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§ 365
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Matias Pajulan ja Vesa Korkkulan sekä varatarkastajiksi Ted Apterin ja Ville Jalovaaran.
Käsittely
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta
yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Hannu Oskalan sijasta Vesa Korkkulan sekä varatarkastajaksi Vesa Korkkulan sijasta Ville Jalovaaran.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Matias Pajulan ja
Hannu Oskalan sekä varatarkastajiksi Ted Apterin ja Vesa Korkkulan.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 366
Ilmoitusasiat
Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
 Kaupunginvaltuusto 6.11.2019 § 320 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta: Kaupunginvaltuusto myönsi Aleksi Niskaselle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja valitsi Oskar Vidingin varajäseneksi (Pia Kopran
henkilökohtainen varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakuntaan
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
 Kaupunginvaltuusto 6.11.2019 § 323 Hoplaxskolanin Lokkalantien
yksikön perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hoplaxskolanin Lokkalantien yksikön
perusparannuksen ja laajennuksen 2.9.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 4 615 brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 14
000 000 euroahuhtikuun 2019 kustannustasossa.
 Kaupunginvaltuusto 13.11.2019 § 335
Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen: Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tehtaankadun ala-asteen
perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.
 Kaupunginhallitus 21.10.2019 § 699 Väliaikaisen tilaelementeistä
koostuvan paviljongin hankesuunnitelma (Eiranranta 1): Kaupunginhallitus hyväksyi tilaelementeistä koostuvan koulukäyttöön suunnitellun paviljongin 23.8.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on noin 3 600 brm² ja hankkeen
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 850 000 euroa heinäkuun
2019 kustannustasossa.
 Kaupunginhallitus 11.11.2019 § 767 Päiväkoti Honkasuon uudisrakennuksen hankesuunnitelma: Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti
Honkasuon 9.9.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 500 brm² ja rakentamiskustannusten
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 200 000 euroa heinäkuun 2019 kustannustasossa.
 Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 21.11.2019
§ 237 Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esitys kaupunginhallitukselle Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen
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perustamisesta sekä hoito- ja käyttösuunnitelman 2020-2030 vahvistamisesta
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 367
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen
seuraavia 5.11. - 2.12.2019 tehtyjä päätöksiä:
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 5.11.2019
§ 42 Helsingin kaupungin suomenkielisen esiopetuksen ja suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020 - 2021
§ 43 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaoston kokoontuminen keväällä 2020
§ 44 Esiopetuksen järjestäminen ja järjestämispaikat 2020-2021
§ 45 Stadin ammatti- ja aikuisopiston paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat uudet tutkinnon osat 1.12.2019 alkaen
§ 46 Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-ajat
lukuvuonna 2020 - 2021
§ 47 Helsingin aikuislukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020 - 2021
§ 48 Jätkäsaaren peruskoulun ja Taivallahden peruskoulun oppilaaksiottoalueen muutos 1.8.2020 alkaen
§ 49 1. luokkien yleisopetuksen aloituspaikkamäärät lukuvuodelle
2020–2021
§ 50 7. luokkien yleisopetuksen aloituspaikkamäärät lukuvuodelle
2020–2021
§ 51 Ruotsin kielen kielikylpyopetukseen osallistuvien oppilaiden kieliohjelma 1.8.2020 alkaen
§ 52 Kalasataman peruskoulun kieliohjelma 1.8.2020 alkaen
§ 53 Perusopetuksen painotetun musiikinopetuksen aloittaminen Suutarilan ala-asteella 1.8.2020 alkaen
§ 54 Karviaistien koulun johtokunnan jäsenen valinta
§ 55 Pihlajiston ala-asteen koulun johtokunnan jäsenen valinta
§ 56 Puistolan peruskoulun johtokunnan varajäsenen valinta
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§ 57 Roihuvuoren ala-asteen koulun johtokunnan jäsenen valinta
§ 58 Tahvonlahden ala-asteen koulun johtokunnan jäsenen valinta
§ 59 Tapanilan ala-asteen koulun johtokunnan varajäsenen valinta
§ 60 Puistopolun peruskoulun johtokunnan jäsenen valinta
§ 61 Helsingin luonnontiedelukion johtokunnan jäsenen valinta
§ 62 Helsingin aikuislukion johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta
Perusopetusjohtaja 11.-29.11.2019
91 § Helsingin kaupungin eräiden peruskoulujen koulukohtaiset opetussuunnitelmamuutokset syksy 2019
95 § Outamon kouluun sijoitetun erityiskoulun rehtorin viran täyttäminen
96 § Munkkiniemen ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin
viran täyttäminen
97 § Snellmanin ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen
98 § Valmentajapalkkatuki Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemialta,
Pukinmäenkaaren peruskoulu ja Haagan peruskoulu, kasvatuksen ja
koulutuksen toimialue
100 § Ansökan om stipendium av Brändö hembygdsfond
101 § Ansökan om stipendium från Lisi Wahls stiftelse
103 § Perusopetuksen tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen, toiminnanrahoitus kouluissa
104 § Vattuniemen ala-asteen kouluun sijoitettavan peruskoulun rehtorin viran täyttäminen
Direktör för svenska servicehelheten 18.11.- 2.12.2019
63 § Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 2019-010748
64 § Deltagande i Bildningsalliansen 2019
65 § Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 2019-010872
66 § Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 2019-010408
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 20.- 28.11.2019
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99 § Varhaiskasvatusyksikkörakenteen muutos, varhaiskasvatusyksikkö Kasööri - pph Keskinen liitetään varhaiskasvatusyksikkö Lehdokki Ratamoon
100 § Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla
henkilöstöasioiden päätöksenteossa
102 § Valtionavustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin
103 § Kaskon palvelukokonaisuuksien käyttösuunnitelmat ja vastuuhenkilöt vuonna 2019 1.3.2019 tehdyn päätöksen muuttaminen, toimialajohtaja
104 § Perusopetuksen oppimistulosten arvioinnin hankinta, matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden arviointi 3.luokalla (pitkittäisarviointi)
105 § Perusopetuksen oppimistulosten arvioinnin hankinta, matematiikka 9. vuosiluokalla
106 § Perusopetuksen oppimistulosten arvioinnin hankinta, B-ruotsi 9.
vuosiluokalla
Hallintojohtaja 20.-26.11.2019
39 § Päiväkoti Kuninkaantammen ja Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen toimipisteen irtokalustehankinta, minikilpailutus
40 § Valtionosuusjärjestelmän edellyttämät tiedot vuodelta 2018
41 § Skidit liikkuu ry:lle maksettavan avustuksen ennakko perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2019 2020
Hankintapäällikkö 20.11.2019
31 § Päätös astiahuoltopalvelun hankinnasta Kuninkaantammen lisätilaan
Varhaiskasvatusjohtaja 22.-26.11.2019
103 § Varhaiskasvatusyksikkö Yliskylään sijoitetun päiväkodin johtajan
viran täyttäminen
105 § Varhaiskasvatusyksikkö perhepäivähoito Kaakko sijoitetun perhepäivähoidon ohjaajan viran täyttäminen
Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaansivistystyön johtaja 24.11.2019
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56 § Alppilan lukioon sijoitetun lukion rehtorin viran täyttäminen, työavain KASKO-03-27-19
Vapaan sivistystyön päällikkö 26.11.2019
6 § Työväenopiston syksyn 2019 ja kevään 2020 poikkeavat kurssimaksut
Hallintopäällikkö 27.11.2019
174 § Äänenhuollon koulutuksen hankinta, kasvatuksen ja koulutuksen
toimiala
175 § Hankinta, kevään 2020 opinto-oppaan painatus, Helsingin työväenopisto
176 § Hankinta, messuosasto Educa-messuille 2020, kasvatuksen ja
koulutuksen toimiala
Kasvatus-ja-koulutus-päätösasiakirjat ja Viranhaltijapäätökset
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 368
Lukiokoulutuksen päällikön viran täyttäminen
HEL 2019-011744 T 01 01 01 01

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti ottaa lukiokoulutuksen päällikön
virkaan (nro 035135) toistaiseksi ********** Virantoimitus alkaa
1.1.2020.
Päätös on ehdollinen, kunnes viranhaltijan virkaan ottaminen on vahvistettu henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden
koeaika.
Käsittely
Asian aikana kuultavana oli Harri Korhonen, joka poistui kuulemisensa
jälkeen kokouksesta.
Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen
Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281
kirsti.tanttu(a)hel.fi

Liitteet
1

Hakijoiden nimilista

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Lukiokoulutuksen päällikön virka tulee avoimeksi 1.1.2020. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 29.9.2019 ja kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi 27.9.2019.
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Helsingin kaupungin suomenkielisissä lukiokoulutuksessa on noin 7
200 opiskelijaa. Kaupungilla on 11 päivälukiota ja yksi aikuislukio.
Lukiokoulutuksen päällikkö toimii lukioiden rehtoreiden lähiesimiehenä
sekä vastaa palvelun tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hän on jäsenenä lukio-, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden johtoryhmässä.
Virkaa täytettäessä noudatetaan perustuslain 125 §:ssä säädettyjä
yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Lukiokoulutuksen päällikön viran hakijalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus johtamistehtävissä.
Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin seuraavaa: ”Viran menestyksellisessä hoitamisessa ovat eduksi hyvät muutos- ja verkostojohtamisen
sekä viestinnän taidot. Arvostamme kykyä nähdä laajasti tulevaisuuteen ja halua edistää lukiokoulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.
Luemme eduksi kunnallishallinnon tuntemuksen ja rehtorikokemuksen.
Olet etsimämme henkilö, jos tunnet paloa toimia kanssamme yhdessä,
kokeillen ja oppien, ja sinulla on taito johtaa ja kehittää lukiokoulutusta
innostavasti kohti tulevaisuutta.”
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.
Virkaan jätti 21.10.2019 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa
20 hakijaa. Esityslistan liitteenä on hakijayhteenveto. Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa ja ennakkoon kasvatuksen
ja koulutuksen toimialan tiloissa osoitteessa Töysänkatu 2.
Haastatteluun kutsuttiin hakemusasiakirjojen perusteella viisi hakijaa:
**********
Hakijoita haastattelivat palvelukokonaisuuden johtaja Arja Kukkonen,
apulaispormestari Pia Pakarinen ja henkilöstösuunnittelupäällikkö Kirsti
Tanttu.
Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnissa muiden hakijoiden edelle nousivat alla mainitut kolme hakijaa. Heidät kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy.
**********
********** **********
**********
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**********
Kaikilla kolmella loppuvertailussa olevalla hakijalla on johtamis- ja rehtorikokemusta sekä kunnallishallinnon tuntemusta. Kaikilla on myös
eduksi katsottavat hyvät muutos- ja verkostojohtamisen taidot.
Lukiokoulutuksessa korostuu lähivuosina opetussuunnitelmauudistus ja
siihen liittyvät rakenteelliset muutokset sekä työelämä- ja korkeakouluyhteistyön kehittäminen.
Valintaprosessissa on kiinnitetty huomiota lukiokoulutuksen kehittämisosaamiseen sekä kykyyn johtaa muutosta lukiokoulutuksen uuden
opetussuunnitelman vaatimien kehittämisvaatimusten sekä tulevaisuuden muuttuvien osaamistarpeiden mukaisesti.
Esittelijä katsoo, että hakijoiden hakemusten, haastattelujen ja henkilöarvioinnin jälkeen tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella ********** on
hakijoista parhaimmat edellytykset lukiokoulutuksen päällikön viran
menestykselliseen hoitamiseen.
**********
Edellä sanotun perusteella esittelijä esittää, että lukiokoulutuksen päällikön virkaan valitaan **********
Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille
oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.
Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen
Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281
kirsti.tanttu(a)hel.fi

Liitteet
1

Hakijoiden nimilista

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Tiedoksi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 369
Arviointiraportti Stadin ammatti- ja aikuisopiston toiminnasta organisaatiouudistuksen jälkeen
HEL 2019-011875 T 12 00 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan
arviointiraportin Stadin ammatti- ja aikuisopiston toiminnasta organisaatiouudistuksen jälkeen.
Käsittely
Asian aikana kuultavana olivat Maria Sarkkinen ja Annukka Sorjonen.
Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen
Lisätiedot
Maria Sarkkinen, ammatillisen koulutuksen päällikkö, puhelin: 09 310 87153
maria.sarkkinen(a)hel.fi
Annukka Sorjonen, apulaisrehtori, puhelin: 310 84800
annukka.sorjonen(a)hel.fi
Anssi Ahlberg, projektisuunnittelija, puhelin: 310 22241
anssi.ahlberg(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Arviointiraportti Stadin ammatti- ja aikuisopiston toiminnasta organisaatiouudistuksen jälkeen
Opiskelijapalaute
Henkilöstöpalaute

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Stadin ammatti- ja aikuisopiston uusi organisaatio aloitti toimintansa
1.8.2018. Ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen reformi oli keskeisin syy, joka nosti esiin kokonaisvaltaisen muutoksen tarpeellisuuden.
Reformissa uudistettiin ammatillisen koulutuksen rahoitusta, ohjausta,
toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita. Vuoden
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2018 alussa lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta yhdistettiin uudeksi laiksi, jonka keskiössä ovat
osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys.
Kaupunginhallitus kehotti (21.5.2018) kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa seuraamaan Stadin ammatti- ja aikuisopiston uudistusta ja osana sitä erityisesti valmentavan koulutuksen ja työpajatoiminnan edellytyksiä ja onnistumista sekä tuomaan uudistuksesta selvityksen lautakunnalle. Selvitykseen haluttiin sisällytettävän tunnusluvut tutkintoon
johtavaan koulutukseen siirtyvien määrästä ja osuudesta Valmassa ja
työpajoissa, opiskelijatyytyväisyydestä ja henkilökunnan tyytyväisyydestä.
Stadin ammatti- ja aikuisopisto oppilaitoksena
Stadin ammatti- ja aikuisopisto on monialainen ja monikulttuurinen oppilaitos. Opiskelijoita on vuosittain noin 17 000, joista noin kolmannes
on maahanmuuttajataustaisia. Henkilöstöä on yhteensä yli 1 000. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt järjestämisluvassa Stadin ammatti- ja aikuisopistolle 8 947 opiskelijavuotta. Lisäpäätöksellä opiskelijavuositavoite on kuluvana vuonna 9 976. Opiskelijavuositavoite tullaan
saavuttamaan.
Oppilaitosta johtaa ammatillisen koulutuksen päällikkö/johtava rehtori.
Kaksi apulaisrehtoria johtavat erikseen sovittuja oppilaitosyhteisiä kokonaisuuksia. Stadin ammatti- ja aikuisopiston eri puolilla kaupunkia sijaitsevat 15 toimipaikkaa on ryhmitelty viideksi monialaiseksi kampukseksi siten, että jokaiselle kampukselle sijoittuu usean eri koulutusalan
ammatillisia perustutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja
muita koulutuksia. Uuden lainsäädännön mukaisia oppimisvalmiuksia
tukevia opintoja tarjotaan kaikilla kampuksilla. Kutakin kampusta johtaa
rehtori yhdessä kuuden koulutuspäällikön muodostaman tiimin kanssa.
Koulutuspäälliköt ja työpajaesimies ovat opettajien ja muun henkilöstön
lähiesimiehiä.
Pedagoginen toimintamalli
Toiminnassa on siirrytty opetuksesta opiskelijakeskeiseen valmentamiseen, jossa opiskelijaa autetaan tunnistamaan ja hyödyntämään omia
vahvuuksiaan. Jatkuvan haun haku- ja ohjauspäivissä hakija kohdataan henkilökohtaisesti ja hänen opiskeluedellytyksensä varmistetaan
ja samalla aloitetaan opiskelun ja oppimisen tuen suunnittelu. Jokainen
oppija aloittaa ja etenee opinnoissaan joustavasti osallistuen oman
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa (HOKS) laadintaan heti opintojen alussa ja päivittämiseen aina tarvittaessa. Aiemmin
hankittua osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan. Kaupungin myöntäPostiosoite
PL 51300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 86390

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pöytäkirja

14/2019

13 (113)

Asia/5
03.12.2019

mällä positiivisen diskriminaation rahoituksella on erityisesti kehitetty
opiskelijoiden tuen tarpeiden tunnistamista sekä tukea opinnoissa.
Amispalautteen perusteella (kerätty 1.7.2018–30.6.2019) Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat ovat erityisen tyytyväisiä opintojen
aloittamiseen itselleen sopivassa aikataulussa ja kokevat oppimisympäristöt turvallisina. Kehittämiskohteita ovat palautteen perusteella aikaisemman osaamisen vaikutukset opintoihin ja tuen tarpeiden tunnistaminen sekä ohjaus työllistymiseen ja jatko-opintoihin. (Liite 3.)
Kampuksille muodostettuja 150–200 opiskelijan oppimisyhteisöjä ohjaavat 6–8 hengen pedagogiset tiimit, jotka yhdessä vastaavat oppimisyhteisön opiskelijoiden ohjaamisesta itseohjautuvuutta tukevalla pedagogisella otteella. Jokaiselle opiskelijalle nimetään tiimistä omaopettaja, joka seuraa ja tukee opintojen etenemistä. Osallisuutta edistetään
mm. hyvinvointi- ja opiskeluhuoltoryhmissä. Opiskelijatoimintaa ohjaavat opettajat tukevat opiskelijakuntatoimintaa ja oppilaitosyhteistä kehittämistä tehdään omalla foorumillaan.
Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oppimisen päivä on joka päivä. Pedagogiset suunnitelmat on laadittu siten, että opiskelijat voivat opiskella
arkisin kello 8-20 välillä. Yksilöllisillä opiskelusuunnitelmilla turvataan
ehyet opiskelupäivät ja varmistetaan, että jokainen opiskelija saa riittävän määrän opetusta tarpeeseensa nähden. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa lähiopetuksen määrää ei ole vähennetty muutosten myötä.
Pedagogisen suunnittelun prosessi perustuu valtakunnallisiin tutkintojen ja koulutuksen perusteisiin. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on
laadittu toteutussuunnitelmat, joissa kuvataan oppilaitoksen tarjoamat
mahdollisuudet tarvittavan osaamisen hankkimiseksi. Opettajatiimit
asiantuntijatiimien tukemina suunnittelevat yhdessä koulutuspäälliköiden kanssa opetuksen toteutuksen erilaisissa oppimisympäristöissä.
Kehityskohteita ovat erityisesti työelämässä tapahtuva oppiminen,
opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot sekä digipedagogiikkaa.
Toimintakulttuuri
Oppilaitoksen toimintakulttuuria on kehitetty koko henkilöstölle kohdistetulla PedaBoosteri-valmennuksella. Valmennuksen tavoitteena oli organisaation ja toimintakulttuurin laaja-alainen uudistaminen vastaamaan reformin tavoitteita, sekä sellaisen kehittämistoiminnan tukeminen, missä yhdistyy johtamisjärjestelmien, oppimisympäristöjen ja pedagogisten toimintamallien kokonaisvaltainen uudistaminen.
Henkilöstö vastasi syksyllä 2018 Kunta10-kyselyyn, jonka pohjalta on
toteutettu yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia lisääviä tapahtumia ja johdon valmennusta. Syksyllä 2019 toteutettiin oma henkilöstökysely muuPostiosoite
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toksen edistymisen seuraamiseksi. Kyselyyn vastasi 619 henkilöä (53
prosenttia henkilöstöstä). Kyselyn perusteella muutoksessa on onnistuttu erityisesti opiskelijalähtöisyyden toteuttamisessa ja yhteisen oppilaitoksen hengen luomisessa. Tiimien työskentelyn koettiin kehittyneen
vuoden aikana. Kehittämiskohteiksi nousivat mm. yhteisten toimintatapojen selkeyttäminen, vuorovaikutteinen viestintä sekä tarve käydä oppilaitoksen johdon ja henkilöstön välistä dialogia entistä enemmän.
Oppilaitoksessa on otettu käyttöön viestinnän tukena O365 Teams ympäristö, kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje sekä kehitetty
opiskelijahallintojärjestelmän käyttöliittymä Wilmaa.
Oppimisvalmiuksia tukeva ohjaus
Stadin ammatti- ja aikuisopistossa toteutetaan valtakunnallista koulutustakuuta sekä oppijoiden ohjausta monialaisissa kaupungin palveluissa. Kohderyhmänä ovat erityisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret, pitkäaikaistyöttömät sekä maahanmuuttajat.
Stadin ammatti- ja aikuisopiston Brygga kokoaa yhteen tutkintokoulutusta edeltävät vaihtoehdot nuorille ja nuorille aikuisille ja rakentaa siltaa tutkintokoulutukseen ja oppisopimukseen.
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) tarjoaa
mahdollisuuden parantaa opiskeluvalmiuksia tai esimerkiksi kokeilla eri
tutkintoja oman alan löytämiseksi. Opiskelijoita on vuosittain n. 650–
700 ja opiskelijapaikkoja lisätään tarvelähtöisesti. 53 prosenttia VALMAn opiskelijoista on jatkanut opintojaan Stadin ammatti- ja aikuisopistossa ja loput ovat sijoittuneet pääosin muuhun koulutukseen, työelämään tai kuntoutuspalveluiden piiriin.
Nuorten työpajat mahdollistavat toiminnallisen oppimisympäristön työkokeilun keinoin vuodessa n. 450 nuorelle. Vuonna 2018 työpajat tavoittivat 475 nuorta. Heistä 224 nuorta (47 prosenttia) on jatkanut opintojaan Stadin ammatti- ja aikuisopistossa vuonna 2019. Nuorista 131
on siirtynyt suorittamaan ammatillista tutkintoa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa ja 93 nuorta on suorittamassa tai suorittanut lyhyen koulutuksen, tutkinnon osan/osia tai avoimia opintoja.
Avoimet opinnot tarjoavat helsinkiläisille alle 29-vuotiaille nuorille ammatillisia koulutuskokonaisuuksia, kuten lupakortteja sekä eri oppimisympäristöihin vietyä suomi toisena kielenä -tukea. Avoimissa opinnoissa ohjataan ja tuetaan vuosittain yli 500 nuorta ja nuorta aikuista.
30.9.2019 mennessä opintoihin oli osallistunut 707 oppijaa.
Perusopetuksen päättövaiheessa Suomeen tulevat nuoret maahanmuuttajat ohjataan opiskelemaan perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Lisäksi heille turvataan jatko-opiskelu StradaValmassa, jossa
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voi edetä yksilöllisellä suunnitelmalla ja opiskella yksittäisiä perusopetuksen aineita. Perusopetuksen lisäopetuksessa opiskelupaikkoja on
neljäkymmentä ja koulutusta on lisätty tarvelähtöisesti. Syksyllä 2019
lisäopetuksen opiskelijoita on ollut 161. Aikuisten perusopetuksessa
opinnot voi aloittaa oman aikataulun mukaan. Opiskelijan hankkima aikaisempi osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan ja opiskelija opiskelee vain puuttuvan osaamisen saadakseen perusopetuksen päättötodistuksen.
Stadin osaamiskeskuksen palveluihin ohjataan eri lähteistä helsinkiläisiä aikuisia maahanmuuttajia, jotka etsivät työtä tai opiskelupaikkaa.
Stadin osaamiskeskus kartoittaa asiakkaan osaamista ja tarjoaa työelämävalmennusta ja tuettuja työllistymismahdollisuuksia yhteistyössä
yritysten ja yhteisöjen kanssa. Asiakkaalle tarjotaan jatkopolkuja Stadin
ammatti- ja aikuisopiston valmistavissa ja tutkintokoulutuksissa. Polkukoulutuksissa on opiskellut vuoden 2019 aikana 465 opiskelijaa.
Osaamiskeskuksen palveluissa on vuoden 2019 aikana (17.10.2019
mennessä) ollut 793 asiakasta. Vuonna 2018 Osaamiskeskuksessa oli
946 asiakasta. 44 prosenttia asiakkaista ohjautui koulutukseen ja heistä puolet tutkintotavoitteeseen koulutukseen. 20 prosenttia asiakkaista
jatkoi töihin, työkokeiluun ja oppisopimukseen. Työelämävalmennukseen on ohjautunut 15.10.2019 mennessä 125 asiakasta.
Työelämä- ja korkeakouluyhteistyö
Työelämä- ja korkeakouluyhteistyötä tehdään opiskelijoiden työelämään ja jatko-opintoihin siirtymisen tukemiseksi. Korkeakoulukumppanuudessa opiskelijoille tarjotaan Väylä-opintoja ja yhteisiä oppimisyhteisöekosysteemejä erilaisiin osaamistarpeisiin vastaamiseksi. Ammatilliset ja lukio-opinnot yhdistävä kahden tutkinnon rinnakkainen opiskelu on mahdollista kaikissa perustutkinnoissa.
Stadin ammatti- ja aikuisopiston uuden toimipaikan rakentaminen Myllypuroon aloitetaan keväällä 2021. Yritysyhteistyö, yhteistyö Metropolia
ammattikorkeakoulun ja ympäröivän kaupunkiyhteisön kanssa tulevat
olemaan uuden kampuksen toiminnan kulmakiviä.
Matkailualan koulutukseen saadulla englanninkielisen koulutuksen järjestämisluvalla käynnistettiin koulutus heti vuoden 2019 alussa. Helsingin kaupungin, Uudenmaan TE-toimiston ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston yhteisellä Makoisaduuni-konseptilla vaikutetaan majoitus- ja ravitsemusalan vetovoimaan ja rekrytointiin. Konseptin tuloksena 300
helsinkiläistä työtöntä alasta kiinnostunutta työnhakijaa on ohjattu suoraan tarvitsemiinsa koulutuspalveluihin Stadin ammatti- ja aikuisopistoon.
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Ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamisen kannalta Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimintaa vaikeuttaa se, että Helsingin kaupunki
ei ole saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä järjestämislupaa Helsingin
työllisyystilanteen kannalta merkittäviin tutkintoihin, kuten kasvatus- ja
ohjausalan perustutkintoon.
Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen
Lisätiedot
Maria Sarkkinen, ammatillisen koulutuksen päällikkö, puhelin: 09 310 87153
maria.sarkkinen(a)hel.fi
Annukka Sorjonen, apulaisrehtori, puhelin: 310 84800
annukka.sorjonen(a)hel.fi
Anssi Ahlberg, projektisuunnittelija, puhelin: 310 22241
anssi.ahlberg(a)hel.fi
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§ 370
Helsingin kaupungin aikuiskoulutuksen uudelleenorganisointi
HEL 2019-011871 T 12 00 01

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Pöydällepanoehdotus:
Pia Pakarinen: Pöydälle 21.1. kokoukseen saakka.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pia Pakarisen ehdotuksesta.
Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen
Lisätiedot
Anssi Ahlberg, projektisuunnittelija, puhelin: 310 22241
anssi.ahlberg(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää lakkauttaa Helsingin aikuislukion toiminnan itsenäisenä yksikkönä osana Helsingin kaupungin aikuiskoulutuksen uudelleenorganisointia.
Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että aikuislukion järjestämän perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta sekä lukiokoulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta
tuodaan esitys kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätettäväksi.
Esittelijän perustelut
Aikuiskoulutuksen järjestäminen ja organisoituminen Helsingissä
Helsingin kaupunki järjestää suomenkielistä aikuiskoulutusta tällä hetkellä Helsingin aikuislukiossa, Helsingin suomenkielisessä työväenopistossa sekä Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Helsingin aikuislukio
tarjoaa aikuisten opetussuunnitelmien mukaista lukiokoulutusta ja aikuisten perusopetusta. Helsingin suomenkielinen työväenopisto tarjoaa
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yleissivistävää koulutusta sekä koordinoi ja järjestää maahanmuuttajille
suunnattua koulutusta, kuten eri muodoissa järjestettävää s2- sekä luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Stadin ammatti- ja aikuisopisto tarjoaa
aikuisten opetussuunnitelmien mukaista aikuisten perusopetusta, tutkintoa edeltäviä koulutuksia ja tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. Stadin ammatti- ja
aikuisopistossa toimiva Stadin osaamiskeskus tuottaa yksilön ja työelämän tarpeista lähteviä palveluja työllistymisen nopeuttamiseksi. Palveluihin ohjataan eri lähteistä helsinkiläisiä aikuisia maahanmuuttajia,
jotka etsivät työtä tai opiskelupaikkaa.
Lisäksi Helsingissä toimii lukuisia yksityisiä aikuiskoulutusta tarjoavia
toimijoita, joista Eiran aikuislukio ja Töölön yhteiskoulun aikuislukio tarjoavat aikuisten opetussuunnitelmien mukaista lukiokoulutusta ja aikuisten perusopetusta. Helsingin aikuisopisto ja Suomen diakoniaopisto tarjoavat opetussuunnitelmien mukaista aikuisten perusopetusta sekä vapaan sivistystyön opintoja ja Suomen diakoniaopisto myös ammatillista koulutusta. Muita suomenkielisiä ammatillista koulutuksia tarjoavia yksityisiä oppilaitoksia toimii Helsingissä kymmenen. Yksityisiä vapaata sivistystyötä tarjoavia oppilaitoksia Helsingissä on 19.
Helsingin aikuislukion toiminta
Helsingin aikuislukio tarjoaa opetusta Mäkelänrinteen, Itä-Helsingin ja
Käpylän toimipisteissä. Oppilaitoksessa työskentelee rehtori ja kaksi
apulaisrehtoria, yli 70 opettajaa ja kolme lukiosihteeriä.
Lukiokoulutus
Lukiotutkinnon suorittajaksi ilmoittaudutaan elokuun ilmoittautumispäivinä tai ottamalla yhteys opinto-ohjaajaan. Opiskelijaksi voidaan ottaa
yli 18-vuotias, peruskoulun suorittanut hakija. Keskiarvorajaa aikuislukio-opintoihin ei ole. Uusia opiskelijoita otetaan jokaiselle jaksolle. Jokainen tutkinto-opiskelija tekee itselleen suunnitelman opettajien ja
opinto-ohjaajan tuella, jotta opintojen sujuva eteneminen helpottuu.
Opiskelijamäärä 20.9.2019
- lukion tutkinto-opiskelijat: 164
- kaksoistutkinto-opiskelijat: 329
Aikuisten perusopetus
Halukkuudesta osallistua aikuisten perusopetukseen ilmoitetaan sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli perusopetuksen opintoja on jo suoritettu, vapaita paikkoja voi kysyä sähköpostitse. Opiskelijan kielitaito,
opiskeluvalmiudet sekä matemaattiset taidot kartoitetaan opintojen
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alussa. Perusopetuksen alkuvaiheen opinnot on tarkoitettu aikuisille,
joilta puuttuu peruskoulun päättötodistusta tai joilla on selviä puutteita
alimpien vuosiluokkien tiedoissa ja taidoissa. Alkuvaiheeseen kuuluu
lukutaitovaihe sekä eritasoisia ryhmiä niille, jotka osaavat jo lukea ja
kirjoittaa. Päättövaiheessa opiskellaan vuosiluokkien 7–9 oppisisältöjä.
Opintojen tavoitteena on aikuisten perusopetuksen oppimäärän suorittaminen.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
ja opiskelija opiskelee vain hänelle tarpeelliset kurssit sekä pystyy näin
siirtymään opinnoissaan eteenpäin joustavasti heti, kun hänellä on siihen edellytykset. Opiskelijoiden siirtymiä miettivät yhteistyössä opintoohjaaja, ryhmänohjaaja ja aineenopettaja. Mikäli valmiudet ovat riittävät, opiskelija voi siirtyä kesken alkuvaiheen opintojen suoraan päättövaiheeseen tai osaamisen tunnistamisen kautta nopeuttaa päättövaiheen opintojaan. Osaamisen riittäessä opiskelija voi myös siirtyä suoraan tai suorittaa yhtä aikaa ammattitutkintoa ja perusopetuksen päättövaihetta tai alkuvaihetta ja ammattipajaa tai olla jo työelämässä ja
samalla yleissivistää itseään perusopetuksessa.
Opiskelijamäärä 20.9.2019
- aikuisten perusopetuksen tutkinto-opiskelijat: 311
Aineopiskelu
Tutkintojen lisäksi Helsingin aikuislukiossa voi opiskella yksittäisiä peruskoulun tai lukion kursseja ja aineita sekä korottaa suoritettuja arvosanoja. Helsingin aikuislukio järjestää myös lukion kesäopetusta kesäkuussa Mäkelänrinteen toimipisteessä. Aine- ja kesäopintoihin ilmoittaudutaan Helsingin aikuislukiossa. Suomen kielen kursseille voi hakea
sähköisellä hakulomakkeella tai täyttämällä hakulomakkeen oppilaitoksen toimistossa.
Opiskelijamäärä 20.9.2019
- lukion aineopiskelijat: 535
- aikuisten perusopetuksen aineopiskelijat: 477
Haasteet aikuiskoulutuksessa
Aikuiskoulutuksen toimijoita on Helsingissä lukuisia ja koulutuspalvelutarjonta on vaikeasti hahmotettavissa. Etenkin maahanmuuttajilla, joilla
on puutteellinen kielitaito, voi olla vaikeaa tunnistaa ja hakeutua oman
työllistymisen kannalta olennaiseen koulutukseen. Helsingin kaupungilla useat eri tahot ohjaavat työelämän ulkopuolella olevia ja maahanmuuttajia koulutukseen. Lisäksi koulutuksiin ohjaavat yksilöt, yritykset,
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valtion tahot ja järjestöt. Tietoa liikkuu paljon myös eri yhteisöjen sisällä. Ohjautumiseen vaikuttavat muun muassa ohjaavan tahon luonne,
asiantuntijan ohjaukseen käytettävissä oleva aika ja asiantuntijan verkostot.
Aikuiskoulutukseen liittyy opiskelijan kannalta myös taloudellisia näkökohtia. Esimerkiksi koulutuksen aikana saatavat sosiaalietuudet, niiden
suuruus ja kesto vaikuttavat koulutukseen sitoutumiseen.
Maahanmuuttajan kotoutumisen kannalta kielen ja perustaitojen oppiminen on ensisijaisen tärkeää. Kotoutuminen ja oppiminen edistyvät
paremmin, jos opintoihin ei tule pitkiä keskeytyksiä. Helsingin aikuislukion noin kolmen kuukauden mittainen kesäkatkos aiheuttaa pitkän
keskeytyksen opintoihin, joka hidastaa perustaitojen karttumista.
Helsingin kaupungin järjestämää aikuiskoulutusta haastavat myös tilat.
Helsingin aikuislukion lukiokoulutus on ollut iltapainotteista, sen sijaan
aikuisten perusopetusta on järjestetty päiväsaikaan päivälukion tiloissa
ja erikseen vuokratuissa tiloissa. Kasvavat ikäluokat ja niiden myötä
kasvavat päivälukioiden opiskelijamäärät kuitenkin tarkoittavat sitä, että
lukio tarvitsee tilat päivisin oman toimintansa järjestämiseen.
Helsingin kaupungin aikuiskoulutuksen kehittäminen
Helsingin kaupunki haluaa osaltaan selkiyttää aikuiskoulutuksen kokonaisuutta koulutuksiin hakevien aikuisopiskelijoiden näkökulmasta. Jotta olemassa olevat koulutuspalvelut palvelisivat paremmin helsinkiläisiä
aikuisopiskelijoita, koulutukseen ohjautumista kehitetään asiakaslähtöisemmäksi keskittämällä aikuiskoulutukseen hakeutuminen ja ohjauspalvelut Stadin ammatti- ja aikuisopiston jatkuvan haun päiviin ja maahanmuuttajien koulutukseen hakeutuminen ja ohjauspalvelut Stadin
osaamiskeskukseen.
Maahanmuuttajien koulutukset keskitetään Stadin ammatti- ja aikuisopistoon ja Helsingin suomenkieliseen työväenopistoon. Muutos parantaa Stadin osaamiskeskuksen palveluiden hyödynnettävyyttä. S2-aineopetuksen tarjontaa profiloidaan entistä selkeämmin asiakaslähtöisesti. Koulutuspalvelujen näkyvyyden ja löytymisen edistämiseksi perustetaan aikuiskoulutuksen yhteinen koulutusportaali, joka palvelee
myös maahanmuuttajia.
Muutosten jälkeen Helsingin aikuislukion toiminta itsenäisenä yksikkönä jää pieneksi. Helsingin aikuislukiossa koko aikuisten lukion oppimäärää suorittavien määrä on vähentynyt tasaisesti. Myös lukion aineopiskelijoiden määrä on vähentynyt.
Hakeutumisen ja ohjauspalveluiden keskittäminen
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Aikuiskoulutukseen hakeutumisen ja ohjauspalveluiden keskittäminen
selkiyttää hakijalle opintoihin hakeutumista, nopeuttaa opintoihin pääsyä ja kotoutumista sekä helpottaa tarpeellisten ja sopivien opintojen
löytymistä ja räätälöintiä. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa ohjausta
toteutetaan monialaisissa kaupungin palveluissa. Asiakasohjausta toteutetaan yhteistyössä Ohjaamon ja monialaisen työllistymistä edistävän yhteispalvelun (TYP) sekä työllisyyden palvelutorin kanssa. Kohderyhmänä ovat erityisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat
pitkäaikaistyöttömät sekä maahanmuuttajat.
Jatkuvan haun haku- ja ohjauspäivissä hakija kohdataan henkilökohtaisesti ja hänen opiskeluedellytyksensä varmistetaan. Osaamiskartoituksen perusteella asiakkaalle voidaan tarjota hänen lähtötasoonsa nähden tarkoituksenmukaista koulutusta. Jo hakeutumisvaiheessa aloitetaan tavoiteltavan tutkinnon tai tutkinnon osan opiskelun suunnittelu.
Maahanmuuttajille tarjottavien palvelujen osuvuutta ja ohjauksen laatua
parannetaan. Yhtenä toimenpiteenä on sähköisen koulutustarjottimen
kehittäminen Stadin osaamiskeskuksen ohjausasiantuntijoille. Tavoitteena on helpottaa henkilön yksilöllisten tarpeiden huomioimista koulutus- ja uraohjauksessa. Kysymykset ja vastauspuu kattavat keskeisiä
maahanmuuttajien koulutukseen vaikuttavia näkökulmia (esim. koulutustausta, lukutaito, kotouttamisaika, ikä, käytettävissä olevat etuudet,
koulutusaika, koulutusala tai aihe, koulutusmuoto). Palvelu suodattaa
juuri kyseiselle asiakkaalle sopivia koulutuksia.
Helsingin kaupungin aikuiskoulutuspalveluille perustetaan yhteinen aikuiskoulutuksen www-portaali, joka antaa koulutuksiin hakeutuville
yleistietoa aikuiskoulutuksesta, hakeutumisesta sekä erilaisista koulutusvaihtoehdoista erilaisiin elämäntilanteisiin. Portaalia käytetään yhtenä viestintäkanavana, jonka kautta välitetään tietoa mm. jatkuvan haun
ja ohjauksen päivien ajankohdista ja muista koulutuksiin ilmoittautumispäivistä. Lisäksi portaalissa neuvotaan hakeutumiseen ja muihin
koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Myös puhelinneuvontaa tullaan
parantamaan, kun Helsingin kaupunki ottaa käyttöön Genesys-puhelinjärjestelmän, joka palvelee maahanmuuttajia koulutuskysymyksiin liittyen heidän omalla äidinkielellään.
Opintojen henkilökohtaistaminen ja yksilölliset opintopolut
Stadin ammatti- ja aikuisopistolla on vahva osaaminen maahanmuuttajien kouluttamisesta ja noin 60 prosenttia oppilaitoksen aikuisopiskelijoista on vieraskielisiä. Erilaisia oppimisen tuen muotoja on paljon
(esim. henkilökohtaistaminen, kielitietoinen opetus, oppimisympäristöjen selkiyttäminen, erityispedagoginen tuki) ja ne suunnitellaan aina yksilöllisesti. Tarvittaessa oppimisen tuessa hyödynnetään myös opiskeliPostiosoite
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jahuollon palveluita. Oppilaitoksessa toimii maahanmuuttajien koulutukseen erikoistunut Stadin osaamiskeskus, joka tarjoaa maahanmuuttajille koulutusta, työllistymispalveluja ja kieliopintoja saman katon alla.
Stadin osaamiskeskus kartoittaa asiakkaan osaamista ja tarjoaa työelämävalmennusta ja tuettuja työllistymismahdollisuuksia yhteistyössä
yritysten ja yhteisöjen kanssa. Osaamiskeskuksessa asiakkaiden on
mahdollista saada ohjausta useilla eri kielillä. Asiakkaalle tarjotaan
osaamistarpeiden mukaisia jatkopolkuja Stadin ammatti- ja aikuisopiston valmistavissa ja tutkintokoulutuksissa sekä polutetaan tarvittaessa
muihin oppilaitoksiin. Palveluissa kehitetään tarvittaessa asiakkaiden
opiskeluvalmiuksia, työelämävalmiuksia, arjenhallintataitoja sekä tuetaan asiakkaiden pääsyä tarvittaviin palveluihin. Osaamiskeskuksessa
tehdään tiivistä yhteistyötä muiden maahanmuuttajien parissa työskentelevien organisaatioiden kanssa ja tuetaan asiakkaiden kotoutumista
yhteiskuntaan.
Stadin ammatti- ja aikuisopistossa aikuisten perusopetusta voidaan järjestää myös päivisin. Aikuisten perusopetus integroidaan s2-opetukseen ja muihin perustaitojen oppimiseen, joita maahanmuuttaja tarvitsee jatko-opintoihin tai työelämään siirtyessään. Stadin osaamiskeskuksen monipuolisten palveluiden avulla kielen oppiminen nopeutuu.
Erilaiset oppimisympäristöt yhdessä opetussuunnitelman mukaisen kielitietoisen opetuksen kanssa edesauttavat arjen taitojen oppimista. Aikuisten perusopetuksen opiskelijat ovat hyvin eri ikäisiä, mutta monipuoliset palvelut mahdollistavat yksilöllisten tarpeiden huomioimisen.
Aikuisten perusopetuksen rinnalla on esimerkiksi mahdollista suorittaa
ammatillisten perustutkintojen tutkintojen osia ja kokeilla varsinaista
tutkintoon tähtäävää opiskelua. Kun perusopetukselle asetetut tavoitteet on saavutettu, ovat siirtymät sujuvia ammatillisiin tutkintoihin, lukioon, valmentavaan koulutukseen, työelämään tai oppisopimus-muotoiseen koulutukseen. Korkeintaan kolme luokkaa peruskoulua suorittaneilla on mahdollisuus hakea perustaitoryhmään, jonka tavoitteena
on antaa opiskelijalle valmiudet opiskella Stadin osaamiskeskuksen
ammatillisilla poluilla tai ammatillisessa koulutuksessa (osatutkinnot,
valmistava koulutus) tai jatkaa suoraan työelämään. Stadin ammatti- ja
aikuisopistossa opetusta voidaan antaa ympäri vuoden ilman pitkiä
katkoksia.
Vuoden 2019 aikana Helsingin suomenkielisen työväenopiston koulutustarjontaa on kehitetty vastaamaan erityisesti aliedustettujen ryhmien
koulutustarpeita. Työväenopistoon on perustettu maahanmuuttajakoulutuksen yksikkö, joka koordinoi maahanmuuttajille suunnattua koulutusta, kuten eri muodoissa järjestettävää s2- sekä luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Vapaasta sivistystyöstä annettuun lakiin 1.1.2018 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä vapaan sivistystyön oppilaitokset
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saavat kotoutumissuunnitelmaan kirjatun luku- ja kirjoitustaidon opetuksesta 100 prosentin valtionosuuden. Vuonna 2019 työväenopistossa
annetaan S2-opetusta 9587 tuntia ja luku- ja kirjoitustaidon opetusta
2340 tuntia. Näiden aineiden kursseilla on ollut yhteensä 3223 osallistujaa. Toiminta laajenee ensi vuonna. Omakieliset vertaisryhmäohjaajat
-toiminta siirtyi työväenopistoon 17.8.2019 ja maahanmuuttajataustaisten kotivanhempien (Kotiva) S2-opetus siirtyy Stadin ammatti- ja aikuisopistosta Työväenopistoon 1.1.2020 alkaen.
Tehtävien muutosten jälkeen kyky vastata helsinkiläisten aikuisten yksilöllisiin koulutuksellisiin tarpeisiin paranee ja selkiintyy. Myös erilaiset
oppimisvalmiudet pystytään ottamaan paremmin huomiin. Lisäksi maahanmuuttajien koulutuspalvelut keskittyvät ja niihin hakeutuminen helpottuu.
Aikuislinjan perustaminen päivälukioon
Siirto päivälukion yhteyteen aikuislinjaksi mahdollistaa Helsingin kaupungin järjestämän aikuisten lukiokoulutuksen jatkumisen ja nykyisen
hyvän laadun säilyttämisen. Aikuislinjalla on mahdollista opiskella yksittäisiä aineita (aineopiskelijat) tai koko aikuisten lukio-opetuksen oppimäärä (tutkinto-opiskelijat). Aikuisten lukiokoulutus tulee jatkumaan aikuislinjalla pääasiallisesti iltaopetuksena. Aikuislinjan perustamisen
myötä tiivistyvä yhteistyö päivälukion kanssa antaa hyvät edellytykset
aikuisten lukiokoulutuksen kehittämiselle lukioiden opetussuunnitelmien
uudistuessa. Muutos turvaa myös opettajien työllisyyden, koska päivälukioiden opiskelijamäärät ovat kasvussa ja opettajat voivat opettaa
myös päivälukiossa. Opettajien joustava käyttö tuo lisää mahdollisuuksia opetuksen järjestämiseen.
Aikuislinjan perustamisen myötä sen tehtäväksi jää lukiokoulutuksen
järjestäminen aikuisille. Aikuisten perusopetus pystytään järjestämään
Stadin ammatti- ja aikuisopiston sekä yksityisten toimijoiden (mm. Eiran
aikuislukio ja Töölön yhteiskoulun aikuislukio) toimesta.
Samanlainen muutos on tehty aiemmin Helsingin kaupungin ruotsinkielisessä aikuislukiotoiminnassa, kun aikuisten lukiokoulutus siirrettiin
Helsingfors Aftongymnasiumista nykyisen Tölö Gymnasiumin aikuislinjalle vuonna 2010. Muutos sujui hyvin, eikä ongelmia ole tullut esille.
Muutos on mahdollistanut opettajien käyttämisen laajemmin ja joustavammin.
Kustannusvaikutukset
Aikuisten perusopetuksessa oppilaitosmuoto ei vaikuta opetuksesta
saataviin valtionosuuksiin. Kurssin hinta on järjestäjäneutraali, ja kurssin yksikköhinta on sama riippumatta siitä, missä oppilaitoksessa opePostiosoite
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tusta järjestetään. Yksikköhinta vuonna 2019 on 288,85 euroa. Opetuksen järjestäjälle myönnetään aikuisten perusopetuksen rahoitusta
(valtionosuutta) euromäärä, joka saadaan kertomalla valtion talousarvion rajoissa vahvistettu yksikköhinta kurssien lukumäärällä.
Aikuislukiotoimintaan ja aikuisten perusopetukseen tehtävillä muutoksilla ei ole helposti mitattavia välittömiä taloudellisia vaikutuksia. Stadin
ammatti- ja aikuisopistossa opettajilla on 7 viikkoa enemmän vuotuista
työaikaa, mikä osaltaan mahdollistaa ympärivuotisen opetuksen. Aikuisopiskelijan näkökulmasta tämä parantaa edellytyksiä nopeammalle
kouluttautumiselle ja työllistymiselle.
Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen
Lisätiedot
Anssi Ahlberg, projektisuunnittelija, puhelin: 310 22241
anssi.ahlberg(a)hel.fi

Oheismateriaali
1
2

Opiskelijamäärät
Ohjaus Stadin osaamiskeskuksessa

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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§ 371
Selvitys erityislasten kuljetusten järjestämisestä kahdesta osoitteesta – arvio vaikutuksista
HEL 2017-012299 T 08 02 04

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi esittelijän selvityksen erityislasten kuljetusten järjestämisestä kahdesta osoitteesta.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180
anu.kangaste(a)hel.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214
vesa.nevalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto on 28.9.2016 (§ 248) päättänyt kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa kahdessa eri osoitteessa asuvien
erityisoppilaiden koulukuljetuksia koskevan valtuustoaloitteen loppuun
käsitellyksi.
Samalla kaupunginvaltuusto päätti edellyttää, että erityislasten koulukuljetuksia seuraavan kerran kilpailutettaessa kilpailutuksesta vastaavalle lautakunnalle tai jaostolle valmistellaan esitys ja kustannusarvio
myös mallista, joka mahdollistaisi erityislasten kuljetukset kahdesta
osoitteesta.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on kilpailuttanut erityiskuljetukset
talven 2018 aikana. Kilpailutuksen yhteydessä selvitettiin, mitä käytännön vaikutuksia sillä olisi, jos erityislapsia kuljetettaisiin kahteen eri
osoitteeseen ja samalla arvioitiin, minkä verran se lisäisi kustannuksia.
Kilpailutuksessa pyydetiin hinnankorotus prosentteina toiseen osoitteeseen kuljettamisesta. Tämä oli suurimmalla osalla liikennöitsijöiden kuljetuksista 100 prosenttia. Selvityksestä ilmeni myös, että liikennöitsijät
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eivät uskoneet kuljetusten säännönmukaisuuden alentavan kuljetuksen
hintaa.
Taksikuljetus voidaan tällä hetkellä Helsingissä myöntää psykologin,
kuraattorin tai lääkärinlausunnon perusteella niille oppilaille, jotka eivät
selviydy koulumatkastaan julkisilla liikennevälineillä. Henkilökohtainen
koulukuljetus voidaan myöntää vain lääkärinlausunnon perusteella.
Kuljetus myönnetään oppilaan virallisen asuinpaikan ja koulun välisiin
matkoihin.
Koulukuljetusta mahdollisesti tarvitsevien kahdessa osoitteessa asuvien oppilaiden perheiden asumisjärjestelyt voivat olla hyvin erilaisia.
Asumisjärjestelyt kuukaudesta toiseen voivat vaihdella ja toinen vanhempi voi asua Helsingin ulkopuolella.
Lukuvuonna 2017–2018 erityiskuljetuksissa on ollut 1 154 oppilasta.
Näistä 240 oppilaalla huoltajat asuvat eri osoitteissa ja näistä 35 oppilaalla toinen huoltaja asuu muussa kunnassa kuin Helsingissä. Jos
huomioidaan vain Helsingissä asuvat huoltajat, koskisi kahden osoitteen malli tällöin enimmillään 205 oppilasta. Tämä on 17,7 % kaikista
erityiskuljetuksessa olevista oppilaista. Tarkempaa tietoa näiden oppilaiden asumisjärjestelyistä ei kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla
ole.
Luvut vaihtelevat edellä todetusta vuosittain jonkin verran. Lukuvuonna
2018 – 2019 vastaavasti 255 oppilaan huoltajat asuivat eri osoitteissa
ja näistä 57 oppilaalla toinen huoltaja asui muussa kunnassa kuin Helsingissä. Jos tällöin huomioidaan vain Helsingissä asuvat huoltajat,
koskisi kahden osoitteen malli enimmillään 198 oppilasta.
Helsingin kaupungin erityiskuljetuksia hoitaa tällä hetkellä kuusi eri kuljetusyritystä. Kuljetusyritykset vastaavat kuljetusten reitittämisestä.
Saman koulun oppilaita voi kuljettaa useampi yrittäjä. Koulukuljetusten
reititysten suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden kuljetustarpeet
sekä koulujen lukujärjestykset ja niissä tapahtuvat muutokset. Lisäksi
reititykset on toteutettava ottamalla huomioon turvallisuusnäkökohdat ja
laissa säädetyt enimmäisajat kuljetusten kestolle. Tällä hetkellä kaupungin järjestämät kuljetukset toteutetaan alle laissa säädettyjen
enimmäisaikojen niin, että koulumatkojen kesto odotuksineen on enintään kaksi tuntia päivässä.
Oppilaiden kuljettaminen myös toisesta osoitteesta lisää kuljetuksissa
huomioon otettavien muuttujien määrää ja tämä voi venyttää kuljetusaikaa, heikentää kuljetusten laatua ja mahdollisuutta esim. vakiokuljettajiin. Kuljetusyritysten mukaan kuljetusten hallinnointi tulisi tuolloin aiheuttamaan lisätyötä. Aikataulujen ja oppilaan osoitteiden pitäisi olla
kaikilla toimijoilla hyvissä ajoin tiedossa myös muutostilanteissa.
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Erityiskuljetukset toteutetaan tällä hetkellä pääsääntöisesti ryhmäkuljetuksina, joissa muutokset yhdenkin oppilaan kuljetuksessa näkyvät heti
muiden oppilaiden kuljetuksissa. Kahdessa osoitteessa asuva oppilas
hyötyisi järjestelystä päästessään ilman lisäkuljetuksia suoraan kouluun
ja koulusta kotiin. Muiden samassa kuljetuksessa olevien oppilaiden
matka-aikaa tämä joko pidentäisi tai lyhentäisi tilanteesta riippuen.
Kuljetusyritysten mukaan kustannuksien lisääntyminen riippuu paljon
siitä, miten oppilaan kaksi osoitetta sijaitsevat toisiinsa nähden. Osoitteiden sijaitessa lähellä toisiaan kustannusten ei arvioida juuri nousevan. Osoitteiden sijaitessa aivan eri suunnissa, nähtiin merkittävää kustannusten nousua. Hankaluutta aiheuttaa se, että osoitteiden sijaintia ei
pystytä ennakoimaan. Tarkkojen kustannusvaikutusten arviointi on
hankalaa, mutta ottaen huomioon kahdessa osoitteessa asuvien erityiskuljetuksessa olevien oppilaiden osuuden kaikista erityiskuljetuksessa olevista oppilaista (17,7 %), kustannukset nousisivat todennäköisesti noin 17,7 %.
Tällä sopimuskaudella yhteiskuljetuksen keskimääräinen hinta oppilasta kohden on n. 22,50 euroa päivässä. Henkilökohtaisen kuljetuksen
hinta puolestaan on n. 75 euroa päivässä oppilasta kohden. Lisäkustannukset olisivat arviolta n. 1,7 miljoonaa euroa. Tämä kustannus on
saatu, kun yhteiskuljetuksen keskimäärinen hinta oppilasta kohden eli
22,50 euroa päivässä on kerrottu 190 koulupäivällä ja viime lukuvuonna 198 kahdessa eri osoitteessa asuvalla helsinkiläisellä oppilaalla sekä arvioidulla 100 prosentin hinnan korotuksella.
Kuten edellä on todettu kahden osoitteen malli koskisi noin 200 Helsingissä asuvaa oppilasta lukuvuosittain. Kustannukset nousisivat siis todennäköisesti ainakin 17,7 prosenttia, joka on arviolta noin. 1,7 miljoonaa euroa. Lisäksi henkilökohtaisten kuljetusten määrä todennäköisesti
nousisi nykyisestä johtuen osoitteiden sijainneista ja niihin tehtävistä
reitityksistä sekä perusopetuslaissa säädetystä koulumatkojen enimmäiskestosta. Tämä lisäisi kustannusten määrää edelleen, koska henkilökohtainen kuljetus maksaa päivässä yli 50 euroa enemmän kuin yhteistaksikuljetus. Yhdenvertaisuuden edistämisen näkökulmasta voitaisiin kuljetuksia joutua laajentamaan myös muihin kuin Helsingissä sijaitseviin osoitteisiin, joka entisestään lisäisi edellä todettuja kustannuksia.
Perusopetuslaissa kunnan opetuksen järjestämisvelvollisuus on sidottu
asumiseen (4 §). Opetus on järjestettävä siten, että oppilaiden matkat
ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia
ja lyhyitä. Oppilaan lähikoulu osoitetaan asuinosoitteen perusteella (6
§), jonka mukaan määräytyy myös oikeus 32 §:n mukaiseen koulumatPostiosoite
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kaetuuteen. 1.12.12019 uudistunut laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta lähtee edelleen siitä, että lapsi asuu virallisesti yhdessä osoitteessa, vaikka vanhemmat voivat sopia tai tuomioistuin voi päättää, että lapsen tulee asua vuorotellen kummankin vanhemman tai vanhempiensa ja oheishuoltajan tai toisen vanhempansa ja oheishuoltajan luona. Kysymys on vuoroasumisesta, jos lapsi asuu yhtä paljon tai lähes
yhtä paljon kummankin luona. Lähes yhtä paljon tarkoittaa vähintään
40 % kalenterivuodesta lomakaudet ja juhlapyhät mukaan lukien.
KHO:n antaman ratkaisun perusteella kaupungilla ei ole velvollisuutta
järjestää oppilaiden kuljetuksia sen vanhemman luota, jossa lapsi ei
asu virallisesti. Myös hallinto-oikeudet ovat johdonmukaisesti päättäneet, että kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää koulukuljetuksia sen
huoltajan luota, joka asuu muualla kuin missä oppilaan väestörekisteriin merkitty vakituinen asuinpaikka on.
Oppilaan kahden osoitteen kuljetusten ohella tulisi arvioida myös sitä,
tulisiko HSL matkalippu myöntää oppilaille myös toisen huoltajan/vanhemman luota koulumatkan pituuden perusteella. Edelleen, jos lapsen
toinen huoltaja/vanhempi asuu toisessa kunnassa, pitäisikö kuljetus järjestää myös toisesta kunnasta ja kuinka pitkän matkan päästä ottaen
huomioon oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun yhdenvertaisuuslain näkökulmasta ja perusopetuslain vaatimukset kuljetusten enimmäiskestosta. Miten esim. yhdenvertainen kohtelu niiden oppilaiden kohdalla
toteutuisi, joilla on vain yksi vanhempi, mutta tosiasiallisesti lapsi joutuu
viettämään aikaa vuoroasumisenomaisesti esim. isovanhempien luona
johtuen vanhemman työssäkäynnistä.
Helsingin kaupungin tiedossa ei ole, että muissa kunnissa järjestettäisiin kuljetus kahteen osoitteeseen vuoroasumistilanteessa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala seuraa meneillään olevia lainsäädännön
mahdollisia muutoksia ja valtakunnallisia linjauksia liittyen lasten vuoroasumiseen.
Kuljetusten laajentaminen on mahdollista järjestää, jos siihen annetaan
lisärahoitusta. Ottaen kuitenkin huomioon kuljetusten käytännön järjestämiseen liittyvät haasteet ja kustannusten lisääntyminen, esittelijä katsoo edellä todetun perusteella, että koulukuljetusten laajentaminen oppilaan toiseen osoitteeseen ei ole tällä hetkellä tarkoituksenmukaista.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180
anu.kangaste(a)hel.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214
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vesa.nevalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.11.2017 § 115
HEL 2017-012299 T 08 02 04

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Käsittely
21.11.2017 Palautettiin
Palautusehdotus:
Mirita Saxberg: Helsingin kaupunki selvittää uudelleen koulukyydityksen järjestämisen kahdesta asuinpaikaksi vakiintuneesta osoitteesta
siinä tarkoituksessa, että kyyti järjestetään, mikäli lapsi asuu molempien vanhempiensa luona ennalta tiedossa olevan säännön mukaisesti.
Kannattaja: Abdirahim Mohamed
1 äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Helsingin kaupunki selvittää uudelleen koulukyydityksen
järjestämisen kahdesta asuinpaikaksi vakiintuneesta osoitteesta siinä
tarkoituksessa, että kyyti järjestetään, mikäli lapsi asuu molempien
vanhempiensa luona ennalta tiedossa olevan säännön mukaisesti.
Jaa-äänet: 3
Tiina Larsson, Dani Niskanen, Pia Pakarinen
Ei-äänet: 10
Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso
Kivekäs, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Abdirahim Mohamed, Mirita Saxberg, Heikki Valmu
Suoritetussa äänestyksessä palautusehdotus voitti äänin 10–3.
Esittelijä
perusopetusjohtaja
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Outi Salo
Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628
kati.laaksonen(a)hel.fi

Postiosoite
PL 51300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 86390

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pöytäkirja

14/2019

31 (113)

Asia/8
03.12.2019

§ 372
Oppikirjojen ja niihin liittyvien oheismateriaalien hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle
HEL 2019-010053 T 02 08 01 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perustein, että esi- ja perusopetuksessa ja toisella asteella käytettävät oppikirjat ja oheismateriaalit ajalla 1.1.2020 - 31.12.2021 hankitaan seuraavasti:
Osa-alue 1, Sanoma Pro oppimateriaalit: Suomen Kirjastopalvelu Oy
Osa-alue 2, Kustannusosakeyhtiö Otavan oppimateriaalit: Suomen Kirjastopalvelu Oy
Osa-alue 3, Schildts & Söderströmsin, Edukustannuksen, Edita Publishingin, E-opin sekä muiden kustantamoiden oppimateriaalit: Suomen
Kirjastopalvelu Oy
Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan
allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävät sopimukset ja
päättämään sopimukseen sisältyvien kahden (1+1) optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja tarvittaessa sopimuksien irtisanomisesta tai purkamisesta.
Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 25 000 000 euroa optiokaudet mukaan luettuna (alv 0%).
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Marko Harapainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21580
marko.harapainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Otteet
Ote
Tarjoajat
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Hankinta perustuu kilpailutukseen HEL 2019-010053 Esiopetuksessa,
perusasteella ja 2. asteella käytettävät oppikirjat ja oheismateriaalit
ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021. Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 11.10.2019 sähköisessä
HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi.
Hankinnan kuvauksen mukaisesti hankinta koskee esi- ja perusopetuksessa ja 2. asteella (ammatillinen koulutus, lukiokoulutus) käytettäviä
oppikirjoja ja niihin liittyviä oheismateriaaleja mukaan lukien oppikirjoihin liittyvät digimateriaalit sekä niiden lisenssit.
Hankinta oli jaettu kolmeen osa-alueeseen: 1) Sanoma Pro oppimateriaalit, 2) Kustannusosakeyhtiö Otavan oppimateriaalit ja 3) Schildts &
Söderströmsin, Edukustannuksen, Edita Publishingin, E-opin sekä
muiden kustantamoiden oppimateriaalit. Tarjoajilla oli mahdollisuus jättää tarjous yhteen tai useampaan osa-alueeseen.
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset oli esitettävä 28.10.2019 klo 12:00
mennessä. Esitettyihin kysymyksiin julkaistiin vastaukset 31.10.2019 ja
1.11.2019.
Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 13.11.2019 klo 12.00. Määräaikaan
mennessä tarjouksia saapui kaksi (2) kappaletta: Kirjastovälitys Oy ja
Suomen Kirjastopalvelu Oy.
Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen
Molemmat tarjouksen jättäneet tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset ja molemmat saapuneet tarjoukset olivat
tarjouspyynnön mukaisia.
Tarjousten vertailu
Vertailuperusteena hankinnassa käytettiin toimittajan myöntämää alennusprosenttia kunkin kustantajan ilmoittamasta kouluohjehinnasta. Perustilauksiin annettava alennusprosentti muodosti 75 % ja lisätilauksiin
annettava alennusprosentti 25 % kunkin osa-alueen kokonaispistemäärästä.
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Vertailu tehtiin osa-alueittain. Kullekin osa-alueelle valittiin yksi toimittaja. Tarjousten vertailu on esitetty liitteenä olevassa vertailutaulukossa.
Hankinnassa huomioitiin ympäristöön ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämiseen liittyviä asioita. Tarjoajia
edellytettiin toimittamaan tarjouksensa mukana selvitys siitä, millaisia
toimenpiteitä se on tehnyt ympäristökuormituksen vähentämiseksi hankinnan kohteeseen liittyen. Lisäksi osa-alueissa 1) Sanoma Pro oppimateriaalit ja 2) Kustannusosakeyhtiö Otavan oppimateriaalit tarjoajien
tuli sitoutua työllistämään kaksi heikossa työmarkkina-asemassa olevaa henkilöä vähintään yhdeksän kuukauden työsuhteeseen per osaalue sopimuskauden aikana.
Sopimuksen teko
Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta.
Sopimukseen sisältyy kaksi yhden vuoden optiota (1+1). Tilaaja tekee
päätöksen option käytöstä kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden
tai optiokauden päättymistä.
Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua tiedoksiannosta.
Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva
päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Marko Harapainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21580
marko.harapainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Ote
Tarjoajat
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§ 373
WLAN-verkon lisenssien ja tietoliikennelaitteiden hankinta
HEL 2019-010299 T 02 08 01 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia langattoman verkon lisenssejä ja tietoliikennelaitteita Tietokeskus Oy:ltä enintään 560 000
eurolla.
Lisäksi lautakunta päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan tekemään tilaukset.
Hankinnat maksetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan menolajilta
Digitalisaation langaton verkko.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Martti Kukkonen, tietoturvapäällikkö, puhelin: 310 20350
martti.kukkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Otteet
Ote
Toimittajat

Otteen liitteet
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin tietoliikenneverkon ja sen palveluiden kehittyessä
on kaupungin eri verkkoihin tarpeen hankkia uusia WLAN-verkon lisenssejä. Kaikkien tarvittavien lisenssien ja kontrolleri-laitteiden hankkiminen yhteisesti mahdollistaa kaupungin WLAN-verkkokokonaisuuden yhtenäisen kehittämisen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
osuus hankittavista lisensseistä ja kontrollerilaitteista on 50 %.
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Hankinta perustuu KL-kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen
KLKH107 tuotealue 2 verkon laitteet, johon Helsingin kaupunki on liittynyt hankintajohtajan päätöksellä 23§/2017 (HEL 2017-004549).
Kaupunginkanslia kilpailutti hankinnan sopimuksen KLKH107 sisäisenä
minikilpailutuksena ja hankintajohtaja on tehnyt hankinnasta päätöksen
72§/2019 (HEL 2019-010299).
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Martti Kukkonen, tietoturvapäällikkö, puhelin: 310 20350
martti.kukkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Otteet
Ote
Toimittajat

Otteen liitteet
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria
Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Talous- ja konserniohjaus Hankintajohtaja 08.10.2019 § 72

Postiosoite
PL 51300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 86390

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pöytäkirja

14/2019

37 (113)

Asia/10
03.12.2019

§ 374
Määräaikaisten puhtauspalvelujen hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle
HEL 2019-010054 T 02 08 02 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perustein, että määräaikaiset puhtauspalvelut kasvatuksen ja koulutuksen
toimialalla hankitaan 1.1.2020 alkaen etusijajärjestyksen mukaisesti
seuraavasti:
1.
2.
3.

Siskon Siivous Oy
Kiinteistösiivous Metsänen Oy
Services Netto

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan
allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävät sopimukset ja
päättämään optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja
tarvittaessa sopimuksien irtisanomisesta tai purkamisesta.
Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton hankintahinta on n. 3,4 miljoonaa
euroa, alv. 0 %, sisältäen optiot.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Marko Harapainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21580
marko.harapainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Vertailutaulukko
Laatuvertailu

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Otteet
Ote
Tarjoajat
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Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 2.10.2019
päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2019-010054 ”Varhaiskasvatuksen,
esiopetuksen sekä leikkipuistotoiminnan määräaikaiset puhtauspalvelut
ja vuorohoitoa tarjoavien toimipisteiden tarvitsemat puhtauspalvelut ja
ruokapalvelutehtävät”. Hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.
Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 2.10.2019 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi.
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset oli esitettävä 22.10.2019 klo 10:00
mennessä. Esitettyihin kysymyksiin julkaistiin vastaukset 11.10.2019 ja
21.10.2019.
Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 8.11.2019. Määräaikaan
mennessä saapui neljä tarjousta neljältä tarjoajalta: Services Netto
(2157359-6), Siskon Siivous Oy (0977912-9), Kiinteistösiivous Metsänen Oy (1640934-5) ja SMC palvelut Oy (2510087-6).
Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen
Tarjouspyynnössä, oli esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Kaikki tarjoajat toimittivat vaaditut selvitykset ja täyttivät asetetut vaatimukset.
Tarjousten vertailu
Hankittavien palveluiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin
hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta.
Tarjouspyynnön kohdan hankinnan kohteen kriteerit mukaan tarjousten
vertailu tehtiin seuraavasti:
Hinnan painoarvo oli 70 pistettä ja laadun painoarvo 30 pistettä. Laatuarviointi tehtiin seuraavasti:
1. Palvelujen laatutaso, max. 20 pistettä.
Tarjoajia pyydettiin toimittamaan vapaamuotoinen selvitys: ”Miten varmistetaan päivittäinen palvelukuvauksen mukainen palvelujen laatutaso
työntekijän perehdyttämisen ja omavalvonnan toteutumisen näkökulmasta.” Arvosteluperusteissa todettiin, että tilaaja kiinnittää huomiota
mm. resursointiin, laadun varmistusmenettelyihin ja asiakassuhteinen
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hallintaan sekä kohde- ja tehtäväkohtaiseen perehdyttämiseen toimintaympäristön kriittiset pisteet huomioiden.
2. Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistäminen
max. 10 pistettä
Hinta- ja laatuvertailut perusteluineen ovat tämän päätöksen liitteenä.
Vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tekivät seuraavat tarjoajat:
1. Siskon Siivous Oy (93,806 p.)
2. Kiinteistösiivous Metsänen Oy (88,990p.)
3. Services Netto (85,000 p.)
Hankinnassa on huomioitu kestävän kehityksen mukaisia kriteereitä
vähimmäisvaatimuksissa. Palveluntuottajien edellytetään tuottavan
palvelut kestävien periaatteiden mukaisesti. Palveluntuottajien toiminnan tulee tukea asiakkaan ja toimipisteen toiminnan periaatteita jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentämisessä, niiden lajittelussa, säilyttämisessä sekä kierrättämisessä. Palveluntuottajan tulee vastata siitä,
että lajitellut jätteet ja kierrätettävät materiaalit toimitetaan niille tarkoitettuihin kierrätysastioihin. Palveluntuottajan on koulutettava ja ohjattava henkilöstöään ympäristöasioissa.
Hankinnassa on huomioitu vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien
henkilöiden työllisyyden edistäminen. Palveluntarjoajat saivat tarjouksessaan lisäpisteitä mikäli sitoutuivat työllistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä 9kk pituiseen työsuhteeseen. Kaikki
tarjouksen jättäneet palveluntarjoajat sitoutuivat työllistämään 3 vaikeassa työmarkkina-asemassa olevaa henkilöä mikäli heiltä tämän sopimuksen perusteella ostettujen palveluiden summa ylittää 2 400 000
euroa.
Sopimuksen teko
Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta.
Sopimukseen sisältyy kaksi yhden vuoden optiota (1+1). Tilaaja tekee
päätöksen option käytöstä kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden
tai optiokauden päättymistä.
Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua tiedoksiannosta.
Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut
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set otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva
päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Marko Harapainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21580
marko.harapainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Vertailutaulukko
Laatuvertailu

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Otteet
Ote
Tarjoajat
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Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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§ 375
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan julkinen kokous 17.12.2019 kaupungintalolla
HEL 2018-003373 T 00 00 02

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että lautakunnan kokous
17.12.2019 pidetään julkisena kokouksena.
Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti muuttaa 05.03.2019 §
103 tekemäänsä päätöstä siten, että 17.12.2019 kokous pidetään Töysänkatu 2 D:n sijaan Helsingin kaupungintalon tapahtumatorilla osoitteessa Pohjoisesplanadi 11 - 13, 00170 Helsinki. Tämän lisäksi kokous
lähetetään suorana Helsinki-kanavalla.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728
jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto on 28.11.2018 (§ 387) hyväksynyt valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponnen, jossa valtuusto pyytää selvittämään
kaupunginkanslian mahdollisuudet lähettää kaikille muille lautakunnille
paitsi tarkastuslautakunnalle kirje, jossa esitetään harkittavaksi, että
vähintään yksi vuoden 2019 kokouksista pidettäisiin julkisena kokouksena ja tämän kokouksen esityslistan sisältö suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan siten, että kokouksessa ei olisi käsiteltävissä asioissa
salassa pidettäviä asiakohtia tai tietoja, jolloin yleisön on mahdollista olla paikalla koko kokouksen ajan.
Kuntalain (410/2015) 101 §:n 3 ja 4 momenttien mukaan muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin
päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla
säädetty salassa pidettäväksi. Yleisöllä on oltava mahdollisuus seurata
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toimielimen julkista kokousta myös siltä osin kuin kokoukseen osallistutaan sähköisesti.
Kaupunkistrategian (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) mukaan
Helsingin toimintamalli perustuu mahdollisimman suureen avoimuuteen
ja läpinäkyvyyteen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta haluaa edistää
kaupunkistrategian ja valtuuston hyväksymän Petrus Pennasen toivomusponnen mukaisesti päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja julkisuutta sekä kannustaa kaupunkilaisia osallistumaan itseään koskevaan päätöksentekoon. Tästä syystä kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kokouksensa tiistaina 17.12.2019 julkisena, ja mahdollistaa kaupunkilaisille
kokouksen seuraamisen joko kaupungintalolla tai Helsinki-kanavalla.
Kokouksessa käsitellään vain julkisia asioita. Kokouksen esityslista julkaistaan kaupungin nettisivuille osoitteeseen https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-poytakirjat torstaina 12.12.2019 klo 16. Kokous on
kasvatus- ja koulutuslautakunnan ensimmäinen julkinen kokous.
Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 05.03.2019 (§
103) pitää kaikki syksyn 2019 kokouksensa osoitteessa Töysänkatu 2
D, 00510 Helsinki.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728
jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 05.03.2019 § 103
HEL 2018-003373 T 00 00 02

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokoontua syyskaudella 2019
tiistaisin kello 16.00 alkaen seuraavasti:
 13.8.2019
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27.8.2019
24.9.2019
22.10.2019
12.11.2019
3.12.2019
17.12.2019

Kokoukset pidetään osoitteessa Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.
09.10.2018 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728
jaana.lax(a)hel.fi

Postiosoite
PL 51300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 86390

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pöytäkirja

14/2019

44 (113)

Asia/12
03.12.2019

§ 376
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
HEL 2017-006497 T 00 01 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se 1.1.2020 lukien käytä
otto-oikeuttaan
1.
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kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin, jotka koskevat:

tutkimuslupia
vuosiloman myöntämistä
virkavapauden ja työvapaan myöntämistä
perhevapaan myöntämistä
työsuhteeseen ottamista
työsuhteen irtisanomista ja purkamista
kirjallisen varoituksen antamista viranhaltijalle
tehtävien hoitajan määräämistä viranhaltijan estyneenä ollessa
vakanssia koskevaa muutosta
sijaisen määräämistä tai enintään 6 kk:ksi annettua avoimen viran
hoitomääräystä
vuosilipun, seutulipun ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvalle
henkilölle tarkoitetun vuosilipun myöntämistä
taksin käyttöoikeuden myöntämistä
virkamatkoja (kotimaisia, ulkomaisia)
koulutustilaisuuteen osallistumista kotimaassa ja sen kustannusten
korvaamista sekä opintotuen myöntämistä
vuorotteluvapaan myöntämistä
palvelu-, kokemus-, henkilökohtaisen, tehtävä-, kieli-, tietotaito-, pätevyys- tai muun vastaavan palkanosan myöntämistä tai palkan tarkistamista yksittäistapauksessa
kertapalkkion myöntämistä
palvelutodistuksen allekirjoittamista
matka- ja puhelinedusta päättämistä
sivutoimiluvan myöntämistä
työkyvyn arviointiin, lääkärintarkastukseen ja lisätutkimuksiin määräämistä
palvelussuhdeasunnon vuokraamista
oman auton käyttöoikeuden myöntämistä työtehtävissä
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 tilojen tilapäistä luovuttamista ulkopuolisten käyttöön (esim. erilaisia
tilaisuuksia varten)
 autopaikan vuokrasopimusta
 taskutoimiston myöntämistä
 työnantajan etäyhteyden myöntämistä
 laskujen hyväksyjien määräämistä
 pankkitilien käyttöoikeuksien määräämistä
 irtaimistoluettelon pitäjien määräämistä
 saatavan suorittamisesta vapauttamista
 vieraanvaraisuuden osoittamista
 henkilökunnan muistamista
 työryhmien asettamista
2. koulujen ja lukioiden johtokuntien päätöksiin.
Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että otto-oikeutta varten
on kolmen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä toimitettava kasvatuksen ja koulutuksen toimialan päätöksenteon tuen -yksikköön kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen ja ruotsinkielisen jaoston,
toimialajohtajan, palvelukokonaisuuksien johtajien, hallintojohtajan ja
tietohallintopäällikön päätökset. Mainittujen lisäksi on toimitettava hankintapäällikön, hallintopäällikön ja ammatillisen koulutuksen päällikön
julkisia hankintoja koskevat päätökset.
Päätös tehdään vain päätöksen ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi,
eikä ottamatta jättämisestä tehdä nimenomaista päätöstä lukuun ottamatta kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen ja ruotsinkielisen jaoston, toimialajohtajan, palvelukokonaisuuksien johtajien ja hallintojohtajan, tietohallintopäällikön sekä hankintapäällikön, hallintopäällikön ja ammatillisen koulutuksen päällikön tekemiä otto-oikeuden alaisia päätöksiä, jotka ovat myös nähtävillä kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksessa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen ja ruotsinkielisen
jaoston, toimialajohtajan, palvelukokonaisuuksien johtajien ja hallintojohtajan, tietohallintopäällikön päätösten sekä hankintapäällikön, hallintopäällikön ja ammatillisen koulutuksen päällikön julkisia hankintoja
koskevien päätösten osalta kasvatus- ja koulutuslautakunnan tai puheenjohtajan on tehtävä päätös asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on saapunut kasvatuksen
ja koulutuksen toimialan päätöksenteon tuki -yksikköön. Samassa
ajassa on tehtävä päätös toimialajohtajan, palvelukokonaisuuksien johtajien, hallintojohtajan ja tietohallintopäällikön päätösten sekä hankintapäällikön, hallintopäällikön ja ammatillisen koulutuksen päällikön julkisia
hankintoja koskevien päätösten ottamatta jättämisestä.
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Henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja yleishallinnon päätökset toimitetaan päätöksenteon tuki -yksikköön tarkastettavaksi. Kukaan ei saa
tarkastaa itse päättämiään tai valmistelemiaan päätöksiä.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728
jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Tällä päätöksellä ehdotetaan muutettavaksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan 20.06.2017 (4 §) tekemää päätöstä toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeudesta. 20.06.2017 on päätetty kohdassa 1.
luetellut asiat ja tähän esitykseen on otto-oikeuden piiristä poisrajattaviin päätöksiin lisätty koulujen ja lukioiden johtokuntien toimivaltaan
kuuluvat päätökset.
Hallintosäännön 15 luvun 3 §:n mukaan johtokunta hyväksyy vuosittain
koulun ja lukion opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman lukuun
ottamatta 2 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja vuotuisia työaikoja, järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat
järjestysmääräykset sekä erottaa peruskoulun oppilaan sekä lukion
opiskelijan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan
panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää
lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikoksesta. Erottaminen ja opiskeluoikeuden epääminen ovat asioita, joihin ei opetustoimen yksilöasioina voi käyttää ottooikeutta kuntalain 92 §:n mukaan. Opetuslautakunta tarkisti 16.5.2017
(§ 71) laskentaperiaatteita, joilla lasketaan kaupungin peruskoulujen
budjetit. Päätöksen mukaan koulujen johtokunnilla on toimivalta päättää määrärahojen kohdentamisesta eli koulun käyttösuunnitelmasta.
Johtokuntien päätöksiin ei käytännössä ole käytetty otto-oikeutta, eikä
edellä mainitun perusteella voida pitää tarkoituksenmukaisena saattaa
päätöksiä otto-harkintaan, mikä vähentää myös koulujen ja lukioiden
hallinnollista työtä.
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Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt
päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi
asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.
Lisäksi hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 6 momentin mukaan toimielin,
jolla on otto-oikeus, voi etukäteen päättää, ettei se käytä otto-oikeutta
tiettyihin päätöksiin tai että otto-oikeuden käyttöaika on säädettyä lyhyempi.
Kuntalain 92 §:stä ilmenee, että asia on otettava ylemmän toimielimen
käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista eli siitä
hetkestä, kun päätös on saapunut kasvatuksen ja koulutuksen toimialan päätöksenteon tuki -yksikköön.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1.
2.

lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
yksilöön kohdistuvia opetustoimen tai sosiaalitoimen asioita.

Päätösten ottoharkinnassa on kysymys päätösten lainmukaisuuden ja
tarkoituksenmukaisuuden seurannasta, so. luottamushenkilöelin ja
kaupungin ylin virkamiesjohto voivat tällä tavoin seurata, että niiden
alaiset viranomaiset käyttävät päätöksentekovaltaansa tarkoituksenmukaisella tavalla sekä noudattaen lainsäädäntöä ja päätöksentekoa
koskevia määräyksiä.
Lautakunnalla on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin sen alaisella viranomaisella on ollut. Käsiteltäväksi otettavassa asiassa lautakunta
voi:
1.
2.
3.

tehdä uuden päätöksen
pysyttää, kumota tai muuttaa aiemmin tehdyn päätöksen
palauttaa asian aiemmin päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728
jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.11.2019 § 359
HEL 2017-006497 T 00 01 00

Päätös
Esittelijä poisti asian esityslistalta.
Käsittely
12.11.2019 Poistettiin
Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen keskustelun alkamista.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen peruuttamisen.
20.06.2017 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728
jaana.lax(a)hel.fi
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§ 377
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
SDP:n ryhmäaloitteesta myönteisen erityiskohtelun rahoituksen
käytön laajentamisesta Helsingissä
HEL 2019-009097 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Myönteisen erityiskohtelun rahoitus on käytössä kaikissa kasvatuksen
ja koulutuksen palveluissa vapaata sivistystyötä lukuun ottamatta. Rahoitus otettiin ensimmäisenä käyttöön kaupungin peruskouluissa vuonna 1999 ja viimeisenä ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2018. Perusopetuksen rahoituksen
jakoperusteita on kehitetty ja viimeksi tarkistettu vuonna 2009.
Perusopetuksessa rahoituksen jakokriteereinä on ollut vuodesta 2009
lähtien aikuisten koulutustaso oppilaaksiottoalueella, keskimääräinen
vuositulo asukasta kohden oppilaaksiottoalueella, vieraskielisten oppilaiden osuus koulun kokonaisoppilasmäärästä sekä koulun oppilastase.
Oppilastase mittaa koulun vetovoimaisuutta: muilta oppilaaksiottoalueilta kouluun tulevien prosenttiosuus – koulun oppilaaksiottoalueelta muihin kouluihin hakeutuneiden prosenttiosuus.
Varhaiskasvatuksessa pääosa määrärahoista on jaettu perusopetuksen kriteereillä. Lisäksi määrärahoja aiemmin on jaettu alueille, joissa
opettajien kattavuus henkilöstöstä on alle kaupungin keskiarvon.
Lukiokoulutuksessa kriteerinä on lukioiden maahanmuuttajataustaisten
opiskelijoiden suhteellinen määrä ja päättötodistuksen keskiarvo. Ammatillisessa koulutuksessa määrärahalla on palkattu erityisopettajia aikuiskoulutukseen, työelämäpedagogeja ja S2-opettajia.
Kuten aloitteessa on todettu, VATT on tutkinut myönteisen erityiskohtelun rahoituksen tuloksellisuutta. Tutkimus koski perusopetuksen rahoitusta. Tulosten mukaan rahoitus lisää ennen kaikkea maahanmuuttajataustaisten oppilaiden sekä suomenkielisten poikien todennäköisyyttä
hakeutua toisen asteen koulutukseen: vuonna 2008 joka kolmas maahanmuuttajataustainen oppilas ei jatkanut Helsingissä toisen asteen
koulutukseen, mutta uuden rahoitusmallin käyttöönoton jälkeen osuus
on laskenut viidenneksellä.
Helsingin kaupunkistrategian mukaan neuvoloiden, päiväkotien ja koulujen sekä vapaa-ajan mahdollisuuksien korkea laatu kaikkialla kauPostiosoite
PL 51300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 86390

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pöytäkirja

14/2019

50 (113)

Asia/13
03.12.2019

pungissa on edellytys tasavertaiselle hyvälle elämälle. Helsinki käyttää
tarvittaessa myönteistä erityiskohtelua.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa aloitteessa esitettyä myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen pilotointia. Tätä tukevat sekä edellä todetut tutkimustulokset perusopetuksen rahoituksen
tuloksellisuudesta että kaupunkistrategia.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa SDP:n ryhmäaloitteesta 5.12.2019 mennessä. Aloitteessa esitetään, että Helsinki laajentaa myönteisen erityiskohtelun rahoituksen
käyttöä kattamaan laajasti kaupungin eri palvelut sekä alueiden kehittämisen. Kaupungin talousarviota laadittaessa sekä palveluja että investointeja suunniteltaessa otetaan huomioon alueen koulutustaso, tulotaso, työllisyysaste ja vieraskielisten määrä. SDP:n valtuustoryhmä
esittää, että kirjasto ja nuorisopalvelut toimivat myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen pilottina ja että kokeilu aloitettaisiin jo
vuonna 2020.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Oheismateriaali
1

SDP ryhmäaloite_Helsingin laajennettava myönteisen erityiskohtelun
rahoitusta
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 378
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
valtuutettu Matti Parpalan toivomusponteen liittyen toimialarajat
ylittävien kriisitilanteiden viestintään
HEL 2019-006263 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sekä kaupunkiympäristön toimialalla on tunnistettu tilahankkeiden viestinnällinen tärkeys sekä se,
että toimialarajat ylittävien viestinnällisten käytäntöjen tulee toimia
mahdollisimman saumattomasti. Aivan erityisesti yhteisten viestinnän
käytäntöjen merkitys korostuu kriisitilanteiden hoidossa.
On tärkeää kehittää koko tilahallinnon prosessia, parantaa sen ennakoitavuutta sekä toimia siten, että kaikki orastavat kriisitilanteet kyetään
tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ennalta ehkäisemään niitä nykyistä tehokkaammin. Haasteellisten tilanteiden eskaloituminen kriisiksi on tehokkaimmin vältettävissä hyvällä asukas- ja
asiakasviestinnällä.
Kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toimialojen tuleekin jatkossa kehittää yhteistyötään siten, että tiedonkulku toimialojen
välillä on mahdollisimman sujuvaa, haasteelliset tilanteet tunnistetaan
hyvissä ajoin ja viestinnässä on selkeät yhdessä sovitut käytännöt.
Viestinnän tavoitteena on ennen muuta tukea palveluja käyttävien kaupunkilaisten arjen sujuvuutta ja rakentaa luottamusta kaupunkiorganisaation ja kaupunkilaisten välillä. Viestinnän kehittämiseksi on jo käynnistetty toimenpiteitä.
Viestinnässä tyypillistä on se, että koulun oppilaiden huoltajille pidettävät infotilaisuudet toteutetaan moniammatillisesti siten, että mukana on
asiantuntijoita kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta, kaupunkiympäristön toimialalta sekä kouluterveydenhuollosta. Tehtaankadun ala-asteen korjauksen yhteydessä perustettiin lisäksi seurantaryhmä, johon
kuuluvat kaupungin toimialojen lisäksi oppilaiden vanhempien ja opettajien edustajat.
Myös tiedon tarjontaan on kiinnitetty huomiota. Kaupunki on avannut
sivuston www.hel.fi/talotiedot. Tähän aineistopankkiin on viety hyvin
kattavasti kaupungin asiakastiedotteita ja tutkimusraportteja, jotka liittyvät kiinteistöjen kuntoon ja korjauksiin. Tiedotteita lähetetään koulujen,
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päiväkotien ja muiden palvelutilojen käyttäjille esimerkiksi rakennustöitä
suunniteltaessa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kaupunkiympäristön toimialan viestintäyhteistyötä on tiivistetty. Suunnitteilla on yhteinen toimintamalli, joka tähtää siihen, että haasteellisen tilakysymysten viestintä
suunnitellaan ja toteutetaan toimialojen yhteistyönä. Toimitiloihin liittyvien kriisitilanteiden ratkaisemiseksi muodostetaan poikkihallinnollinen
tila-asioihin perehtynyt viestinnän tilanneryhmä.
Monet kriisitilanteet liittyvät sisäilmaongelmiin. Käynnissä on toimialarajat ylittävän sisäilmaviestinnän käsikirjan laadinta. Käsikirjaan kootaan
viestinnän onnistumisen kannalta keskeisiä toimintatapoja kaikkien sisäilmaprosessissa mukana olevien työn tukemiseksi. Nopeasti eskaloituvissa tilanteissa on tärkeää, että jokainen tietää yhdessä sovitut toimintatavat ja oman roolinsa viestinnän kokonaisuudessa. Myös sisäilmaviestinnän ohjeistuksen päivittäminen on käynnissä.
Toimialojen tulee löytää yhdessä toimivat käytännöt viestinnällisten
haasteiden ratkaisemiseen. Toimialat vastaavat omille asiakkailleen
suuntautuvasta viestinnästä ja on erittäin tärkeää, että viestinnällinen
vastuu on siellä missä vastataan myös palvelutuotannosta. Kaupunginkanslian roolina voi olla tuen antaminen tapauksissa, joissa toimialat tätä tukea erikseen toivovat.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Hanna-Kaisa Talvensaari, viestintä- ja markkinointipäällikkö, puhelin: 310 15964
hanna-kaisa.talvensaari(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa seuraavasta Matti Parpalan toivomusponnesta 31.12.2019
mennessä:
Valtuusto edellyttää selvitettävän, onko toimialarajat ylittävien kriisitilanteiden viestinnän vastuunjaossa parannettavaa tai tarkennettavaa.
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Selvityksen tulisi kohdistua erityisesti kaupunkiympäristötoimialan sekä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rajapintaan, sekä siihen, miten
esim. koulujen ja päiväkotien tilaongelmia koskevan asukasviestinnän
oikea-aikaisuus ja johdonmukaisuus voitaisiin varmistaa. Viestinnän tavoitteena tulisi aina olla sen välttäminen, että kriisitilanne hankaloituu
vielä lisää viestinnän puutteesta tai viestien muuttumisesta johtuen.
Lisäksi valtuusto edellyttää selvitettävän, onko toimialojen tarpeen saada tai pyytää esim. kaupunginkanslian viestintäyksiköltä nykyistä
enemmän tukea toimialarajat ylittävissä tilanteissa, joissa vaaditaan
nopeaa asukasviestintää.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Hanna-Kaisa Talvensaari, viestintä- ja markkinointipäällikkö, puhelin: 310 15964
hanna-kaisa.talvensaari(a)hel.fi

Oheismateriaali
1

Parpala Matti, toivomusponsi, Kvsto 22.5.2019 asia 5

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 379
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
Ted Apterin toivomusponnesta Tehtaankadun ala-asteen henkilökunnan sisäilmaoireiden ilmoitusprosessin toimivuudesta ja kehittämisestä
HEL 2019-006264 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että työterveyshuolto
kerää tietoa henkilöstön kokemasta sisäilmaoireilusta. Henkilöstöä ohjeistetaan aina, kun on epäily sisäilman aiheuttamasta oireesta olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon. Tehtaankadun ala-asteella rehtori on informoinut henkilöstöä tästä. Tehtaankadun ala-asteen prosessin aikana on käytäntöä täsmennetty ja yhteistyötä tiivistetty myös työterveyshuollon ja rehtorin välillä. Käytännön täsmennyksen jälkeen on
ilmoituksia tullut enemmän työterveyshuoltoon ja ne on selkeästi kirjattu sekä saatua tietoa hyödynnetty tilanteen seurannassa.
Palvelupäällikkö Marjaana Saarelan, työterveys Helsinki, mukaan: Tehtaankadun ala-asteen henkilöstön työterveyshuollon yhteydenotot
(kaikki vastaanottokäynnit ja sisäilmaoire -yhteydenotot myös puhelimitse ja eTyöterveyden kautta) on käyty läpi lukuvuosien 2017-18 ja
2018-19 osalta ja tämä tieto on sisäilma-asiantuntijoiden käytettävissä.
Työterveyshuolto on osallistunut kevään 2019 aikana kahteen (sekä
syksyllä yhteen) henkilöstön tiedotustilaisuuteen, joissa on esitelty
myös työterveyshuollon prosessia ja tehtyjä havaintoja.
Työterveyshuolto kerää systemaattisesti oman toimintansa kautta työpaikkojen sisäilmaoiretietoa, mitä hyödynnetään yhdessä sisäilmaasiantuntijoiden kanssa terveydellisen merkityksen arvioinnissa. Kuten
koko kaupungin myös työterveyshuollon periaatteena on, että kaikki oireilu otetaan vakavasti. Perusperiaatteena kuitenkin on, että sisäilmahaittoihin ja erityisesti kosteusvaurioihin tulee puuttua ilman, että tiloissa oireillaan lainkaan. Kehittämiskohteena on, että ongelmiin pystytään
puuttumaan ennakoiden ja tärkeänä osana tätä on varhainen tiedottaminen, jossa myös työterveyshuolto on mukana.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että työterveyshuollon kanssa
tehdään säännöllisesti yhteistyötä sisäilmaan liittyvissä kysymyksissä.
Työterveyshuolto on mukana sekä Helsingin kaupungin, että kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmaryhmissä ja osallistuu näin ollen yhteiseen
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kehittämistyöhön sisäilma-asioissa. Osallisuus em. ryhmissä takaa
myös sen, että kaikki uudet tavat tulevat kaikkien tietoon. Ilmoitusprosessi työterveyshuoltoon toimii henkilöstön osalta. Tehdyt ilmoitukset
ovat olleet käytettävissä ja ne on huomioitu. Työterveyshuolto on käynyt omat käytäntönsä läpi sisäilmaan liittyvien oireiluilmoitusten kirjaamiseen. He ovat arvioineet omaa toimintaansa ja tämän pohjalta täsmentäneet ilmoituksen vastaanottajan tehtävää ja roolia.
Tehtaankadun ala-asteen osalta koko prosessia on arvioitu ja todettu,
että tietoisuutta ilmoituskäytännöistä tulee lisätä kasvatuksen ja koulutuksen työpaikoilla. Tehtaankadun ala-asteen osalta on henkilöstön tilannetta seurattu aktiivisesti yhdessä työterveyshuollon kanssa. Lisäksi
työterveyshuolto on ollut mukana Tehtaankadun ala-asteen seurantaryhmässä, jossa on myös henkilöstön, kouluterveyshuollon ja vanhempien edustus.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Jari Mäenmaa, työsuojelupäällikkö, puhelin: 310 44139
jari.maenmaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta
lausuntoa 31.12.2019 mennessä Ted Apterin toivomusponnesta: Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että
kaupunki selvittää lisäksi, miten ilmoitukset Tehtaankadun ala-asteella
sisäilmaoireista työterveyteen tällä hetkellä toimivat sekä miten Tehtaankadun ala-asteella näitä prosesseja voidaan kehittää ja samalla
hyödyntää näitä kokemuksia laajemmin myös muissa Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Jari Mäenmaa, työsuojelupäällikkö, puhelin: 310 44139
jari.maenmaa(a)hel.fi
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Oheismateriaali
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Muutoksenhaku
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§ 380
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyynnön johdosta koskien
valtioneuvoston asetusta varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamista
HEL 2019-011535 T 03 00 00

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Hallitusohjelmaan on kirjattu, että pienennetään yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja. Päiväkodeissa yli 3-vuotiaiden kokopäivähoidossa kasvattajien
ja lasten suhdeluku tulisi jatkossa olemaan 1/7 nykyisen 1/8:n sijaan.
Valtioneuvoston asetusmuutoksella lasten päivähoidosta (1282/2015)
nostettiin yli kolmivuotiaiden kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa
olevien lasten ja aikuisten välistä suhdelukua 1/7:stä 1/8:aan 1.8.2016
alkaen. Muutos vaikutti käytännössä ryhmäkokoja suurentaen.
Helsingin kaupunginvaltuusto on vuonna 2015 hyväksyessään talousarvion vuodelle 2016 päättänyt, että Helsinki noudattaa vuoden 2016
toiminnan suunnittelussa suhdelukua 1/7 varhaiskasvatuksessa. (Helsingin kaupunginvaltuusto 2.12.2015 (§ 328). ”Suunnittelussa vuodelle
2016 noudatetaan voimassa olevaa lakia. Mikäli varhaiskasvatuslaki
muuttuu koskien subjektiivista päivähoito-oikeutta ja/tai henkilöstömitoitusta, tehdään siitä erillinen päätös kaupunginhallituksessa.”
Helsingin varhaiskasvatuksessa on noudatettu aiemman asetuksen
mukaista henkilöstömitoitusta, jolloin päiväkodissa tulee olla vähintään
yksi ammatillisen kelpoisuuden omaava henkilö seitsemää kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden, vaikka lainsäädäntö olisi mahdollistanut lasten määrän olevan kahdeksan 1.8.2016 lukien. Valtioneuvoston asetusluonnoksessa esitetty muutos on Helsingille myönteinen valtionosuuden korvausten vastatessa siten Helsingin noudattamaa henkilöstömitoitusta.
Ryhmän muodostamiseen vaikuttavat monet asiat kuten lasten ikä,
varhaiskasvatuksessa oloaika ja lasten yksilölliset tuen tarpeet. Pedagogisella suunnittelulla ja toiminnan toteutumisella on merkitystä lapsen
saamaan varhaiskasvatuksen laatuun. Kelpoinen ja pedagogisesti
osaava henkilöstö turvaa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisen. Ryhmäkoko ja tarkkaan määritelty aikuisten ja lasten suhdeluku
eivät vielä takaa laadukasta varhaiskasvatusta.
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Perheiden näkökulmasta tiukat suhdeluvun määritykset saattavat vaikeuttaa varhaiskasvatuspaikan saamista lähipalveluna. Lapsiryhmät
muuttuvat vuoden mittaan lasten aloittaessa varhaiskasvatuksessa ja
tiukka mitoitus lasten ja aikuisten välillä ei anna mahdollisuutta joustaa
muutostilanteissa. Muutostilanteita ovat muun muassa kesken vuoden
muuttuvat perheiden tarpeet ja lasten iän mukaan muuttuva laskennallisuus. Näin ollen tiukka henkilöstömitoitus voi myös estää pedagogisesti parhaan vaihtoehdon toteutumista.
Henkilöstömitoituksen muutos, ja siten pienempi ryhmäkoko, antaa
varhaiskasvatustoiminnalle paremmat valmiudet toteuttaa varhaiskasvatuslain asettamia tavoitteita ja sisältöjä. Henkilöstön osalta muutos
tukee työhyvinvointia ja on samalla suoraan yhteydessä myös lasten
hyvinvointiin. On lapsen edun mukaista, että henkilöstöllä on enemmän
aikaa lapsille ja paremmat mahdollisuudet vastata kunkin lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Varhaiskasvatuksella on myönteisiä ja syrjäytymistä
ehkäiseviä vaikutuksia lapsiin silloin, kun se on pedagogisesti suunniteltua ja laadukkaasti toteutettua.
Henkilöstömitoituksen pienentäminen 1/7:ään nostaa kelpoisuuden
omaavan henkilöstön tarvetta, ja vaikuttaa siten osaltaan jo vaikeaan
henkilöstötilanteeseen. Henkilökunnan saatavuuden haasteet tulee ottaa huomioon henkilöstömitoituksen muutosta valmisteltaessa.
Samalla kun mitoitusta muutetaan, tulee huolehtia kelpoisen henkilökunnan riittävästä saatavuudesta ja koulutuksesta.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086
henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Lausuntopyyntö 5.11.2019
Lausuntopyyntö 5.11.2019, liite, asetusluonnos varhaiskasvatuksesta
annetun 1 §:n muuttamisesta (suomi)
Lausuntopyyntö 5.11.2019, liite, muistioluonnos

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus on pyytänyt 3.12.2019 mennessä kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoa opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyynnön johdosta koskien valtioneuvoston asetusta varhaiskasvatuksesta
annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamista. Päiväkodeissa
yli 3-vuotiaiden kokopäivähoidossa kasvattajien ja lasten suhdeluku tulisi jatkossa olemaan 1/7 nykyisen 1/8:n sijaan.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086
henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Lausuntopyyntö 5.11.2019
Lausuntopyyntö 5.11.2019, liite, asetusluonnos varhaiskasvatuksesta
annetun 1 §:n muuttamisesta (suomi)
Lausuntopyyntö 5.11.2019, liite, muistioluonnos

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 381
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilan hankesuunnitelmasta osoitteeseen
Ruoholahdenkatu 23
HEL 2019-009685 T 10 01 02

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon Ressun
peruskoulun ja Ressun lukion, Ruoholahdenkatu 23, lisätilan
31.10.2019 päivätystä hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi seuraavaa:
Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa.
Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuksella edistetään turvallisuutta ja tuetaan monipuolisia työskentelyasentoja. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin
ajalta. Toteutuksen tavoitteena tulee olla terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, jonka käyttökustannukset ovat toimialalle kohtuulliset.
Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja
opiskelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.
Hanke on esitelty kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle 4.9.2019. Tarkentuneet suunnitelmat esitellään työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle 27.11.2019. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausuntona suunnitelma on tässä vaiheessa hyväksyttävissä esitetyllä tavalla. Työsuojelun näkökulma huomioidaan jatkosuunnittelussa ja työsuojelun lausunto liitetään hankesuunnitelmaaineistoon.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378
viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Ressun peruskoulun ja lukion lisätilat, alustava hankesuunnitelma
Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen hankesuunnitelman
liitteet

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 31.10.2019
päivätystä Ressun peruskoulun ja Ressun lukion, Ruoholahdenkatu 23,
lisätilan hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelma koskee peruskoulun
ja lukion lisätiloja. Lisätiloihin suunnitellaan tilat Ressun lukion käyttöön
300 opiskelijalle sekä 450 Ressun peruskoulun oppilaalle.
Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–21 on linjattu, että englanninkielisen koulutuksen paikkamäärä tulisi kaksinkertaistaa. Ressun peruskoulu ja Ressun lukio tarjoavat jo nykyisellään sekä suomen- että englanninkielistä opetusta. Nykyiset tilat ovat kuitenkin oppilasmäärän kasvun
vuoksi käyneet ahtaiksi.
Ressun peruskoulussa annetaan suomenkielisen perusopetuksen lisäksi IB-ohjelman mukaista englanninkielistä opetusta. Englanninkielisen opetuksen kaksinkertaistaminen tarkoittaa lisätilaa mitoittavien oppilaspaikkojen kokonaismääräksi 450. Oppilasmäärän lisääminen toteutetaan vaiheittain lisäämällä 1. ja 7. luokalla aloittavien oppilaiden
määrää.
Ressun lukiossa järjestetään suomenkielisen lukiokoulutuksen lisäksi
IB-opetusohjelman mukaista englanninkielistä Diploma Programme opetusta. Englanninkielisen opetuksen kaksinkertaistamiseksi ja kaupungin lukion aloituspaikkojen määrän kasvavaan tarpeeseen vastaamiseksi tarvitaan lukiolle 300 opiskelijapaikkaa lisää.
Lisätilojen tavoitteena on ennen kaikkea turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö. Tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö
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tukee monialaista oppimista, yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittymistä.
Suunnitellut tilat Ruohonlahdenkatu 23:ssa otetaan käyttöön vaiheittain
syksyn 2020 aikana. Ensimmäinen vaiheen tilat tarvitaan käyttöön kalustettuina 8/2020 mennessä. Toisen vaiheen tilat valmistuvat 15.10.
mennessä ja kaikki tilat ovat valmiit viimeistään 31.12.2020. Tilojen
käyttöönoton myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle.
Tilat mahdollistavat opetussuunnitelmien toteuttamisen
Rakennukseen tehdään laaja toiminnallinen ja tekninen perusparannus
sekä käyttötarkoituksen muutos. Hankkeessa muutetaan ja järjestetään
tilat opetuksen vaatimusten mukaisesti, uusitaan talotekniset asennukset ja parannetaan energiatehokkuutta. Lisätiloihin toteutetaan pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat olemassa olevan rakennuksen puitteissa. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja
ne takaavat opiskelijoille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilojen
suunnittelussa huomioidaan tarvittavat aineenopetustilat sekä IB-opetuksesta seuraavat tarpeet.
Sekä peruskoululle että lukiolle toteutetaan yleisopetustilaa sekä yhteisöllistä tilaa. Lisäksi ensisijaisesti perusopetuksen käyttöön tehdään tiloja liikkumiselle, kotitaloudelle, käsityölle ja kuvataiteille. Ensisijaisesti
lukion käyttöön toteutetaan luonnontieteen tiloja ja sekä IB-opetukseen
tarvittavaa kirjastotila. Kaikki tilat voivat toimia sekä perusopetuksen että lukion käytössä. Lisäksi rakennukseen toteutetaan tilat ruokahuollolle, oppilashuollolle ja riittävät wc-tilat. Henkilökunnalle tehdään työ- ja
taukotiloja sekä pyöräilyyn kannustavat sosiaalitilat.
Riittävät palvelutilat tukevat lasten ja nuorten arkea
Tilat suunnitellaan kaikille nuorille sopiviksi, nuoren kasvua ja kehitystä
tukevaksi oppimisympäristöksi. Lukion ja perusopetuksen toiminnan
suunnitteluun osallistetaan nuoret ja perheet. Tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden lisäämisen Helsingissä.
Digitalisaatio ja ilmiöpohjainen oppiminen luovat edellytykset toteuttaa
omia ideoita perus- ja lukio-opetuksen tukemana. Teknisillä ratkaisuilla
edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään
näin korkean teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.
Lisätilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin
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Hankkeen toteutuksen jälkeen arvioidut vuokrakulut ovat noin 1 868
000 euroa/vuosi. Tuleva vuokra on noin 26,43 euroa/htm²/kk, josta
pääomavuokran osuus on 21,93 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus
on 4,50 euroa/htm²/kk. Neliövuokran perusteena oleva pinta-ala on 5
890 htm².
Siivouskustannusarvio on noin 199 000 euroa/vuosi. Muuttokustannusarvio on noin 81 000 euroa ja käynnistämiskustannuksia varataan
noin 600 000 euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat
mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Esitystekniikan kustannusarvio on noin 102 000 euroa.
Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu
Helsingin kaupungin Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt
24.9.2019 Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen tarveselvityksen.
Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydessä kuullaan asiantuntijoina rakennusvalvonnan, kaupunginmuseon,
ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen edustajia, esteettömyysasiamiestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.
Lukion ja koulun henkilökuntaa on osallistettu hankkeen suunnitelmien
valmistelemiseen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala korostaa, että
hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää huomioida opiskelijoiden, oppilaiden ja opettajien näkemykset tilojen kehittämisessä.
Osallistavalla suunnittelulla ohjataan käyttäjiä aktiivisesti osallistumaan
oman työn ja toimintaympäristönsä sekä asukkaita oman ympäristönsä
suunnitteluun ja kehittämiseen.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa lausunnon
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan tilahanketta
koskevan hankesuunnitelman lausunnon hyväksymisestä.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378
viivi.snellman(a)hel.fi
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1
2

Ressun peruskoulun ja lukion lisätilat, alustava hankesuunnitelma
Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen hankesuunnitelman
liitteet

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 382
Osoitteeseen Vuorenpeikontie 7 toteutettavien Roihuvuoren ala-asteen ja esiopetuksen lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen
HEL 2019-011851 T 10 06 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Roihuvuoren ala-asteen ja esiopetuksen lisätilojen tarveselvityksen (liite 1).
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Roihuvuoren ala-asteen ja esiopetuksen lisätilojen tarveselvitys

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Roihuvuoren ala-aste sijaitsee kaakkoisessa suurpiirissä, Herttoniemen
peruspiirissä. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan alueen 7–12vuotiaiden lasten ja nuorten määrän kasvu on noin 100 vuoteen 2024
mennessä. Alueen 1–6-vuotiaiden lapsimäärä kasvoi tänä vuonna
edellisvuoteen verrattuna 43 lapsella.
Roihuvuoren ala-asteen koulussa toimii luokat 1–6, osoitteessa Vuorenpeikontie 7. Koulussa annetaan ruotsin kielikylpyopetusta jonne voi
hakeutua kielikylpypäiväkodeista. Koulussa on yhteensä oppilaita 430.
Esikoulun nykyiset tilat sijaitsevat päiväkoti Roihuvuoressa Vuorenpeikontie 1.
Alueen kasvusta johtuen koulu ja esikoulu tarvitsee lisätiloja. Tilaelementtinä toteutettavia lisätiloja noin 100 oppilaalle ja 42 esiopetuksessa
olevalle oppilaalle suunnitellaan Vuorenpeikontien yhteyteen. Roihuvuoren ala-asteen peruskorjaus valmistui vuonna 2016.
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Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista,
yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja
kehittymistä.
Tarveselvitys on tehty kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan välisenä yhteistyönä.
Tilahanke parantaa alueen palvelujen järjestämistä
Kasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin toimien voidaan huomioida
alueiden palvelutarpeet.
Roihuvuoren ala-asteen nykyiset tilat ovat ala-asteen oppilasmäärän
kasvun myötä riittämättömät. Nykyiset tilat eivät laajuudeltaan riitä täyttämään opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia.
Lisätilojen piha-alueena toimii rakennusten lähialueet ja peruskoulun
piha. Yhteydet lisätilaan päärakennuksesta edistävät yhteisöllisyyttä ja
yhtenäistä opinpolkua.
Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin teknologian ymmärtämistä ja osaamista.
Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien toteutumisen
Koulun nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle,
eivätkä ne kaikilta osin vastaa opetussuunnitelmien mukaisia toiminnallisia tavoitteita.
Hankkeessa toteutetaan koululle pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Turvalliset, terveelliset ja riittävät lisätilat luovat hyvät edellytykset Roihuvuoren ala-asteen toiminnalle pysyvien lisätilojen valmistumiseen saakka. Tilat suunnitellaan
kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan
ja ne mahdollistavat opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamisen.
Strategian mukaiset, riittävät ja kustannustehokkaat lisätilat tukevat lasten ja nuorten arkea
Lisätilat mahdollistavat strategianmukaisten lähipalveluiden tarjoamisen
Herttoniemen alueella ja parantavat näin koulun oppilaiden arkea. Turvalliset, terveelliset ja riittävät lisätilat luovat hyvät edellytykset Roihuvuoren ala-asteen toiminnalle. Sujuvat yhteydet lisätilaan edistävät yhteisöllisyyttä ja yhtenäistä opinpolkua.
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Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin korkean teknologian ymmärtämistä ja
osaamista Helsingissä.
Lisätilojen laajuus, aikataulu, mitoitus ja kustannukset
Roihuvuoren ala-asteen lisätilat suunnitellaan 142 lapselle ja ne ovat
laajuudeltaan n. 1 520 bruttoneliötä. Lisätilat tarvitaan käyttöön elokuusta 2020.
Hankkeen aikataulussa tulee ottaa huomioon, että koulu- ja esiopetustilat tulee saada käyttöön aina viimeistään toimintakauden alussa valmiiksi kalustettuna.
Lisätilojen arvioidut vuokrakulut ovat noin 739 000 euroa/vuosi. Siivouskustannusarvio on noin 37 000 euroa/vuosi. Muuttokustannusarvio
on noin 30 400 euroa ja käynnistämiskustannuksia varataan
155 000 euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm.
ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon hankintoja.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Roihuvuoren ala-asteen ja esiopetuksen lisätilojen tarveselvitys

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Tiedoksi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala

Postiosoite
PL 51300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 86390

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pöytäkirja

14/2019

69 (113)

Asia/19
03.12.2019

§ 383
Osoitteeseen Heteniityntie 4 toteutettavien Vuoniityn peruskoulun
lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen
HEL 2019-011826 T 10 06 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Vuoniityn peruskoulun
lisätilojen tarveselvityksen (liite 1).
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Vuoniityn peruskoulun tarveselvitys

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Vuoniityn peruskoulu sijaitsee itäisen suurpiirin alueella Vuosaaren peruspiirissä. Koulun oppilasmäärä on kasvanut lukuvuodesta 2018–2019
80 oppilaalla. Viimeisimmän oppilaaksiottoalueen väestöennusteen
mukaan 7–15- vuotiaiden lasten ja nuorten määrä pysyy tasaisena.
Vuoniityn peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, joka toimii kolmessa
toimipisteessä Heteniityntie 4, Koukkusaarentie 9 ja Venemestarintie
14. Vuoniityn peruskoulussa on yhteensä 944 oppilasta. Koulun pysyvä
laajennushankkeen arvioidaan valmistuvan Heteniityntielle vuonna
2026.
Vuoniityn peruskoulun toimipisteiden tilat ovat täynnä ja koulu tarvitsee
lisätiloja kasvaneen oppilasmäärän vuoksi jo ennen laajennuksen valmistumista. Tilaelementtinä toteutettavia lisätiloja noin 100 oppilaalle
suunnitellaan Heteniityntien toimipaikan yhteyteen.
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Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista,
yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja
kehittymistä.
Tarveselvitys on tehty kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan välisenä yhteistyönä.
Tilahanke parantaa alueen palvelujen järjestämistä
Kasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin toimien voidaan huomioida
alueiden palvelutarpeet.
Vuoniityn peruskoulun nykyiset tilat ovat oppilasmäärän kasvun myötä
riittämättömät. Nykyiset tilat eivät laajuudeltaan riitä täyttämään opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia. Vuoniityn peruskoulun Heteniityntien toimipaikan peruskorjaus ja pysyvä laajennus
hanke sisältyy talonrakennusohjelmaan vuosille 2024–2026.
Lisätilojen piha-alueena toimii rakennusten lähialueet ja peruskoulun
toimipisteen piha. Yhteydet lisätilaan päärakennuksesta edistävät yhteisöllisyyttä ja yhtenäistä opinpolkua.
Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin korkean teknologian ymmärtämistä ja
osaamista Helsingissä.
Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien toteutumisen
Koulun nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle,
eivätkä ne kaikilta osin vastaa opetussuunnitelmien mukaisia toiminnallisia tavoitteita. Hankkeessa toteutetaan koululle pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Turvalliset,
terveelliset ja riittävät lisätilat luovat hyvät edellytykset Vuoniityn peruskoulun toiminnalle pysyvien lisätilojen valmistumiseen saakka. Tilat
suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat opetussuunnitelmien tavoitteiden
toteuttamisen.
Lisätilojen laajuus, aikataulu, mitoitus ja kustannukset
Vuosaaren peruskoulun Heteniityn toimipisteen lisätilat suunnitellaan
100 lapselle ja ne ovat laajuudeltaan n. 1 100 bruttoneliötä. Lisätilat
tarvitaan käyttöön elokuusta 2020.
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Hankkeen aikataulussa tulee ottaa huomioon, että koulutilat tulee saada käyttöön aina viimeistään toimintakauden alussa valmiiksi kalustettuna, mikä edesauttaa palveluverkon kehittämistä. Tilojen käyttöönotosta kesken toimintakauden voi aiheutua lisäkustannuksia tuottavia
väliaikaisia tilajärjestelyjä ja haittaa asiakkaille.
Lisätilojen arvioidut vuokrakulut ovat noin 535 000 euroa/vuosi. Siivouskustannusarvio on noin 39 300 euroa/vuosi. Muuttokustannusarvio
on noin 22 000 euroa ja käynnistämiskustannuksia varataan 121 000
euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon hankintoja.
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Vuoniityn peruskoulun tarveselvitys

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Tiedoksi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 384
Osoitteeseen Koulutanhua 1 toteutettavien Laajasalon peruskoulun
lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen
HEL 2019-011832 T 10 06 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Laajasalon peruskoulun lisätilojen tarveselvityksen (liite 1).
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Laajasalon peruskoulun lisätilojen tarveselvitys

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Laajasalon peruskoulun molemmat toimipisteet sijaitsevat kaakkoisessa suurpiirissä, Laajasalon peruspiirissä. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan alueen 7-15-vuotiaiden lasten ja nuorten määrän kasvu
on noin 200 vuoteen 2025 mennessä.
Laajasalon peruskoulu toimii kahdessa toimipisteessä osoitteessa Koulutanhua 1 ja Holmanmoisionpolku 1. Koulussa on oppilaita yhteensä
noin 910. Koulun pysyvän laajennushankkeen arvioidaan valmistuvan
Koulutanhualle vuonna 2030.
Alueen kasvusta johtuen koulu tarvitsee lisätiloja jo ennen laajennuksen valmistumista. Tilaelementtinä toteutettavia lisätiloja noin 200 oppilaalle suunnitellaan Koulutanhuan toimipaikan yhteyteen.
Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista,
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yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja
kehittymistä.
Tarveselvitys on tehty kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan välisenä yhteistyönä.
Tilahanke parantaa alueen palvelujen järjestämistä
Kasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin toimien voidaan huomioida
alueiden palvelutarpeet.
Laajasalon peruskoulun nykyiset tilat ovat koulun oppilasmäärän kasvun myötä riittämättömät. Nykyiset tilat eivät laajuudeltaan riitä täyttämään opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia. Laajasalon peruskoulun Koulutanhuan toimipaikan perusparannus ja pysyvä
laajennus hanke sisältyy talonrakennusohjelmaan vuosille 2029–30.
Lisätilojen piha-alueena toimii rakennusten lähialueet ja peruskoulun
piha. Yhteydet lisätilaan päärakennuksesta edistävät yhteisöllisyyttä ja
yhtenäistä opinpolkua.
Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin teknologian ymmärtämistä ja osaamista.
Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien toteutumisen
Koulun nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle,
eivätkä ne kaikilta osin vastaa opetussuunnitelmien mukaisia toiminnallisia tavoitteita.
Hankkeessa toteutetaan koululle pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Turvalliset, terveelliset ja riittävät lisätilat luovat hyvät edellytykset Laajasalon peruskoulun toiminnalle pysyvien lisätilojen valmistumiseen saakka. Tilat suunnitellaan
kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan
ja ne mahdollistavat opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamisen.
Lisätilojen laajuus, aikataulu, mitoitus ja kustannukset
Laajasalon peruskoulun lisätilat suunnitellaan 200 lapselle ja ne ovat
laajuudeltaan n. 2 000 bruttoneliötä. Lisätilat tarvitaan käyttöön elokuusta 2020.
Hankkeen aikataulussa tulee ottaa huomioon, että koulu- ja esiopetustilat tulee saada käyttöön aina viimeistään toimintakauden alussa valmiiksi kalustettuna.
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Lisätilojen arvioidut vuokrakulut ovat noin 972 000 euroa/vuosi. Siivouskustannusarvio on noin 52 000 euroa/vuosi. Muuttokustannusarvio
on noin 40 000 euroa ja käynnistämiskustannuksia varataan noin 200
000 euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä
tietohallinnon hankintoja.
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Laajasalon peruskoulun lisätilojen tarveselvitys

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Tiedoksi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 385
Osoitteeseen Maunulanmäki 5 toteuttavien Maunulan ala-asteen
lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen
HEL 2019-011830 T 10 06 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Maunulan ala-asteen
lisätilojen tarveselvityksen (liite 1).
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Maunulan ala-asteen lisätilojen tarveselvitys

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Maunulan ala-aste sijaitsee pohjoisessa suurpiirissä, Maunulan peruspiirissä. Viimeisimmän oppilaaksiottoalueen väestöennusteen mukaan
alueella asuu 7-12-vuotiaita vuonna 2020–21, noin 30 lasta enemmän
kun vuonna 2018-2019.
Maunulan ala-asteen koulussa toimii luokat 1–6 osoitteessa Maunulanmäki 5. Koulussa on oppilaita yhteensä 552. Koulun pysyvän laajennushankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna 2024.
Alueen kasvusta johtuen koulu tarvitsee lisätiloja jo ennen laajennuksen valmistumista. Tilaelementtinä toteutettavia lisätiloja noin 40 oppilaalle suunnitellaan koulun yhteyteen.
Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista,
yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja
kehittymistä.
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Tarveselvitys on tehty kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan välisenä yhteistyönä.
Tilahanke parantaa alueen palvelujen järjestämistä
Kasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin toimien voidaan huomioida
alueiden palvelutarpeet.
Maunulan ala-asteen nykyiset tilat ovat ala-asteen oppilasmäärän kasvun myötä riittämättömät. Nykyiset tilat eivät laajuudeltaan riitä täyttämään opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia. Maunulan ala-asteen perusparannus ja pysyvä laajennus hanke sisältyy talonrakennusohjelmaan vuosille 2022–24.
Lisätilojen piha-alueena toimii rakennusten lähialueet ja peruskoulun
piha. Yhteydet lisätilaan päärakennuksesta edistävät yhteisöllisyyttä ja
yhtenäistä opinpolkua.
Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin teknologian ymmärtämistä ja osaamista.
Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien toteutumisen
Koulun nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle,
eivätkä ne kaikilta osin vastaa opetussuunnitelmien mukaisia toiminnallisia tavoitteita.
Hankkeessa toteutetaan koululle pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Turvalliset, terveelliset ja riittävät lisätilat luovat hyvät edellytykset Maunulan ala-asteen toiminnalle
pysyvien lisätilojen valmistumiseen saakka. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne
mahdollistavat opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamisen.
Lisätilojen laajuus, aikataulu, mitoitus ja kustannukset
Maunulan ala-asteen lisätilat suunnitellaan 40 lapselle ja ne ovat laajuudeltaan n. 450 bruttoneliötä. Lisätilat tarvitaan käyttöön elokuusta
2020.
Hankkeen aikataulussa tulee ottaa huomioon, että koulu- ja esiopetustilat tulee saada käyttöön aina viimeistään toimintakauden alussa valmiiksi kalustettuna.
Lisätilojen arvioidut vuokrakulut ovat noin 219 000 euroa/vuosi. Siivouskustannusarvio on noin 11 000 euroa/vuosi. Muuttokustannusarvio
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on noin 9 000 euroa ja käynnistämiskustannuksia varataan 45 000 euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen
kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon hankintoja.
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Maunulan ala-asteen lisätilojen tarveselvitys

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Tiedoksi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 386
Osoitteeseen Runonlaulajantie toteutettavien Kannelmäen peruskoulun lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen
HEL 2019-011853 T 10 06 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Kannelmäen peruskoulun osoitteeseen Runonlaulajantie toteutettavien lisätilojen tarveselvityksen (liite 1).
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Tarveselvitys Kannelmäen peruskoulun lisätilat

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kannelmäen peruskoulu toimii neljässä toimipisteessä osoitteissa Kanneltie 1, Kaarelanraitti 1, Ultramariinikuja 4 ja Runonlaulajantie 40. Koulussa toimii myös erityisen tuen pienryhmiä, valmistavan opetuksen
ryhmä sekä esiopetus. Kannelmäen peruskoulussa on yhteensä 1 040
oppilasta.
Kanneltien ja Runonlaulajantien toimipisteiden nykyiset tilat ovat täynnä
ja lähivuosien väestöennusteen mukaan alueella asuvien peruskouluikäisten määrän kasvu on noin 75 oppilasta vuodessa. Kaarelan alueella 2016 tehdyn palvelu- ja tilaverkon tarkastelun perusteella investointiohjelman talonrakentamisohjelmaan esitettiin Runonlaulajantien toimipisteen laajentamista. Koulun pysyvän laajennuksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2024.

Postiosoite
PL 51300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 86390

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pöytäkirja

14/2019

79 (113)

Asia/22
03.12.2019

Alueen kasvusta johtuen koulu tarvitsee lisätiloja jo ennen laajennuksen valmistumista. Tilaelementtinä toteutettavia lisätiloja noin 80 oppilaalle suunnitellaan Runonlaulajantien toimipisteen läheisyyteen, kunnes Kannelmäen peruskoulun Runolaulajantien toimipisteen laajennus
valmistuu vuonna 2024.
Lisätilat suunnitellaan toteutettavaksi turvallisen kulkuyhteyden päästä
peruskoululta.
Tarveselvitys on tehty kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan välisenä yhteistyönä.
Tilahanke parantaa alueen palvelujen järjestämistä
Kasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin toimien voidaan huomioida
alueiden palvelutarpeet.
Kannelmäen peruskoulun nykyiset tilat ovat koulun oppilasmäärän kasvun myötä riittämättömät. Nykyiset tilat eivät laajuudeltaan riitä täyttämään opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia. Kannelmäen peruskoulun Runonlaulajantien toimipaikan pysyvä laajennus sisältyy talonrakennusohjelmaan vuosille 2023–24.
Lisätilojen piha-alueena toimii rakennusten lähialueet ja peruskoulun
piha. Yhteydet lisätilaan päärakennuksesta edistävät yhteisöllisyyttä ja
yhtenäistä opinpolkua.
Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin teknologian ymmärtämistä ja osaamista.
Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien toteuttamisen
Koulun nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle,
eivätkä ne kaikilta osin vastaa opetussuunnitelmien mukaisia toiminnallisia tavoitteita.
Hankkeessa toteutetaan koululle pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Turvalliset, terveelliset ja riittävät lisätilat luovat hyvät edellytykset Kannelmäen peruskoulun toiminnalle pysyvien lisätilojen valmistumiseen saakka Tilat suunnitellaan
kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan
ja ne mahdollistavat opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamisen.
Lisätilojen laajuus, aikataulu, mitoitus ja kustannukset
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Lisätilat on suunniteltu 80 oppilaalle ja ne ovat laajuudeltaan 800 brm².
Kannelmäen peruskoulun lisätilat tarvitaan käyttöön elokuusta 2020.
Hankkeen aikataulussa tulee ottaa huomioon, että koulutilat tulee saada käyttöön aina viimeistään toimintakauden alussa valmiiksi kalustettuna, mikä edesauttaa palveluverkon kehittämistä. Tilojen käyttöönotosta kesken toimintakauden voi aiheutua lisäkustannuksia tuottavia
väliaikaisia tilajärjestelyjä ja haittaa asiakkaille.
Lisätilojen arvioidut vuokrakulut ovat noin 486 000 euroa/vuosi.
Siivouskustannusarvio on noin 23 000 euroa/vuosi. Muuttokustannusarvio on noin 16 000 euroa ja käynnistämiskustannuksia varataan 80
000 euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä
tietohallinnon hankintoja.
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Tarveselvitys Kannelmäen peruskoulun lisätilat

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Tiedoksi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 387
Osoitteeseen Teinintie 12 toteutettavien Oulunkylän ala-asteen lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen
HEL 2019-011837 T 10 06 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Oulunkylän ala-asteen
lisätilojen tarveselvityksen (liite 1).
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Tarveselvitys Oulunkylän ala-asteen lisätilat

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Oulunkylän ala-aste sijaitsee pohjoisen suurpiirin alueella Oulunkylän
peruspiirissä. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan alueen 7–12vuotiaiden lasten ja nuorten määrän kasvu on noin 40 vuoteen 2023
mennessä.
Oulunkylän ala-asteen koulussa toimii 1–6 luokat. Koulu toimii kahdessa toimipisteessä; Oulunkylässä osoitteessa Teinintie 12 ja Veräjälaaksossa osoitteessa Otto Brandtintie 13. Koulussa on oppilaita yhteensä
noin 720. Koulun pysyvän laajennushankkeen arvioidaan valmistuvan
Teinintielle v. 2023.
Alueen kasvusta johtuen koulu tarvitsee lisätiloja jo ennen laajennuksen valmistumista. Tilaelementtinä toteutettavia lisätiloja noin 40 oppilaalle suunnitellaan Teinintien toimipaikan yhteyteen. Oulunkylän alaasteen Teinitien toimipisteen peruskorjaus valmistui vuonna 2016.
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Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista,
yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja
kehittymistä.
Tarveselvitys on tehty kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan välisenä yhteistyönä.
Tilahanke parantaa alueen palvelujen järjestämistä
Kasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin toimien voidaan huomioida
alueiden palvelutarpeet.
Oulunkylän ala-asteen nykyiset tilat ovat ala-asteen oppilasmäärän
kasvun myötä riittämättömät. Nykyiset tilat eivät laajuudeltaan riitä täyttämään opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia. Oulunkylän ala-asteen Teinintien toimipaikan pysyvä laajennus ja C-osan
korvaava hanke sisältyy talonrakennusohjelmaan vuosille 2022–23.
Lisätilojen piha-alueena toimii rakennusten lähialueet ja peruskoulun
piha. Yhteydet lisätilaan päärakennuksesta edistävät yhteisöllisyyttä ja
yhtenäistä opinpolkua.
Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin teknologian ymmärtämistä ja osaamista.
Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien toteutumisen
Koulun nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle,
eivätkä ne kaikilta osin vastaa opetussuunnitelmien mukaisia toiminnallisia tavoitteita.
Hankkeessa toteutetaan koululle pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Turvalliset, terveelliset ja riittävät lisätilat luovat hyvät edellytykset Oulunkylän ala-asteen toiminnalle pysyvien lisätilojen valmistumiseen saakka. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja
ne mahdollistavat opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamisen.
Lisätilojen laajuus, aikataulu, mitoitus ja kustannukset
Oulunkylän ala-asteen lisätilat suunnitellaan 40 lapselle ja ne ovat laajuudeltaan n. 400 bruttoneliötä. Lisätilat tarvitaan käyttöön elokuusta
2020.
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Hankkeen aikataulussa tulee ottaa huomioon, että koulutilat tulee saada käyttöön aina viimeistään toimintakauden alussa valmiiksi kalustettuna.
Lisätilojen arvioidut vuokrakulut ovat noin 194 400 euroa/vuosi. Siivouskustannusarvio on noin 9 000 euroa/vuosi. Muuttokustannusarvio
on noin 8 000 euroa ja käynnistämiskustannuksia varataan 40 000 euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen
kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon hankintoja.
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Tarveselvitys Oulunkylän ala-asteen lisätilat

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Tiedoksi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 388
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Koskelan alaasteen lisätilojen hankesuunnitelmasta osoitteessa Käpyläntie 8
HEL 2019-010506 T 10 06 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon
4.10.2019 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 1) ja lausuu lisäksi
seuraavaa:
Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti tulee varmistaa ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus.
Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia työskentelyasentoja ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi,
huollettaviksi ja korjattaviksi.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin ajan. Niillä on suuri vaikutus
terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt Koskelan ala-asteen
koulun lisätilojen tarveselvityksen 22.10.2019.
Kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on
antanut 24.10.2019 hankesuunnitelmasta lausunnon (liite 2). Lausunto
tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja lasten näkemykset tilojen kehittämisessä.
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493
ulla.k.manninen(a)hel.fi
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Hankesuunnitelma 2821P21317 Koskelan ala-asteen lisätilat
koskelan ala-aste käpyläntie työsuojelulausunto

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 4.10.2019
päivätystä Koskelan ala-asteen lisätilat -hankkeen hankesuunnitelmasta. Lisätilat rakennetaan osoitteessa Käpyläntie 8 sijaitsevan kiinteistön
entisiin terveysaseman tiloihin. Tilat korjataan teknisesti ja toiminnallisesti koulukäytön vaatimusten mukaisiksi. Lisätilojen rakentaminen on
käynnistynyt elokuussa 2019 ja ne valmistuvat tammikuussa 2020
Koskelan ala-asteen koulun käyttöön.
Hanke toteutetaan kattamaan osoitteessa Juhana Herttuatie 13 sijaitsevan Koskelan ala-asteen lisätilantarve. Koulun nykyinen oppilasmäärä on liian suuri tilojen kapasiteettiin nähden ja alueen oppilasmäärä on
tulevina vuosina kasvava.
Hankkeessa lisätilat rakennetaan kiinteistöön tilapäisenä käyttötarkoituksen muutoksena.
Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydessä
on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, ympäristökeskuksen ja
pelastuslaitoksen edustajia.
Nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle lapsimäärälle
Koskelan ala-aste sijaitsee osoitteessa Juhana Herttuantie 13. Oppilaita koulussa on yhteensä 138 luokka-asteilla 1–4. Koulun tilojen kapasiteetti on mitoitettu 95 oppilaalle, joten nykyinen oppilasmäärä on tiloihin nähden liian suuri. Oppilasmäärä on kasvussa, koulussa tulee olemaan lisätilantarve on 75 oppilaalle vuoden 2020 aikana. Kohteena
oleva rakennus mahdollistaa tilakokonaisuuden suunnittelun 100 oppilaan käyttöön, mikä on tarkoituksenmukaista, sillä alueen oppilasmäärä
on tulevina vuosina kasvava. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee
käyttämään hankkeessa rakennettavia lisätiloja joustavasti muuttuvan
palvelutarpeen mukaan.
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Koskelan ala-aste tulee kasvamaan yhtenäiseksi peruskouluksi, jonka
on investointiohjelmaehdotuksessa vuosille 2020–2029 suunniteltu
valmistuvan vuonna 2026. Hankkeessa rakennettavat lisätilat kattavat
oppilasmäärän kasvusta johtuvan tilantarpeen ja tarjoavat terveellisen
ja turvallisen oppimisympäristön. Koskelan peruskoulun rakentamisen
ajaksi tullaan tarvitsemaan täydentävä väistötilaratkaisu.
Riittävät palvelutilat tukevat lasten ja nuorten arkea
Perusopetuspalvelut ovat perheille arjen lähipalvelu. Perusopetuspaikkojen lisääminen vahvistaa strategian mukaisia lähipalveluja sekä tukee lasten ja nuorten arkea.
Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille lapsille ja nuorille sopiviksi,
lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi.
Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin korkean teknologian ymmärtämistä ja
osaamista Helsingissä.
Tilat tukevat opetussuunnitelmien toteuttamista
Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista,
yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja
kehittymistä.
Hankkeessa toteutetaan peruskoululle tilat, joissa pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat edistävät
toimintaa sekä takaavat lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat
suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen.
Oppilaiden välituntiulkoilu tulee tapahtumaan Käpylän pelastusaseman
kentällä, jonne järjestetään turvallinen kulkuyhteys. Ruokailu järjestetään läheisillä kouluilla Kottby lågstadiet ja Koskelan ala-asteen pääkoulu.
Kustannukset ja aikataulu
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteutuksesta ja ylläpidosta.
Vuokrattavat tilat ovat laajuudeltaan 910 htm².
Investoinnin kustannusarvio eli hankesuunnitelman enimmäishinta on
1,4 miljoonaa euroa (alv 0 %). Kaupunkiympäristön toimialan arvioima
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kokonaisvuokra on 25,87 €/htm²/kk eli noin 282 500 euroa/vuosi. Vuokrasopimus tehdään viideksi (5) vuodeksi.
Muuttokustannusarvio on 12 300 euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan 99 000 euroa, alv 0 %. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon hankintoja. Siivouskustannusarvio on 18 600 euroa vuodessa, sisältäen ylläpitosiivouksen,
perussiivouksen ja mahdollisesti käyttöönottosiivouksesta aiheutuvia
kuluja. Arvio vuosittaisista toiminnankustannuksista ilman henkilöstö- ja
vuokrakustannuksia on 199 000 euroa.
Aikaisemmat päätökset, kuuleminen, osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu
Koulun henkilökunta on osallistunut hankkeeseen tuoden tilasuunnitteluun ja kalustamiseen pedagogisen ja toiminnallisen käyttäjänäkökulman. Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristötoimialan ja
kasvatus- ja koulutustoimialan yhteistyönä.
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493
ulla.k.manninen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Hankesuunnitelma 2821P21317 Koskelan ala-asteen lisätilat
koskelan ala-aste käpyläntie työsuojelulausunto

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 31.10.2019
§ 99
HEL 2019-010506 T 10 06 00

Päätös
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
päätti hyväksyä Koskelan ala-asteen lisätilan 4.10.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 910 htm² ja
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana
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1 400 000 euroa elokuun 2019 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta tekee tarvepäätöksen ja antoi hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.
Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä.
Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden
Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723
hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
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§ 389
Helsingin hallinto-oikeuden päätös
HEL 2018-002794 T 01 01 01 01

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden 8.11.2019 antaman päätöksen 19/0809/2.
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180
anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet
1

Hallinto-oikeuden päätös 8.11.2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi 27.3.2018 (§ 59) ********** oikaisuvaatimuksen, joka koski perusopetusjohtajan päätöstä valita Töölön ala-asteen kouluun sijoitettuun rehtorin virkaan **********
Helsingin hallinto-oikeus on antanut 8.11.2019 päätöksen 19/0809/2
kasvatus- ja koulutuslautakunnan oikaisuvaatimuksesta tekemää päätöstä koskeneesta kunnallisvalituksesta. Hallinto-oikeus ei ole tutkinut
valitusta. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan valitus on jätettävä
myöhässä saapuneena tutkimatta.
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180
anu.kangaste(a)hel.fi
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Hallinto-oikeuden päätös 8.11.2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 390
Ryhmäperhepäiväkoti Metsäpirtin lakkauttaminen
HEL 2019-012160 T 05 01 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti lakkauttaa ryhmäperhepäiväkoti
Metsäpirtin toiminnan osoitteessa Krämertintie 27, 00620 Helsinki,
2.1.2020 lukien.
Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Raila Tiainen-Ala-Maunus, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 41222
raila.tiainen-ala-maunus(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542
carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Ryhmäperhepäiväkoti Metsäpirtti sijaitsee Metsälässä, osoitteessa
Krämertintie 27. Ryhmäperhepäiväkoti on toiminut asuntokäyttöön tarkoitetussa kaupungin ulkopuoliselta vuokranantajalta vuokratuissa tiloissa. Ryhmäperhepäiväkoti Metsäpirtin tilannetta on tarkasteltu osana rakennusluvattomien päiväkotien selvitystä.
Ryhmäperhepäiväkodin perusmitoitus sallii tiloissa, joiden käyttötarkoitus on asuminen, 8-10 lasta. Ryhmäperhepäiväkoti Metsäpirtin tiloihin
lisättiin vuoden 2018 alusta alueen palvelutarpeen kasvusta johtuen
hoitopaikkoja ja mitoituksen mukaisesti yksi ryhmäperhepäivähoitaja.
Ajalla 1.1.2018- 31.7.2019 tilassa toimi kaksi ryhmäperhepäivähoitoryhmää yhteensä 16 lasta. Lapsimäärää on vähennetty ja Metsäpirtissä
on ollut 1.8.2019 lähtien yhdeksän lasta.
Osana tilojen tarkastelua on ryhmäperhepäiväkoti Metsäpirtissä tutkittu
ilmanvaihdon toimintaa ja rakenteiden kuntoa kesällä 2019. Tutkimusten mukaan sekä ilmanvaihdon toiminnassa, että rakenteiden tiiveydessä on puutteita, jotka vaativat merkittäviä vuokravaikutteisia korPostiosoite
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jauksia. Ryhmäperhepäiväkodilla ei ole ollut käytössä pihaa. Ulkoilu on
koettu vuosien aikana hankalana, koska kaikki ryhmän lapset ovat pieniä. Iltapäiväulkoilua varten vuokranantaja kunnosti rakennuksen viereen pienen aidatun alueen.
Kaupunkiympäristön toimialalta saadun tiedon mukaan tiloihin vaadittavat korjaukset ovat välttämättömiä varhaiskasvatustoiminnan näkökulmasta ja sen kaltaisia, että toiminta jouduttaisiin siirtämään väistötiloihin. Lisäksi niiden toteuttamista ei nähdä taloudellisesti tarkoituksenmukaiseksi aiheutuvien kustannusten näkökulmasta huomioiden rakennuksen ikä ja kunto. Kaupunki suunnittelee tiloista luopumista ja
toiminnan siirtämistä muualle.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on tulossa varhaiskasvatuksen
käyttöön uutta lisätilaa noin 42 lapselle vuoden 2020 alussa osoitteeseen Onnentie 18. Uudet hoitopaikat Metsäpirtin lapsille on mahdollista
osoittaa sieltä. Huoltajia kuullaan muissa mahdollisissa siirtotoiveissa.
Ryhmäperhepäiväkoti Metsäpirtin nykyiset hoitajat ovat kelpoisia lastenhoitajan tehtävään ja ovat kertoneet halukkuutensa siirtyä lapsiryhmän mukana Onnentielle.
Maunulan peruspiirin alueella on valmistumassa päiväkoti Suursuo tämän hetkisen tiedon mukaan kesällä 2020, johon on tulossa lisäpaikkoja. Maunulan ala-asteen perusparannus- ja laajennushanke on talonrakentamisohjelmassa vuosina 2022-24 toteutettavana hankkeena, jolloin
on tarkoitus lisätä esiopetuspaikkoja. Lisäksi Pohjois-Pasilan alueelle
on valmistumassa 2020-luvun alussa uusia päiväkotitiloja.
Ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamista on valmisteltu perhepäivähoidon esimiehen kanssa ja käsitelty alueen esimieskokouksessa. Toiminnan muutosta on käsitelty yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti
henkilöstön kanssa. Metsäpirtin lasten huoltajille tilanteesta on tiedotettu 22.11.2019 ja vanhempaintilaisuus järjestetty 26.11.2019. Lakkauttamissuunnitelmasta on keskusteltu myös kaupunkiympäristö toimialan
kanssa.
Ryhmäperhepäiväkoti Metsäpirtin tilat ovat laajuudeltaan 150m². Vuokrakustannukset ovat vuositasolla noin 22 000 euroa.
Kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta
päättää suomenkielisen päiväkodin lakkauttamisesta (15 luku 1§).
Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Raila Tiainen-Ala-Maunus, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 41222
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raila.tiainen-ala-maunus(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542
carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Tiedoksi
kaupunkiympäristön toimiala
taloushallintopalvelu
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 391
Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevasta päätöksestä
HEL 2019-005212 T 03 01 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** hallintopäällikön
päätöksestä 27.9.2019 (151 §) tekemän oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia uusia perusteita, jotka antaisivat
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036
jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Oikaisuvaatimus 14.10.2019
Varhaiskasvatuksen toimipisteen lausunto 13.11.2019

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Otteet
Ote
Oikaisuvaatimuksen tekijä

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Päätös, johon vaaditaan oikaisua
Hallintopäällikkö hylkäsi 27.9.2019 tekemällään päätöksellä (151 §) vahingonkorvausvaatimuksen, koska asiassa saadun selvityksen perusteella Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ei voitu katsoa olevan vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen.
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Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksen tekijä toistaa vaatimuksen vahingonkorvauksesta
varhaiskasvatuksen toimipisteen (päiväkoti) edessä parkkipaikalla tapahtuneeseen autovaurioon liittyen. Oikaisuvaatimuksessa viitataan
silminnäkijänä olleeseen työntekijään, joka oli nähnyt lasten heittävän
kiviä ja hiekkaa parkkeeratun auton päälle. Pelkästä hiekasta ei ole
voinut aiheutua syntyneitä autovaurioita.
Kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain
138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.
Perustelut
Hakija on esittänyt aiemmin toimittamassaan vahingonkorvaushakemuksessa 1 795,93 euron suuruisen korvausvaatimuksen. Hakemukseen liitetyn autoliikkeen kustannuslaskelman mukaan korjaustyön kokonaiskustannus on 1 795,93 euroa (sis. alv.). Hakemukseen kirjatun
mukaan auto (vuosimallia 1999) oli 10.4.2019 parkkeerattuna päiväkodin edessä olevalla parkkipaikalla noin klo 15.00–15.30. Auton etuosaan ja tuulilasille oli heitetty hiekkaa ja kiviä, joista oli tullut konepellin
maalipintaan naarmuja ja lasiin kaksi halkeamaa.
Varhaiskasvatuksen toimipisteestä (päiväkoti) saadun selvityksen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä oli saapunut noutamaan lastansa
10.4.2019 ja parkkeerannut autonsa päiväkodin aidan vieressä olevalle
parkkipaikalle. Auton ja aidan väliin jää matkaa maksimissaan muutama metri. Samaan aikaan muutamat 4–5-vuotiaat lapset leikkivät hiekkaleikkejä aidan vieressä. Ilmeisesti kyseiset lapset ehtivät viskata auton päälle hiekkaa, joka mahdollisesti on sisältänyt myös isompia kiviä.
Varmuudella ei ole mahdollista sanoa, ovatko hiekkaa heittäneet nimenomaan kyseiset lapset. Lähimpänä lapsia ollut aikuinen ei ole enää
töissä päiväkodissa, mutta silminnäkijöitä on ollut useampia. Kuitenkaan kellään ei ole tarkkaa kuvaa siitä, mitä tapahtui. Kaikki on käynyt
hyvin nopeasti. Pihamaalla on ollut vahingon sattuessa henkilökuntaa
riittävä määrä lapsimäärään nähden ja lasten valvonta on ollut asianmukaista. Oikaisuvaatimuksen tekijä oli ensin maininnut, ettei vaurioita
ole tai ne ovat vähäisiä. Kukaan työntekijöistä ei ole todennut autoon
tulleita vaurioita 10.4.2019. Oikaisuvaatimuksen tekijä kertoi seuraavana päivänä korjattavista vaurioista tuulilasissa.
Korvausvelvollisuuden syntyminen vaatii vastuuperusteen, muutoin vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi. Korvausvastuun syntyminen
edellyttää myös, että moitittavan teon tai laiminlyönnin ja seurauksen
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välillä on syy-yhteys. Vahingonkärsijän tulee osoittaa edellä mainittu
syy-yhteys.
Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen
korvaamaan sen. Saman lain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan työnantajan vahingonkorvausvastuuta
sovelletaan myös kuntaan.
Saadun selvityksen perusteella toimipisteen lasten valvonta ulkoilutilanteessa on ollut asianmukaisesti järjestetty ja henkilökuntaa on ollut riittävä määrä lapsimäärään nähden. Toimipisteen aidan vieressä leikkineet lapset ovat ehtineet heittämään mahdollisesti isompia kiviä sisältävää hiekkaa. Silminnäkijöitä heittämiselle on ollut useita, mutta heittotapahtuma on edennyt nopeasti, joten tarkkaa tietoa tapahtuman kulusta ei ole saatavilla.
Saadun selvityksen perusteella vahingon syntymisen tapahtumaketju
jää aukottomasti toteennäyttämättä. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole
hetimmiten selvittänyt tapahtunutta paikan päällä 10.4.2019 työntekijöiden kanssa, vaan hän on ilmoittanut seuraavana päivänä korjattavista
vaurioista. Kuvamateriaalia aiheutuneista autovaurioista ei ole ollut
käytettävissä, joskin käytettävissä on ollut 24.4.2019 päivätty autoliikkeen korjauskustannuslaskelma.
Asiassa saadun selvityksen perusteella ei ole syytä katsoa, että työntekijä tai viranhaltija olisi virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttanut vahinkoa. Siten ei voida katsoa, että Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala olisi vastuussa aiheutuneesta autovauriosta vahingonkorvauslain nojalla.
Hallintopäällikön päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranhaltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen.
Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036
jaana.iivonen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Otteet
Ote
Oikaisuvaatimuksen tekijä
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Asia/28
Salassa pidettävä
JulkL 24 § 1 mom 32 k.

§ 392
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 365, 366, 367, 369, 370, 371, 377, 378, 379, 380, 381,
388 ja 389 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 368, 375, 376, 382, 383, 384, 385, 386, 387 ja 390 §: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 tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 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 oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 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
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava






päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
oikaisuvaatimuksen tekijä
millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään
vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN
Pöytäkirjan 372 ja 374 §:t.
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Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 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 hankintaoikaisua.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 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
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla
 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.
Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.
Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään markkinaoikeudelle.
Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:
Postiosoite:

Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
Postiosoite
PL 51300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 86390

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pöytäkirja

14/2019

104 (113)

03.12.2019

jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle
Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.
Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
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
Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.
Pöytäkirja
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
4
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN
Pöytäkirjan 373 §.
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen
muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai pyytämällä
markkinaoikeudelta käsittelylupaa valituksen tekemiseksi taikka tekemällä 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 hankintaoikaisua.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kasvatusja koulutuslautakunta.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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PL 51300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Töysänkatu 2 D
Helsinki 51

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
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Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla
 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.
Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla
muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä käsittelylupaa.
Lupa on myönnettävä, jos
 asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samankaltaisissa asioissa tärkeää
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 siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Käsittelylupahakemus ja valitus toimitetaan markkinaoikeudelle yhdessä.
Muutoksenhakuaika
Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen noudattamatta hankintalain mukaista odotusaikaa.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Käsittelylupahakemus ja valitus on toimitettava muutoksenhakuviranomaiselle viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen muutoksenhakuviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa käsittelylupahakemuksen ja valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.
Muutoksenhakuviranomainen
Käsittelylupahakemus ja valitus tehdään markkinaoikeudelle. Markkinaoikeuden asiointiosoitteet ovat seuraavat:
Postiosoite:

Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Postiosoite
PL 51300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 86390

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pöytäkirja

14/2019

108 (113)

03.12.2019

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Muutoksenhakuasiakirjan muoto ja sisältö
Muutoksenhakuasiakirja, joka sisältää käsittelylupahakemuksen ja valituksen, on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Käsittelylupahakemuksessa on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 peruste, jolla käsittelylupaa haetaan
 syyt, joiden nojalla hakija katsoo, että käsittelyluvan myöntämiselle
on olemassa edellä mainittu peruste.
Valituksessa on ilmoitettava
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja
kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos muutoksenhakuasiakirjan laatijana
on joku muu henkilö, asiakirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta.
Muutoksenhakuasiakirjassa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.
Muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Muutoksenhakuasiakirjaan on liitettävä
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys muutoksenhakuajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Odotusaika
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EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan
tehdä aikaisintaan hankintalaissa määritellyn odotusajan kuluttua. Puitejärjestelyihin perustuvien hankintojen osalta hankintayksikkö voi tehdä hankintasopimuksen ennen odotusajan päättymistä, mutta tällöin
valitusaika on 14 vuorokauden sijasta 30 vuorokautta päätöksen tiedoksisaannista.
Oikeudenkäyntimaksu
Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. Mikäli markkinaoikeus ei myönnä asiassa käsittelylupaa, markkinaoikeus perii
asian käsittelystä maksua 500 euroa.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
5
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan 391 ja 392 §: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 tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
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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 juhannusaatto 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.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

helsinki.hao@oikeus.fi
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
029 56 42079
Radanrakentajantie 5
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
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 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista
päätöstä muutoksenhakijan 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
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 09.12.2019.
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