiivisesti kaikille esi- ja 
perusopetusikäisille.

Kun valmistavaa opetusta toteutetaan inklusiivisesti osana perusope-
tusta, niin tärkeimpiä etuja oppilaan kannalta ovat välitön pääsy asuina-
lueen lähikouluun ja -yhteisöön, jatkaminen samassa ryhmässä perus-
opetukseen siirtymisen jälkeen sekä suomenkielisen luokkaympäristön 
positiivinen vaikutus kielitaidon kehittymiseen. Samalla kun oppilas 
opiskelee suomea, hän opettelee ja vahvistaa luku- ja kirjoitustaitoa 
yhdessä ikätovereidensa kanssa.

Valmistavan opetuksen viikkotuntimäärä alkuopetuksen oppilaalla on 
24, kun se on perusopetuksessa 21. Valmistavan opetuksen oppilaan 
suurempi tuntimäärä tukee hänen yksilöllisen  opinpolkunsa rakenta-
mista ja valmistavan opetuksen opetussuunnitelman toteutumista.

Lukuvuonna 2021 (20.9.2021) keskimääräinen oppilasmäärä Helsin-
gissä perusopetuksen luokilla 1-6 oli 19. Ryhmäkokoon ei ole laskettu 
mukaan jakotunteja eikä samanaikaisopetusta tai muita pedagogisia 
opetusratkaisuja, jotka käytännössä laskevat toteutuneita ryhmäkokoja. 
Inklusiivisessa valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden määrä 
vaihtelee kouluittain ja yleensä oppilaita sijoitetaan eri luokille. Opettajil-
la on käytössä valmistavan opetuksen ohje- ja tukimateriaalipankki, jo-
ka palvelee kouluja ja opettajia opetuksen suunnittelussa, toteutukses-
sa ja arvioinnissa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä selvittää, miten valmis-
tavan opetuksen opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet saavutetaan 
sekä kuinka vahvaksi opettajat, huoltajat ja lapset itse arvioivat kielen 
kehittymisen ja yhteisöön integroitumisen.

Ryhmämuotoinen valmistava opetus

Helsingissä järjestetään suomenkielistä ryhmämuotoista valmistavaa 
opetusta 3.-9. -luokkalaisten ikäryhmän oppilaille pääsääntöisesti erilli-
sissä ala- ja yläkoulun ryhmissä. Pyrkimyksenä on aina löytää oppilaal-
le valmistavan opetuksen ryhmä kohtuullisen matkan päästä kotiosoit-
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teesta ikä huomioiden. Oppilaiden sijoittelussa ryhmiin vaikuttaa myös 
yleisopetukseen pian siirtyviltä oppilailta vapautuvat paikat ryhmässä.

Valtakunnallisesti valmistavalle opetukselle ei ole asetettu maksimi-
ryhmäkokoa. Ryhmäkokoa säätelee kuitenkin se, että ryhmässä jokai-
sella tulee olla mahdollisuus saavuttaa ne tavoitteet ja sisällöt, jotka 
valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteissa on määritelty. 
Paikallisesti opetuksen järjestäjä voi määritellä maksimiryhmäkoon.

Opetushallitus suosittelee, että valmistavan opetuksen ryhmäkoko on 
8–10 oppilasta. Ryhmäkokoon vaikuttavat kuitenkin suuresti oppilaiden 
ikäjakauma, koulu- ja kielitausta sekä opettajan kokemus. Helsingissä 
valmistavan opetuksen ryhmien maksimikoko on pääsääntöisesti 12 
oppilasta.  Valmistavan opetuksen ryhmän oppilas integroituu peruso-
petukseen osan oppitunneista.

Jatkuvan oppilaaksioton vuoksi oppilaiden määrä valmistavan opetuk-
sen ryhmissä vaihteli lukuvuoden 2021-2022 aikana 245-460 välillä. 
Keväällä 2022 väliaikaisesti yli 12 oppilaan kasvaneita ryhmiä tuettiin 
suuntaamalla niihin lisää opettajaresurssia. Lisäksi perustettiin seitse-
män uutta valmistavan opetuksen ryhmää. Tilannekohtaista joustoa 
ryhmäkokoon tarvitaan, sillä eri puolilla Helsinkiä asuvia oppilaita ilmoit-
tautuu valmistavaan opetukseen pitkin lukuvuotta.

Mikäli ryhmämuotoisen perusopetukseen valmistavan opetuksen mak-
simiryhmäkoko olisi Helsingissä 10, se tarkoittaisi 2022-2023 lukuvuo-
den alun oppilasmäärän, noin 600 oppilaan, perusteella 60 ryhmää. Eli 
kymmenen ryhmää nykyistä enemmän. Muutos tulisi maksamaan noin  
580 000 euroa, lisäksi on huomioitava tilojen käyttöön liittyvät kustan-
nukset sekä lisätilojen hankkiminen uusille ryhmille.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2023 ei 
ole varauduttu aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Leeni Siikaniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 86212

leeni.siikaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 18.05.2022 Nuorteva Johanna Selvitetään Helsingin 
valmistavan opetuksen toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta 
27.9.2022 mennessä lausuntoa Johanna Nuortevan ja 29 allekirjoitta-
neen aloitteesta, joka koskee valmistavan opetuksen toteuttamista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Leeni Siikaniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 86212

leeni.siikaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 18.05.2022 Nuorteva Johanna Selvitetään Helsingin 
valmistavan opetuksen toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.09.2022 § 250

HEL 2022-006831 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.09.2022 Pöydälle

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

06.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
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Lisätiedot
Leeni Siikaniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 86212

leeni.siikaniemi(a)hel.fi
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§ 263
Osoitteeseen Paciuksenkatu 19 toteutettavien päiväkotitilojen tar-
veselvitys

HEL 2022-002030 T 10 01 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Meilahteen osoittee-
seen Paciuksenkatu 19 toteutettavien päiväkotitilojen tarveselvityksen. 
Samalla lautakunta lausuu, että päiväkoti Pihlajan osoitteeseen Pihlaja-
tie 32 kohdistuva päiväkodin remonttihanke on yhä tarkoitus toteuttaa. 
Tarkkaa toteutustapaa on yhä jatkoselvitettävä.

Lautakunta korostaa sitä, että Meilahden alueella on turvattava riittävä 
YL-tonttivarauma päiväkotikäyttöön. Tällä on keskeinen merkitys pi-
dempiaikaisen laadukkaan kunnallisen varhaiskasvatustoiminnan to-
teutuksessa ja tämä toteuttaa kaupunkistrategian mukaista lähipalvelu-
periaatetta.

Lautakunta pyytää kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa selvittämään 
kaupunkiympäristön toimialalta, josko kokonaistaloudellisesti olisi tar-
koituksenmukaista peruskorjata nykyiset Pihlajatien päiväkotitilat, sa-
massa yhteydessä laajentaa nykyisiä tiloja tai peruskorjauksen sijaan 
rakennuttaa kyseiselle YL-tontille päiväkotikäyttöön tuleva uudisraken-
nus.

Allergiatalon tilat mahdollistavat yli viiden vuoden mittaisen väliaikais-
ratkaisun laajemmalle alueen palveluverkkokehittämiselle sekä mah-
dollisuuden hyödyntää tiloja väistötiloina Pihlajatien remontin ajaksi. 
Lopullinen kannanotto Pk Pihlajaan ja Pihlajatie 32 osoitteen päiväkoti-
toimintaan tehdään osana laajempaa alueen palveluverkkotarkastelua. 

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 raken-
nuksessa on toimintaa tukevia, rauhallisia tiloja.

Käsittely

Vastaehdotus:
Ted Apter: (KORVAAVA PÄÄTÖSEHDOTUS)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä Meilahteen osoittee-
seen Paciuksenkatu 19 toteutettavien päiväkotitilojen tarveselvityksen. 
Samalla lautakunta lausuu, että päiväkoti Pihlajan osoitteeseen Pihlaja-
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tie 32 kohdistuva päiväkodin remonttihanke on yhä tarkoitus toteuttaa. 
Tarkkaa toteutustapaa on yhä jatkoselvitettävä.

Lautakunta korostaa sitä, että Meilahden alueella on turvattava riittävä 
YL-tonttivarauma päiväkotikäyttöön. Tällä on keskeinen merkitys pi-
dempiaikaisen laadukkaan kunnallisen varhaiskasvatustoiminnan to-
teutuksessa ja tämä toteuttaa kaupunkistrategian mukaista lähipalvelu-
periaatetta.

Lautakunta pyytää kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa selvittämään 
kaupunkiympäristön toimialalta, josko kokonaistaloudellisesti olisi tar-
koituksenmukaista peruskorjata nykyiset Pihlajatien päiväkotitilat, sa-
massa yhteydessä laajentaa nykyisiä tiloja tai peruskorjauksen sijaan 
rakennuttaa kyseiselle YL-tontille päiväkotikäyttöön tuleva uudisraken-
nus.

Allergiatalon tilat mahdollistavat yli viiden vuoden mittaisen väliaikais-
ratkaisun laajemmalle alueen palveluverkkokehittämiselle sekä mah-
dollisuuden hyödyntää tiloja väistötiloina Pihlajatien remontin ajaksi. 
Lopullinen kannanotto Pk Pihlajaan ja Pihlajatie 32 osoitteen päiväkoti-
toimintaan tehdään osana laajempaa alueen palveluverkkotarkastelua. 

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 raken-
nuksessa on toimintaa tukevia, rauhallisia tiloja.

Kannattaja: Sini Korpinen

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Miia Kemppi

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi
Keijo Räikkönen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 69628

keijo.raikkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Osoitteeseen Paciuksenkatu 19 toteutettavien päiväkotitilojen tarvesel-
vityslomake

2 Paciuksenkatu 19-ohjeellinen tilaohjelma

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä Meilahteen osoittee-
seen Paciuksenkatu 19 toteutettavien päiväkotitilojen tarveselvityksen. 

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 raken-
nuksessa on toimintaa tukevia, rauhallisia tiloja.

Esittelijän perustelut

Osoitteeseen Paciuksenkatu 19 toteutetaan tilat päiväkoti Muksulaak-
solle ja päiväkoti Pihlajalle. Meilahteen toteutettavat vuokratilat suunni-
tellaan noin 180 lapselle ja ne otetaan käyttöön kesäkuuhun 2023 
mennessä. Toteutettavissa tiloissa voidaan joustavasti järjestää var-
haiskasvatusta ja perusopetusta uuden rakentuvan alueen muuntuviin 
tarpeisiin. Tilojen joustava käyttö on huomioitu tilojen mitoittamisessa. 
Vuokratilat korvaavat nykyiset huonokuntoiset tilat osoitteissa Lääkäri-
katu 8 ja Pihlajatie 32 ja niistä on mahdollista luopua hankkeen valmis-
tuttua.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

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

Päiväkoti Muksulaakson tiloista joudutaan luopumaan kesällä 2022 ja 
päiväkoti Pihlajan tilat ovat huonokuntoiset, eivätkä ne kaikilta osin vas-
taa toiminnallisia tavoitteita. 

Laakson sairaala-alueen kehittäminen on käynnistymässä. Laakson 
alueella ei ole ratkaistu päiväkoti Muksulaaksolle korvaavia tiloja, joten 
se muuttaa Lääkärikadun tiloista väliaikaisesti Kivitorpan kentälle osoit-
teeseen Laajalahdentie 21a elokuussa 2022 ja siirtyy Paciuksenkatu 19 
tiloihin niiden valmistuttua.

Kaupunkiympäristön toimiala on selvittänyt vaihtoehtoja päiväkoti Pihla-
jan hankkeen toteuttamiselle. Koska päiväkoti Pihlajan perusparannuk-
sen kustannukset arvioidaan uudisrakentamista kalliimmiksi, kaupun-
kiympäristön toimiala esittää, että päiväkodin tilat toteutetaan vuokrati-
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loina osoitteeseen Paciuksenkatu 19. Ympäristöpalvelut on selvittänyt, 
että tilat ja Kallioportaankadun puoleinen piha soveltuvat päiväkotikäyt-
töön. Väistöennusteen mukaan palvelutarve alueella pysyy ennallaan.

Vuokrahanke korvaa päiväkoti Muksulaakson ja päiväkoti Pihlajan ny-
kyisin käytössä olevat tilat osoitteissa Lääkärikatu 8 ja Pihlajatie 32. 
Nykyiset tilat ovat 180 lapsen käytössä.

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Vuokrahankkeena toteutettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat 
luovat hyvät edellytykset päiväkotien toiminnalle ja vastaavat Meilah-
den ja Laakson alueen palvelutarpeisiin.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille oppijoille sopiviksi, lapsen 
kasvua ja kehitystä tukevaksi toimintaympäristöksi. Toiminnan suunnit-
teluun osallistetaan henkilöstön lisäksi lapset ja perheet. 

Tilat edistävät varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

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

Päiväkodin piha-alue varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnalli-
suutta ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita ja niiden suunnitte-
lussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yh-
teisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja 
leikkimistilana. Lisäksi hyödynnetään lähiympäristössä sijaitsevaa Pik-
ku Huopalahden Rantapuistoa. Henkilökuntaa osallistetaan pihan 
suunnitteluun. 

Päiväkotitilojen tilatarpeet esitetään liitteenä olevassa huonetilaohjel-
massa.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Vuokratilat ovat laajuudeltaan 1 352 hym². Kaupunkiympäristön toimia-
lan arvioima tuleva kokonaisvuokra on noin 31,40 euroa/m²/kk eli noin 
623 980 euroa/vuosi. Vuokra-aika on seitsemän vuotta ja sitä voi sopi-
muksen mukaan pidentää viidellä vuodella. Nykyiset vuokrat ovat 352 
385 euroa/vuosi, nousua kustannuksissa on 135 655 euroa/vuosi.
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Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Ensikertaisessa kalustami-
sessa hyödynnetään vähintään 30 % toimialan käytössä olleita kalus-
teita, mikä edistää kaupungin hiilineutraalisuustavoitteita ja vähentää ir-
tokalustukseen varattavia määrärahoja. Tässä hankkeessa käynnistä-
miskustannuksiin varataan 172 000 euroa, sisältäen tieto- ja viestintä-
teknologian kustannukset. Muuttokustannusarvio on noin 28 920 euroa, 
siivouskustannusarvio on noin 50 640 euroa/vuosi. Toimintakustannuk-
set tulevan hankkeen osalta ovat yhteensä noin 2 324 176 euroa/vuosi.

Päiväkotien sijoittaminen samaan kiinteistöön ja tilojen yhteiskäyttö on 
tilankäytöllisesti muuntojoustava ja kustannuksiltaan taloudellinen rat-
kaisu sekä vahvistaa yhtenäistä opinpolkua. Yhteiskäyttöisiä tiloja ovat 
esimerkiksi ruokailutilat, sali ja piha-alueet.

Hankkeen yhteydessä ei tarvita väistötiloja. Kaupunkiympäristön toi-
miala varmistaa turvallisen ja terveellisen toimintaympäristön LPK 
Muksulaakson toiminnalle toteutuksen ajaksi.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

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

Toimivalta

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Miia Kemppi

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi
Keijo Räikkönen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 69628

keijo.raikkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Osoitteeseen Paciuksenkatu 19 toteutettavien päiväkotitilojen tarvesel-
vityslomake

2 Paciuksenkatu 19-ohjeellinen tilaohjelma

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.09.2022 § 253

HEL 2022-002030 T 10 01 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.09.2022 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Ted Apter: Pöydätään asia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti Ted Apterin ehdo-
tuksesta panna asian pöydälle.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Miia Kemppi

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi
Keijo Räikkönen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 69628

keijo.raikkonen(a)hel.fi
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§ 264
Päiväkoti Roban perustaminen

HEL 2022-011251 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa päiväkoti Roban
osoitteeseen Iso Roobertinkatu 23, 00120 Helsinki 00120 1.8.2022 lu-
kien. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Miia Kemppi

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Iso Roobertinkatu 23 tilahankkeen tarveselvitys on hyväksytty kasva-
tus- ja koulutuslautakunnan kokouksessa 22.9.2020 ja ruotsinkielisen 
jaoston kokouksessa 15.9.2020. Tarveselvityksessä on todettu, että  
hankkeen toteutuksen yhteydessä korvataan daghemmet Albertin tilat 
sekä päiväkoti Meripirtin, Hiekkarannantie 6 paviljongissa toimivan toi-
mipisteen tilat. Lisäksi tilat mahdollistavat kantakaupungin palveluiden 
järjestämistä, kun Kaisaniemen paviljongista luovutaan vuonna 2023. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut puoltavan lausunnon han-
kesuunnitelmasta 15.1.2021, tässä yhteydessä ei vielä tehty päätöstä 
uuden suomenkielisen päiväkodin perustamisesta.

Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakun-
ta päättää suomenkielisen päiväkodin perustamisesta tai lakkauttami-
sesta. 

Uuden päiväkodin tilat ovat valmistuneet ja toiminta käynnistynyt elo-
kuun 2022 alussa. Päiväkoti sijoittuu kantakaupunkiin Ullanlinnan pe-
ruspiirin osoitteeseen Iso Roobertinkatu 23. Perusparannettuun raken-
nukseen on toteutettu tilat suomen – ja ruotsinkielisen palvelun käyt-
töön yhteensä noin 240 lapselle.
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Elokuun alusta 2022 Iso Roobertinkatu 23 tiloihin on siirtynyt päiväkoti 
Meripirtin kahden sivutoimipisteen toiminta Hiekkarannantieltä sekä 
Pietarinkadulta. Hiekkarannantien toiminta (45 paikkaa) siirtyi uusiin ti-
loihin, kun paviljonki otettiin väistötilakäyttöön.  Pietarinkadun (25 paik-
kaa) toiminta siirrettiin uusiin tiloihin taloyhtiön remontin vuoksi elokuus-
ta 2022. Muutoksen myötä päiväkoti Meripirtin hoitopaikkojen määrä 
muuttuu. Tästä tehdään erillinen varhaiskasvatusjohtajan päätös, kun 
uusi päiväkoti on perustettu.

Tiloihin siirtyi myös alun perin väliaikaisen päiväkoti Kaisaniemen toi-
minta (50 paikkaa) Kaisaniemen puistossa sijaitsevasta paviljongista. 

Iso Roobertinkatu 23:een on toteutettu tarveselvityksen mukaiset kor-
vaavat pysyvät tilat daghemmet Albertille, joka on toiminut usean vuo-
den ajan väliaikaisissa tiloissa. Uusien tilojen myötä daghemmet Alber-
tin nimi muutettiin daghemmet Robaniksi, josta on ruotsinkielisen pal-
velukokonaisuuden johtajan päätös huhtikuulta 2022. 

Uusissa tiloissa on 177 paikkaa suomenkieliselle ja 63 paikkaa ruotsin-
kieliselle varhaiskasvatukselle. Uusien tilojen myötä täysin uusien paik-
kojen lisäys alueen  suomenkieliseen varhaiskasvatukseen on 57 ja 
ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen 24 paikkaa.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Miia Kemppi

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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§ 265
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2022-009165 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen palveluohjaajan 29.6.2022 (nro 2022/00008045) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Miia Kemppi

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös
2 Oikaisuvaatimus 15.7.2022

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 
29.6.2022 (nro 2022/00008045, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan päiväkoti Varhelasta 12.9.2022 
alkaen (liite 1). Huoltaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen lapselle myön-
netystä varhaiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltaja vaatii, että lapselle 
myönnetään varhaiskasvatuspaikka hakemuksen mukaisesti päiväkoti 
Jousesta, koska päätöksen mukainen päiväkoti on liian kaukana per-
heen kotoa.

Huoltajan esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuk-
sesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Jousesta, päiväkoti 
Inarista ja päiväkoti Portista 12.9.2022 alkaen. Asiassa saadun tiedon 
mukaan missään perheen esittämissä vaihtoehdoissa ei ollut hakemus-
ta käsitelleessä hakijavalintakokouksessa yhtään vapaata varhaiskas-
vatuspaikkaa, eikä kukaan lapsi saanut paikkaa näistä päiväkodeista. 
Lapsen hakemus käsiteltiin valintakokouksessa, jossa valittiin lähim-
pään vapaaseen päiväkotiin hakijoita, jotka eivät olleet saaneet paikkaa 
hakutoiveiden mukaisista päiväkodeista. Varhaiskasvatuspaikan myön-
tämisperiaatteiden mukaan varhaiskasvatuspaikkaa myönnettäessä 
otetaan huomioon varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohta. Sisa-
rusperusteen jälkeen, mikäli hakijoilla on sama aloittamispäivämäärä, 
ratkaisee varhaiskasvatuspaikan etäisyys kotoa lyhimmän matkan mu-
kaan. Lähin vapaa paikka oli päiväkoti Varhelassa, jonne matka-aika 
HSL:n reittioppaan mukaan on 15 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 
Varhelaan.

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
varhaiskasvatusjohtaja
Miia Kemppi

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet
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1 Varhaiskasvatuspäätös
2 Oikaisuvaatimus 15.7.2022

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös
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§ 266
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2022-010511 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen palveluohjaajan 30.8.2022 (nro 2022/00009538) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Miia Kemppi

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös
2 Oikaisuvaatimus 2.9.2022

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 
30.8.2022 (nro 2022/00009538, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan päiväkoti Varhelasta 3.10.2022 
alkaen (liite 1). Huoltaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen lapselle myön-
netystä varhaiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltaja vaatii, että lapselle 
myönnetään varhaiskasvatuspaikka päiväkoti Lammikosta, koska lap-
sen vanhempi sisarus on siellä varhaiskasvatuksessa, tai toissijaisesti 
päiväkoti Pihapirtistä.

Huoltajan esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuk-
sesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Lammikosta 
3.10.2022 alkaen. Asiassa saadun tiedon mukaan päiväkoti Lammi-
kossa ei ollut hakemusta käsitelleessä hakijavalintakokouksessa yh-
tään vapaata varhaiskasvatuspaikkaa, eikä kukaan lapsi saanut paik-
kaa tästä päiväkodista. Lapsen hakemus käsiteltiin valintakokoukses-
sa, jossa valittiin lähimpään vapaaseen päiväkotiin hakijoita, jotka eivät 
olleet saaneet paikkaa hakutoiveiden mukaisista päiväkodeista. Var-
haiskasvatuspaikan myöntämisperiaatteiden mukaan varhaiskasvatus-
paikkaa myönnettäessä otetaan huomioon varhaiskasvatuksen tarpeen 
alkamisajankohta. Sisarusperusteen jälkeen, mikäli hakijoilla on sama 
aloittamispäivämäärä, ratkaisee varhaiskasvatuspaikan etäisyys kotoa 
lyhimmän matkan mukaan. Lähin vapaa paikka oli päiväkoti Varhelas-
sa, jonne matka-aika HSL:n reittioppaan mukaan on 16 minuuttia.

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

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
varhaiskasvatusjohtaja
Miia Kemppi

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet
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1 Varhaiskasvatuspäätös
2 Oikaisuvaatimus 2.9.2022

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös
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§ 267
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2022-010710 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen palveluohjaajan 30.8.2022 (nro 2022/00009540) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Miia Kemppi

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös
2 Oikaisuvaatimus 8.9.2022

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 
30.8.2022 (nro 2022/00009540, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan päiväkoti Varhelasta 
17.11.2022 alkaen (liite 1). Huoltaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen lap-
selle myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltaja vaatii, että 
lapselle myönnetään varhaiskasvatuspaikka lähempää perheen kotia, 
koska lapsen kuljetukset päätöksen mukaiseen päiväkotiin vaikeuttavat 
perheen arkea.

Huoltajan esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuk-
sesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Jousesta, perhepäi-
vähoidosta Mellunkylästä ja päiväkoti Portista 17.11.2022 alkaen. 
Asiassa saadun tiedon mukaan missään perheen esittämissä vaih-
toehdoissa ei ollut hakemusta käsitelleessä hakijavalintakokouksessa 
yhtään vapaata varhaiskasvatuspaikkaa, eikä kukaan lapsi saanut 
paikkaa näistä vaihtoehdoista. Lapsen hakemus käsiteltiin valintako-
kouksessa, jossa valittiin lähimpään vapaaseen päiväkotiin hakijoita, 
jotka eivät olleet saaneet paikkaa hakutoiveiden mukaisista vaihtoeh-
doista. Varhaiskasvatuspaikan myöntämisperiaatteiden mukaan var-
haiskasvatuspaikkaa myönnettäessä otetaan huomioon varhaiskasva-
tuksen tarpeen alkamisajankohta. Sisarusperusteen jälkeen, mikäli ha-
kijoilla on sama aloittamispäivämäärä, ratkaisee varhaiskasvatuspaikan 
etäisyys kotoa lyhimmän matkan mukaan. Lähin vapaa paikka oli päi-
väkoti Varhelassa, jonne matka-aika HSL:n reittioppaan mukaan on 15 
minuuttia.

Oikaisuvaatimuksen tekijän lapselle ei voitu tarjota paikkaa toivotuista 
päiväkodeista tai perhepäivähoidosta, koska ko. lapselle ei ollut vapaa-
ta paikkaa näistä hakutoiveista. Lapselle tehtiin päätös varhaiskasva-
tuspaikasta päiväkoti Varhelaan.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka 
lapsi ei saanutkaan paikkaa halutuista päiväkodeista eikä perhepäivä-
hoidosta.

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Miia Kemppi

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086
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henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös
2 Oikaisuvaatimus 8.9.2022

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös
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§ 268
Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2022-010293 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen 
palveluvastaavan 15.8.2022 (§ 7909) tekemästä päätöksestä, koska 
koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
20.9.2022 (§ 8905) tehnyt päätöksen oikaisuvaatimuksessa vaaditulla 
tavalla siten, että oppilas on otettu leikkipuisto Rusthollarin toimipaikan 
iltapäivätoiminnan ryhmään. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa pe-
rusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

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

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
ta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
15.8.2022 (§ 7909) tehnyt myönteisen päätöksen iltapäivätoimintaan 
ottamisesta Saalem-Nuoret ry:n Puotilan ala-asteen koulun toimipaikan 
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iltapäivätoimintaan. Oikaisuvaatimuksen tekijä on hakenut paikkaa 
Puotilan ala-asteen koulun toimipaikan iltapäivätoiminnasta, mutta nyt 
oikaisuvaatimuksessa toivoo lapselleen paikkaa leikkipuisto Rustholla-
rin toimipaikan iltapäivätoiminnasta.

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 16.8.2022 postin kuljetet-
tavaksi. Päätöksestä on tehty 29.8.2022 Helsingin kaupungin kirjaa-
moon saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajas-
sa ja oikealle toimielimelle.

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mu-
kaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. 
Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimi-
vien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä mui-
den vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuu-
dessa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen 
oikeus.

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 
70) päättänyt perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista. Toimintaan otetaan ensisijaisesti 1. vuosiluokan ja erityistä 
tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on tämän jälkeen tilaa, sinne ote-
taan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi valitaan toimintaan huoltajan yh-
teen toimintapaikkaan tekemän hakemuksen perusteella. Jos määrä-
ajassa saapuneita hakemuksia toimintapaikkaan on enemmän kuin tar-
jottavia paikkoja, suoritetaan samanarvoisten hakemusten kesken ar-
vonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, iltapäivätoimin-
tapaikka pyritään osoittamaan alueen muista perusopetuslain mukaisis-
ta toimintapaikoista. 

Toimialajohtaja päätti 16.6.2020 (§ 81) siirtää toimivaltaansa koululais-
ten iltapäivätoiminnan palvelun palveluvastaavalle siten, että koululais-
ten iltapäivätoiminnan yksikön palveluvastaava päättää ottamisesta 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
20.9.2022 (§ 8905) tehnyt päätöksen oikaisuvaatimuksessa vaaditulla 
tavalla siten, että ko. oppilas on otettu leikkipuisto Rusthollarin toimi-
paikan iltapäivätoiminnan ryhmään. Asiassa on siten saatu toivotun 
mukainen ratkaisu.

Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.
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Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

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

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
ta annettu päätös
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 257, 258, 261, 262 ja 263 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 259, 260 ja 264 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 265, 266 ja 267 §:t.

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

Valitusoikeus
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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.

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
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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

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-
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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.

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.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 268 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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
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 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.

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-
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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-
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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2022 46 (46)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

04.10.2022

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Nasima Razmyar
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Ozan Yanar Sami Säynevirta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 11.10.2022.


