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§1
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 Martina Harms-Aallon ja
Seppo Siika-ahon sekä varatarkastajiksi Vesa Korkkulan ja Hannu Oskalan.
Käsittely
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta
yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Fatim Diarran sijasta Seppo Siika-ahon.
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 Martina Harms-Aallon
ja Fatim Diarran sekä varatarkastajiksi Vesa Korkkulan ja Hannu Oskalan.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§2
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen
seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
14.1.2021 § 4 Ylitysoikeus, vuodelle 2021 siirtyvät investointihankkeet,
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
17.1.2021 § 5 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintasäännön
muuttaminen
Perusopetusjohtaja
22.12.2020 § 232 Kirjalahjoitus Suomen Pietarin-pääkonsulaatin Petroskoin toimipisteelle
Varhaiskasvatusjohtaja
11.1.2021 § 2 Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa
edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 2020-2021
11.1.2021 § 3 Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa
edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 2020-2021
11.1.2021 § 4 Aukioloajat; varhaiskasvatus, ympärivuorokautisten päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien tilapäiset sulkemiset; joulu ja vuodenvaihde 2020-2021
Direktören för svenska servicehelheten
12.1.2021 § 2 Statens specialunderstöd till småbarnspedagogiken och
förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen för läsåret
2020–2021 för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som
coronaviruset (COVID-19) orsakar
Viranhaltijapäätökset
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§3
Selvitys vuoden 2020 toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista
HEL 2021-000086 T 02 02 01

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle
seuraavan selvityksen vuoden 2020 toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista:
Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2020 talousarviossa kasvatuksen ja
koulutuksen toimialalle kaksi sitovaa tavoitetta:
- Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia
ja opiskella
- Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
Kummallekin tavoitteelle oli määritelty viisi tavoitteen toteutumista määrittelevää mittaria tavoitetasoineen. Ensimmäisen tavoitteen osalta tavoitetaso saavutettiin neljässä mittarissa ja toisen tavoitteen osalta
kahdessa mittarissa.
Noudattamisohjeiden mukaan sitova tavoite toteutuu, jos kaikki sen
mittarit toteutuvat. Näin ollen kumpikaan sitovista tavoitteista ei toteutunut. Toteutumatta jäämisen syynä olivat pääosin koronaepidemian
aiheuttamat rajoitteet toiminnalle.
Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella
Ammatillisen koulutuksen mittarina oli negatiiviset keskeyttämiset ja tavoitetasona 7,4 % (666 opiskelijaa), mikä olisi tarkoittanut negatiivisten
keskeyttämisten vähenemistä prosenttiyksiköllä vuoteen 2019 verrattuna. Tavoite ei toteutunut. Negatiivisesti keskeyttäneiden opiskelijoiden
osuus oli 12,7 % (1142 opiskelijaa).
Stadin ammatti- ja aikuisopistossa jokaisen opiskelijan opinnoissa etenemistä seurataan säännöllisissä ja moniammatillisissa ”CheckPoint”tapaamisissa. CheckPointeissa ensisijaisena lähtökohtana on tunnistaa
opiskelijoiden tuen tarve mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä
sopia tukitoimenpiteistä ja keinoista poissaoloihin puuttumiseksi oppilaitoksen ”Poissaolojen portaat”- toimintamallin mukaisesti. Opinnoista
poisjääneitä opiskelijoita tavoitellaan monikanavaisesti ja alaikäisten
osalta myös huoltajiin ollaan yhteydessä. Lisäksi etsivää nuorisotyötä
kontaktoidaan. Yhteydenotoista huolimatta useita opiskelijoita ei tavoiteta lainkaan.
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Stadin ammatti- ja aikuisopiston negatiivisten keskeyttämisten määrään
on vaikuttanut erityisesti 18–20-vuotiaiden eronneiden määrä (322
opiskelijaa). Nuorten aikuisten kiinnittymiseen opintoihin vaikuttaa paljon oppilaitoksen ulkopuoliset tekijät, kuten elämäntilanne ja siihen liittyvät haasteet, esim. toimeentulo. Myös koronalla on ollut vaikutusta
opiskelijoiden eroamiseen oppilaitoksen tarjoamista tukitoimista huolimatta. Nopea siirtyminen etäopetukseen haastoi ammatillisten sisältöjen toteuttamisen ja opettajien digipedagogiset valmiudet annetusta
tuesta huolimatta. Etäopetuksen työvälineet saatiin opiskelijoiden käyttöön viiveellä. Työllisyystilanteen nopea heikentyminen ja työssäoppimispaikkojen peruuntuminen on vaikuttanut opiskelumotivaatioon.
Opintoihin kiinnittymistä parannetaan kehittämällä oppimisanalytiikkaa
hyödyntävää AI HOKS -työkalua sekä vuoden 2020 lopulla käynnistyneitä mobiilikyselyitä. Uusien työkalujen tavoitteena on tunnistaa entistä varhaisemmin opinnoissaan tukea tarvitsevat opiskelijat oikeaaikaisen tuen kohdentamiseksi.
Muissa neljässä mittarissa saavutettiin talousarviossa asetettu tavoitetaso.
Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
Viidestä mittarista kahdessa eli varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
mittareissa saavutettiin tavoitetasot. Tavoitteeseen ei päästy kolmessa
muussa mittarissa.
Lukiokoulutus
Lukiokoulutuksessa mittarina olivat opintokäynnit korkeakouluissa, yrityksissä tai työpaikoilla.
Nuorten lukiokoulutuksen mittarina oli opintokäynteihin osallistuneiden
opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista. Tavoitetasona oli, että vähintään 95 % opiskelijoista osallistuu aineenopettajan ja opiskelijoiden
yhdessä suunnittelemiin opetussuunnitelman mukaisiin opintokäynteihin
Aikuisten lukiokoulutuksen tavoitetasona oli, että vähintään 30 %:ssa
lukion kursseja toteutetaan opintokäynti.
Tavoitetasoa ei saavutettu. Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta johtuen opintokäyntejä ei voitu keväällä toteuttaa maaliskuun puolivälistä eteenpäin. Myös syksyn aikana opintokäyntien toteuttaminen
on poikkeustilanteesta johtuen ollut haastavaa, eikä etäopetuksen aikana opintokäyntejä ei järjestetty kaupungin ohjeiden mukaisesti.
Ammatillinen koulutus
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Ammatillisessa koulutuksessa mittarina oli työpaikalla tapahtuva oppiminen ja tavoitetasona sen kasvaminen 10 000 päivällä vuoteen 2019
verrattuna.
Tavoitetasoa ei saavutettu. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen osalta
korona on vaikuttanut merkittävästi paikkojen saatavuuteen. Opintoja
on edistetty muilla tavoin. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista oli
31.12.2020 kirjattu 337 346, joten erotus tavoitetasoon oli 41 763 päivää (11,0 %).
Vapaa sivistystyö
Vapaassa sivistystyössä tavoitteen toteutumista mitattiin Koillis- ja ItäHelsingin kurssilaisten määrällä. Tavoitetasona oli, että kurssilaisten
määrä kasvaa näillä alueilla 5 % verrattuna vuoteen 2019.
Tavoitetasoa ei saavutettu. Koronavirusepidemian takia työväenopiston
lähiopetus keskeytettiin kahdesti vuoden aikana. Lisäksi syyslukukauden kurssien maksimikokoja pienennettiin turvavälien mahdollistamiseksi opetuksessa. Näistä syistä kurssilaisten määrä laski merkittävästi
eikä tavoitteen mukaisen kasvun saavuttaminen ollut mahdollista
Työväenopistolla oli Koillis- ja Itä-Helsingin alueilla vuoden 2020 aikana
17 161 kurssilaista, mikä on 5 058 kurssilaista vähemmän kuin vuonna
2019. Arbiksella oli 908 kurssilaista Koillis- ja Itä-Helsingin alueilta, kun
tavoitetaso vuodelle 2020 oli yhteensä 954 kurssilaista eli 5 % kasvu
vuoteen 2019 verrattuna.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442
anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Kasko - Sitovien tavoitteiden toteutuminen 2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut
Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lautakuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä vuoden 2020 sitovista tavoitteista 29.1.2021 mennessä.
Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2020 talousarviossa kasvatuksen ja
koulutuksen toimialalle kaksi sitovaa tavoitetta:
- Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia
ja opiskella
- Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
Kummallekin tavoitteelle oli määritelty viisi tavoitteen toteutumista määrittelevää mittaria tavoitetasoineen. Ensimmäisen tavoitteen osalta tavoitetaso saavutettiin neljässä mittarissa ja toisen tavoitteen osalta
kahdessa mittarissa.
Noudattamisohjeiden mukaan sitova tavoite toteutuu, jos kaikki sen
mittarit toteutuvat. Näin ollen kumpikaan sitovista tavoitteista ei toteutunut. Toteutumatta jäämisen syynä olivat pääosin koronaepidemian
aiheuttamat rajoitteet toiminnalle.
Kokonaisselvitys tavoitteiden toteutumisesta annetaan lautakunnalle
osana selvitystä talousarvion toteutumisesta maaliskuussa.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442
anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§4
Adoptiolapsen Helsinki-lisä 1.6.2021 alkaen
HEL 2020-013164 T 02 05 01 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että adoptiolapsen Helsinkilisää koskevaa päätöstä 5.5.2020 § 104 muutetaan 1.6.2021 alkaen siten, että adoptiolapsen Helsinki-lisää maksetaan 264 euroa kuukaudessa 1 vuotta täyttäneestä helsinkiläisestä kotihoidon tukea saavasta
adoptiolapsesta siihen saakka, kun on kulunut vuosi vanhempainrahakauden alkamisesta. Helsinki-lisän maksu lopetetaan kuitenkin viimeistään, kun adoptiolapsi aloittaa oppivelvollisena perusopetuksessa tai
oikeus kotihoidon tukeen muutoin lakkaa.
Helsinki-lisä maksetaan hakemuksesta huoltajalle, joka lasta pääasiallisesti hoitaa. Huoltaja on velvollinen esittämään selvityksen vanhempainrahakauden alkamisajankohdasta sekä oikeudesta kotihoidon tukeen ja ilmoittamaan kotihoidon tuen muutoksista tai lakkaamisesta
kunnalle. Helsinki-lisää on haettava viimeistään, kun on kulunut 1 vuosi
6 kuukautta vanhempainrahakauden alkamisesta.
Käsittely
Vastaehdotus:
Petra Malin: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että adoptiolapsen Helsinki-lisää maksetaan 264 euroa kuukaudessa 1 vuotta täyttäneestä helsinkiläisestä kotihoidon tukea saavasta adoptiolapsesta siihen saakka, kun on kulunut kaksi vuotta vanhempainrahakauden alkamisesta. Helsinki-lisän maksu lopetetaan kuitenkin viimeistään, kun
adoptiolapsi aloittaa oppivelvollisena perusopetuksessa tai oikeus kotihoidon tukeen muutoin lakkaa.
Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle,
että kotihoidontuen Helsinki-lisästä tehtyä päätöstä muutetaan muiden
kuin adoptiolasten osalta niin, että lisää maksetaan siihen saakka, kun
lapsi on täyttänyt kaksi vuotta.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriön 18.1.2021 julkaiseman raportin mukaan koronapandemialla on ollut vakavia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin. Lapsiin ja nuoriin
kohdistuvat taloudelliset sopeutustoimet pahentavat tilannetta entisestään. Raportissa todetaan, että lasten hyvinvoinnin turvaamiseen on
varattava riittävät resurssit, ja että lapsia koskevissa päätöksissä on
tehtävä systemaattista lapsivaikutusten arviointia joka tulee huomioida
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myös taloudellisessa päätöksenteossa. Nyt esitellystä päätösesityksestä puuttuu lapsivaikutusten arviointi.
Kannattaja: Pia Kopra
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että adoptiolapsen Helsinki-lisää maksetaan 264 euroa kuukaudessa 1 vuotta täyttäneestä helsinkiläisestä kotihoidon tukea saavasta adoptiolapsesta siihen saakka, kun on kulunut kaksi vuotta vanhempainrahakauden alkamisesta. Helsinki-lisän maksu lopetetaan kuitenkin viimeistään, kun
adoptiolapsi aloittaa oppivelvollisena perusopetuksessa tai oikeus kotihoidon tukeen muutoin lakkaa. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että kotihoidontuen Helsinki-lisästä
tehtyä päätöstä muutetaan muiden kuin adoptiolasten osalta niin, että
lisää maksetaan siihen saakka, kun lapsi on täyttänyt kaksi vuotta.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriön 18.1.2021 julkaiseman raportin mukaan koronapandemialla on ollut vakavia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin. Lapsiin ja nuoriin
kohdistuvat taloudelliset sopeutustoimet pahentavat tilannetta entisestään. Raportissa todetaan, että lasten hyvinvoinnin turvaamiseen on
varattava riittävät resurssit, ja että lapsia koskevissa päätöksissä on
tehtävä systemaattista lapsivaikutusten arviointia joka tulee huomioida
myös taloudellisessa päätöksenteossa. Nyt esitellystä päätösesityksestä puuttuu lapsivaikutusten arviointi.
Jaa-äänet: 8
Ted Apter, Ville Jalovaara, Emma Kari, Dani Niskanen, Hannu Oskala,
Matias Pajula, Pia Pakarinen, Seppo Siika-aho
Ei-äänet: 3
Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin
Tyhjä: 2
Martina Harms-Aalto, Abdirahim Husu Hussein
Poissa: 0
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Petra Malinin vastaehdotuksen äänin 8-3. Tyhjää äänesti 2.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368
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satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641
riikka.reunanen(a)hel.fi
Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404
johanna.auer(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Adoptioperheen oikeus kotihoidon tukeen on riippuvainen siitä, minkä
ikäisenä adoptiolapsi on tullut adoptiovanhemmalle. Adoptiolapsen
Helsinki-lisä on Helsingissä käytössä, jotta adoptioperheillä on mahdollisuus kotihoidon tuen kuntalisän käyttöön samoin periaattein kuin muilla perheillä Helsingissä.
Helsingin kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymään vuoden 2021
talousarvioon sisältyy kotihoidon tuen ns. yleisen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 15.12.2020 § 295 päättänyt rajata talousarvion mukaisesti ns. yleisen Helsinki-lisän alle 1-vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen.
Päätös on aiheuttanut tarpeen muuttaa myös adoptiolapsen Helsinkilisää.
Lakisääteistä kotihoidon tukea maksetaan alle 3-vuotiaasta lapsesta.
Adoptiolapsesta kotihoidon tukea maksetaan kuitenkin siihen asti, kun
vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut kaksi vuotta (laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 3 § 2 momentti). Adoptiovanhemman vanhempainrahakausi on pääsääntöisesti noin 10 kuukautta
alkaen siitä, kun adoptiovanhempi saa lapsen hoitoonsa. Se, minkä
ikäisestä adoptiolapsesta on oikeus kotihoidon tukeen, on siten kiinni
siitä, minkä ikäisenä lapsi on tullut adoptiovanhemmalle. Kotihoidon
tuen maksaminen lakkaa kuitenkin viimeistään, kun lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen.
Kotihoidon tuen edellytyksenä on, että lapsi ei osallistu kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen ja että lapsi tosiasiallisesti asuu Suomessa (laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 3 § 1 momentti).
Alle 2-vuotiaasta adoptiolapsesta maksetaan tällä hetkellä kotihoidon
tuen ns. yleistä Helsinki-lisää Kelan toimesta. 2-vuotta täyttäneestä
helsinkiläisestä adoptiolapsesta Helsinki maksaa erillistä adoptiolapsen
Helsinki-lisää 134,55 euroa kuukaudessa siihen saakka, kun lapsesta
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maksetaan Kansaneläkelaitoksen toimesta kotihoidon tukea. Tätä Helsinki-lisää haetaan Helsingin kaupungilta hakemuksella, kaupunki tekee sitä koskevan päätöksen ja maksaa lisän.
Kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisen jälkeen alle 1-vuotiaasta
adoptiolapsesta maksetaan edelleen Kelan toimesta kotihoidon tuen
ns. yleistä Helsinki-lisää. Jotta jatkossakin tulee huomioiduksi, että ikä,
jolloin adoptiolapsella on oikeus kotihoidon tukeen, vaihtelee sen mukaan, minkä ikäisenä lapsi on tullut adoptiovanhemmalle, esitetään erillistä adoptiolapsen Helsinki-lisää maksettavaksi kaupungin toimesta
264 euroa 1 vuotta täyttäneestä kotihoidon tukea saavasta adoptiolapsesta. Oikeus esitetään kuitenkin rajattavaksi siten, että se lakkaa, kun
on kulunut vuosi vanhempainrahakauden alkamisesta, ja jo sitä ennen,
jos adoptiolapsi tuona aikana aloittaa oppivelvollisena perusopetuksessa tai oikeus kotihoidon tukeen muutoin lakkaa. Helsinki-lisän määrä on
sama kuin kotihoidon tuen ns. yleinen Helsinki-lisä alle 1-vuotiaasta
lapsesta. Näillä ehdoilla pyritään siihen, että lapset ovat keskenään
mahdollisimman yhdenvertaisessa asemassa.
Helsinki-lisän ehtoihin esitetään myös täsmennyksiä liittyen hakemisajankohtaan ja selvityksiin, joita huoltajan tulee Helsinki-lisää hakiessaan esittää.
Adoptiolapsen huoltaja on velvollinen esittämään selvityksen vanhempainrahakauden alkamisajankohdasta sekä oikeudesta kotihoidon tukeen ja ilmoittamaan kotihoidon tuen muutoksista tai lakkaamisesta
kunnalle. Jos ilmoitusvelvollisuus laiminlyödään, kuntalisä voidaan periä takaisin siten kuin laissa kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen 21
§:ssä säädetään.
Toimivalta
Hallintosäännön 10 luvun 1 § 2 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla
toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja
muun saatavan suorittamisesta.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368
satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641
riikka.reunanen(a)hel.fi
Postiosoite
PL 51300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kasvatusjakoulutus@hel.fi

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51
www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pöytäkirja

1/2021

12 (82)

Asia/4
19.01.2021

Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404
johanna.auer(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Tiedoksi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, talous- ja suunnittelupalvelut
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§5
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi
HEL 2020-013690 T 00 01 06

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtioneuvoston luonnoksesta koulutuspoliittiseksi selonteoksi:
Lausunnon pohjana on käytetty koulutuspoliittisen selontekoluonnoksen otsikointia.
Yleiset selontekoa koskevat kommentit
Koulutuspoliittisessa selonteossa kuvataan Suomen myönteistä kehitystä koulutuksessa, tieteessä sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Selonteossa tuodaan esiin, että kehitys ei voi jatkua ilman merkittäviä taloudellisia panostuksia sekä toimintatapojen ja rakenteiden uudistamista. Helsingin kaupunki yhtyy näkemykseen, mutta huomauttaa, että selonteossa ei vastata, miten tarvittavat resurssit turvataan. Yleisesti
ottaen selonteossa asetetut tavoitteet ovat kannatettavia, mutta toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi ei ole määritelty riittävällä laajuudella.
Alueiden erilaiset tarpeet
Selonteossa on tunnistettu kohtuullisen hyvin koulutus- ja tutkimusjärjestelmän tilannekuvaa ja keskeisiä muutostekijöitä. Selonteossa tulisi
kuitenkin huomioida paremmin Suomen erilaiset alueet ja niiden mahdollisuudet toteuttaa sivistyksellisiä peruspalveluita.
Kasvukeskuksia ja muuta Suomea tulisi tarkastella erillisinä kokonaisuuksinaan, jotta niiden erilaiset toimintaympäristöt ja -edellytykset voitaisiin huomioida paremmin. Alueelliset kasvukeskukset toimivat vetureina uudistettaessa ja luotaessa kestäviä kasvatuksen ja koulutuksen
rakenteita ja toimintamalleja. Jos erilaisia alueellisia tilanteita ja ratkaisuja ei huomioida, menetetään opetuksen ja koulutuksen toteuttamisesta innovatiivisuutta eikä erilaisten alueiden kasvatuksellisia ja koulutuksellisia tarpeita pystytä toteuttamaan riittävän laadukkaasti.
Muuttoliike keskittää väestöä yhä harvempiin kasvukeskuksiin ja tekee
maakuntien välisistä ja sisäisistä eroista huomattavan suuria. Helsingissä vuosien 2019–2025 aikana peruskouluikäisten 7–15-vuotiaiden
nuorten määrän ennustetaan kasvavan 10 prosenttia ja 16–18Postiosoite
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vuotiaiden nuorten 16 prosenttia. Kymmenen vuoden kuluttua näistä
ikäluokista joka neljäs on vieraskielinen. Vieraskielisten oppijoiden suhteellisen suuri osuus heijastuu opin- ja koulutuspolulle ja vaatii erilaisia
koko perheitä koskevia ratkaisuja. Lisäksi suuri vieraskielisten osuus
vaatii jatkossakin panostuksia koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen ja segregaation torjuntaan.
Helsingin kaupungin näkökulmasta haastavaa on, että jo nykyisin kaupungin järjestämään lukio- ja ammatilliseen koulutukseen hakeutuu
runsaasti opiskelijoita muista kunnista samaan aikaan, kun Helsingissä
nuorten ikäluokat kasvavat. Oppivelvollisuuden laajennuttua koulumatkojen maksuttomuus voi entisestään lisätä Helsingin vetovoimaa. Koulutuspaikkojen kasvava kysyntä saattaa jatkossa heikentää helsinkiläisten nuorten mahdollisuuksia päästä kotikaupungissa järjestettävään
toisen asteen koulutukseen. Helsingissä lukioiden sisäänpääsyyn vaadittavat keskiarvot alkavat olla todella korkeita, kun kaupungin lukioihin
tulee ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita.
Yhtenäinen opinpolku
Yhtenäisen opinpolun muodostuminen varhaiskasvatuksesta korkeaasteelle on keskeinen tulevaisuuden päämäärä. Tämä vaatii nivelvaiheiden saumatonta yhteistyötä. Selonteossa keskitytään varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen sujuvan jatkumon luomiseen, mutta
perusopetuksen ja toisen asteen yhteisen jatkumon vahvistaminen ja
siihen liittyvät toimenpiteet puuttuvat lähes kokonaan. Vain ohjauksen
vahvistaminen nostetaan esille.
Oppivelvollisuuden laajeneminen edellyttää, että myös ohjausta tarkastellaan ja toteutetaan kokonaisvaltaisesti jatkumona. Selonteossa tulisikin esittää tavoite ohjauksen kansalliselle kehittämiselle, joka tarkastelee ohjausta yli koulutusrajojen monihallinnollisena ja moniammatillisena yhteistyönä. Ohjauksen tavoitteena tulee olla oppijan urasuunnittelutaitojen kehittymisen tukeminen. Urasuunnittelutaitojen kehittyessä
oppija rakentaa omaa opinpolkuaan, urapolkuaan ja elämänpolkuaan.
Nykyinen yhteishakujärjestelmä ei tue joustavaa, yhtenäistä opinpolun
suorittamista. Lukioihin tulisi olla jatkossa mahdollisuus hakeutua myös
syksyisin joustavan haun periaatteita noudattaen kuten ammatilliseen
koulutukseen. Toteutuksen pitäisi perustua henkilökohtaistamiseen eli
oppijan tavoitteiden, urasuunnitelmien ja aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella tehtävään suunnitelmaan osaamisen hankkimiseksi.
Hyötynä olisi, että jo hakeutumisvaiheessa selvitetään tarvittavat tukitoimet ja riittävät kielelliset, matemaattiset ja digitaaliset valmiudet sekä
tietyissä tapauksissa terveydentilavaatimukset opintojen suorittamiseksi.
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Osaamistarpeet ja koulutuksen tarjonta
Helsingin tilanne eroaa muusta Suomesta väestön lisäksi koulutuksen
toimijakentältään ja osaamistarpeiltaan. Muuhun Suomeen verrattuna
Helsingissä on kaupungin omien oppilaitosten lisäksi kymmeniä yksityisiä ja valtion oppilaitoksia. Työelämän muutos kytkeytyy tiiviisti Helsingin erityispiirteisiin ja kaupungin moninaisuuteen. Kaikki työpaikat eivät
enää edellytä suomen tai ruotsin kielen osaamista, joka on tärkeää
huomioida koulutuksen järjestämisessä ja laajemminkin sivistyspalveluissa. Helsingissä vieraskieliset ihmiset voivat työllistyä ja sivistyä
muilla kuin kotimaisilla kielillä, erityisesti englannin kielellä.
Helsingin ja Uudenmaan perus- ja toisen asteen koulutus on Suomen
saavutettavinta, mikäli asiaa katsoo oppilaitosten sijainnilla. Saavutettavuutta haastaa kuitenkin koulutuksen kasvava tarve. Tällä hetkellä
Suomen toisen asteen koulutuksesta noin 13 % järjestetään Helsingissä ja tähän osuuteen kohdistuu kasvupaineita: oppivelvollisuuden laajentamisen voidaan olettaa nostavan ulkopaikkakuntalaisten nykyistä
30 prosentin osuutta ja jo tällä hetkellä Uudellamaalla on yksi heikoimmista tilanteista ammatillisen koulutuksen aloituspaikoista suhteessa
16-vuotiaiden ikäluokkaan (VM, Peruspalveluiden tila 2020).
Heikko koulutustarjonta tilanne jatkuu alueella toisen asteen jälkeen,
koska korkeakoulupaikkoja on suhteellisesti liian vähän. Uusia ylioppilaita ja hakijoita on Uudellamaalla koko Suomen osuuksista kolmasosa,
mutta paikkoja koko maan kapasiteetista ammattikorkeakouluissa ja
yliopistoissa on vain neljäsosa. Selonteossa esitetty korkeakoulupaikkojen lisäys tulisikin kohdentaa pääasiassa pääkaupunkiseudulle.
Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden suhteen Helsingin ja pääkaupunkiseudun haasteet ovat omaa luokkaansa. Esimerkiksi vuoteen
2030 mennessä pääkaupunkiseudulle tarvitaan 5000 uutta korkeakoulutettua varhaiskasvatuksen työntekijää, jotta varhaiskasvatusta voidaan tarjota riittävästi ja varhaiskasvatuslain mukaisesti. Siksi on erityisen tärkeää, että valtio, opetus- ja kulttuuriministeriö ja pääkaupunkiseudun korkeakoulut sekä kaupungit lisäävät yhdessä aloituspaikkoja,
täydennyskoulutusmahdollisuuksia sekä muutoin laajalti toimenpiteitä,
joilla saadaan riittävä suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatuksen
henkilöstö pääkaupunkiseudun päiväkoteihin. Työvoimapulaa pääkaupunkiseudulla on myös mm. rakennus- ja tekniikan alan tehtävissä aina
asiantuntijoista työntekijöihin, laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon alalla, ohjelmisto- ja sovellussuunnittelussa, erityisopetuksessa, kuljetusalalla sekä lisäksi useissa palvelualan tehtävissä, kuten siivous- ja keittiöalan töissä.
Valtion ohjaus ja digitalisaation hyödyntäminen
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Selonteossa todetaan, että valtionohjauksen keskeisiä ohjausmuotoja
ovat normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus. Näitä täydentävät hankeohjaus, etu- ja jälkikäteinen valvonta sekä arviointi. Selonteossa esitetään useassa kohdassa valtakunnallisesti toteutettavia toimenpiteitä,
joissa on keskitettyä seurantaa ja arviointia. Tästä tulee vaikutelma, että valtakunnan tasolla halutaan määritellä ja ohjata nykyistä enemmän
kuntien toimintaa. Liian tiukalla keskitetyllä ohjauksella saatetaan heikentää erilaisten alueiden ja kuntien tarpeista lähtevän koulutuksen laatua ja innovatiivisuutta, vaikka tavoitellaankin yhtenäistä laatua.
Keskitettyä seurantaa ja arviointia suunniteltaessa on otettava huomioon, että Suomen kuntien käytössä olevat voimavarat perusopetuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen vaihtelevat suuresti. Samoin nykyinenkään ammatillisen koulutuksen sääntely (opintovuodet, tutkintojen järjestämisluvat) ei palvele erilaisten alueiden tarpeita koulutuksen
osuvuuden, dynaamisen työelämäyhteistyön sekä koulutus- ja työelämätarpeiden ennakoinnin näkökulmasta.
Koulutuksen tietoperusteisen johtamisen kehittämisessä opetus- ja
kulttuuriministeriön rooli on keskeinen. Valtakunnan ja kunnan tasolla
tarvitaan yhteensopivia tietojärjestelmiä. Kansallisella tasolla toteutettava tiedonhallinnan viitekehys, jossa saadaan yhtenäinen tietopohja
niin valtakunnalliseen kuin kunta- ja aluetason työhön parantaa koulutuksen vaikuttavuuden ja laadun seurantaa, johtamista sekä kehittämistä. Mahdollisuus hyödyntää oppimisanalytiikkaa ja AI-osaamista tulee
olla kaikkien opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ulottuvilla. Toimenpiteet tulee priorisoida ja saada mahdollisimman pikaisesti kaikkien maksuttomaan käyttöön esimerkiksi oppivelvollisuuden valvontaan liittyen.
Lisäksi valtakunnallisessa digitaalisten ratkaisujen kehitystyössä on
tärkeää huomioida jo käynnissä tai rakenteilla olevat palvelut, jolloin
valtakunnalliset panostukset tukisivat paikallisesti tärkeiksi nähtyjä kehitystarpeita.
Selonteossa esitetään digitaalisen palveluekosysteemin rakentamista,
mutta konkreettiset ratkaisut jäävät avoimeksi. Opetuksessa ja ohjauksessa olisi hyödynnettävä sellaisia digitaalisia oppimisympäristöjä, jotka rikastuttavat oppimista ja tekevät oppijalle oman oppimisprosessin
näkyväksi. Myös oppijoiden yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen kokemus ovat tärkeitä oppimisympäristöjen kehittämisessä. Tekoälyn ja
data-analytiikan parempi hyödyntäminen sekä oppijoiden ja opettajien
taitojen vahvistaminen olisi tarpeen nostaa selonteon keskeiseksi tavoitteeksi kaikissa koulumuodoissa. Älykkäässä oppimisympäristössä
datan ja tekoälyn keskeinen käyttökohde on syrjäytymisen ehkäiseminen, jolla edistetään oppijoiden hyvinvointia tunnistamalla varhaisen
tuen tarve sekä mahdollistamalla oppimisen ohjaus matalalla kynnyksellä. Ajantasaista viestintäteknologiaa tulisi hyödyntää myös moninaiPostiosoite
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semmin oppilaitosten ja oppijoiden huoltajien välisessä vuorovaikutuksessa.
Kestävä kasvatus
Selonteosta puuttuu konkreettisia ratkaisuja luvun 4 tilannekuvassa esitettyyn ympäristön tilaan ja ekologisen katastrofin torjumiseen. Tilannekuva tunnistaa, että kiertotalouden ja hiilineutraaliuden edellyttämiin
ratkaisuihin tarvitaan yhä enemmän luonnontieteiden ja teknologian
osaamista. Helsingin kaupunki pitää teemaa erittäin tärkeänä ja läpileikkaavana tulevaisuuden kasvatuksessa ja koulutuksessa. YK:n
Agendaa 2030 hyödyntämällä selontekoon voitaisiin nostaa laajempaa
ja kunniahimoisempaa näkökulmaa. Teema edellyttää opettajankoulutuksen, opetuksen sisältöjen ja painotusten sekä koulutusohjelmien
uudelleentarkastelua.
2. Visio/tavoitetila – koulutus ja tutkimus kohti 2040-lukua
Selonteossa on asetettu kunnianhimoinen tavoitetila saada suomalaisten koulutus- ja osaamistaso maailman kärkeen. Selonteossa tulisi kuitenkin korostaa vahvemmin sitä, että kasvatuksen ja koulutuksen sivistystavoite elää ajassa ja mahdollistaa siten yhteiskunnan uudistumisen
ja yhteisen hyvinvoinnin. Tavoitetilana tulisi näkyä selkeästi kasvatuksen ja koulutuksen keskeinen merkitys kestävän tulevaisuuden ja demokraattisen ja moninaisuutta arvostavan yhteiskunnan rakentumisessa. Oppijat tulisi nähdä nyt esitettyä enemmän aktiivisina toimijoina ja
voimavarana. Koulutuksen ja tutkimuksen visioissa vuoteen 2040 tulisi
näkyä vahvemmin tulevaisuudessa tarvittava innovatiivinen ja luova
oppiminen sekä osaaminen sekä näiden kehittäminen. Innovaatiot ja
innovatiiviset ratkaisut mainitaan, mutta niitä ei ole nostettu keskeisiksi
osaamistavoitteiksi selonteossa.
Eriarvoistumiskehityksen pysäyttämisen ja oppijoiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden varmistaminen ovat kannatettava perusta tavoitetilalle. Kasvatus ja koulutus tulee nähdä joustavana jatkumona eri koulutusmuotojen välillä. Visiossa tulisi ottaa vieläkin laaja-alaisemmin esille
hyvinvointia ja oppimista tukevat tekijät kuten kulttuurin ja liikkumisen
merkitys.
Visiossa korostuu akateeminen osaaminen. Tutkimusten mukaan sosiaalis-emotionaaliset taidot ovat keskeisiä tulevaisuudessa tarvittavia
taitoja niin työelämässä kuin yhteiskunnassa. Ne puuttuvat selonteosta.
3.1 Varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetus
Varhaiskasvatus
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Varhaiskasvatuksen merkitys lapsen kokonaisvaltaisen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin perustana on tunnistettu selonteossa selkeästi.
Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus muodostavat selonteossa yhtenäisen kokonaisuuden.
Selonteossa todetaan, että varhaiskasvatuksella on erityisen vaikuttava
merkitys vaikeista oloista tuleville lapsille. Varhaiskasvatuksen eriarvoisuutta ehkäisevä vaikutus tunnistetaan hyvin. Varhaiskasvatuksen
osallistumisasteen nousun tulee toteutua tasaisesti, jotta lasten välisiä
osaamiseroja on mahdollista tasata jo ennen koulun alkua.
Varhaiskasvatuksen osittaisen maksuttomuuden kehittämistä on kannatettavaa jatkaa varhaiskasvatukseen osallistumisen lisäämiseksi.
Tämä edellyttää kuntatalouden riittävän rahoituksen turvaamista, mutta
se ei toteudu ainoastaan hankkeilla tai erillisrahoituksella. Rahoitusjärjestelmän kokonaisvaltaisen kehittämisen yhteyteen tulee kirjata varhaiskasvatuksen osittaisen maksuttomuuden takaaminen. Yhtenäinen
laatutyö rahoitusjärjestelmän ja lainsäädännön uudistuksen pohjaksi on
kannatettava. Tällä on merkitystä myös yhtenäisen opinpolun kehittämisen näkökulmasta.
Selonteon tärkeä tavoite on, että jokainen lapsi saa maailman parasta
varhaiskasvatusta lähipalveluna. Kunnilla tulee olla yhtenäinen käsitys
siitä, mitä lähipalvelulla tarkoitetaan. Se voidaan tulkita fyysisenä lähipalveluna (esimerkiksi varhaiskasvatuspaikan saa läheltä kotia) tai
esimerkiksi lapsen tarvitseman tuen järjestymistä entistä joustavammin
jokaiseen päiväkotiin. Lähipalvelun toteutuminen lähellä kotia ei kuitenkaan takaa segregaatiokehityksen hidastumista, mikäli samalle alueelle
on keskittynyt esimerkiksi heikomman sosioekonomisen aseman
omaavia perheitä, joiden lapset sijoittuvat samaan päiväkotiin.
Yhteistyö ja palveluohjaus neuvolan ja muiden lapsiperheiden palveluiden kanssa on merkittävää lapsen ja perheen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Se ei saa vähentyä sote-uudistuksen myötä tulevaisuudessakaan. Varhaiskasvatuksessa on tarve samankaltaiseen yhteisölliseen
oppimisen ja kasvun edistämiseen kuin muissakin koulutusmuodoissa,
joissa on oppilashuollon palvelut.
Selonteossa mainittu yhteinen osaamista turvaava ja opettajankoulutusta kehittävä foorumi on kannatettava riittävän ja osaavan työvoiman
saamiseksi.
Selontekoon on kirjattu, että jokaisella lapsella on käytettävissään
asianmukaiset laitteet digitaalisen oppimisen mahdollistamiseksi. Digitaalisten laitteiden sekä laitekannan, verkon ja ohjelmistojen ylläpito
vaativat kunnilta jatkuvaa taloudellista panostusta, johon tulee kohdentaa resursseja.
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Perusopetus
Perusopetuksen lainsäädännön uudistaminen on tärkeää, jotta toiminnan kehittäminen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi on mahdollista.
Selonteossa ei kuitenkaan ole konkreettista tavoitetilaa tai toimenpiteitä, miten ja mihin suuntaan lainsäädäntöä muutetaan. Nykyinen lainsäädäntöpohja on tehty 1990-luvulla ja toimintaympäristö on muuttunut
sen jälkeen merkittävästi.
Lainsäädännössä tulisi ottaa huomioon muun muassa oppivelvollisuuden laajentumisen vaikutukset perusopetuksen päättövaiheeseen, jotta
mahdollistetaan kaikille oppijoille joustavat opinpolut perusopetuksesta
toiselle asteelle. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa perusopetuksen
suorittamisen kestoon joustavuutta 8-10 vuoteen ja osittaisen opiskelun
mahdollistamista myös toisella asteella. Tämä takaisi joustavampia
opinpolkuja erilaisille oppijoille. Lainsäädännössä tulee edelleen säilyttää kuntien päätäntävalta palvelujen toteuttamisessa.
Tällä hetkellä perusopetuksessa on 20 oppiainetta sekä lisäksi valinnaisia oppiaineita. Tämä pirstaloi helposti oppimisen kokonaisuudet.
Selonteossa voisi rohkeasti linjata uudistusta tuntijaon perustaksi, jotta
opetus vastaisi tulevaisuudessa laaja-alaista, tieteenalat (oppiainerajat)
ylittävää osaamista, tietoja ja taitoja.
Rahoituksen lainsäädännön uudistaminen, jossa huomioidaan kuntien
eriytyvät olosuhteet, on kannatettavaa, kun siihen sisällytetään myös
positiivisen erityiskohtelun rahoitus. Rahoituksen tason nostaminen ja
erillishankkeiden vähentäminen lisäävät kuntien mahdollisuutta pitkäjänteisempään suunnitteluun ja koulutuksen toteuttamiseen.
Helsingissä oppilasmäärä kasvaa ja haasteena on alueellinen segregaatio, vieraskielisten oppilaiden määrällinen kasvu sekä erityistä tukea
tarvitsevien oppilaiden suuri määrä. Valtakunnan tasolla on tärkeää
turvata oppilasmäärien vähenemisestä syntyvien säästöjen kohdentaminen täysimääräisesti perusopetuksen tarpeisiin kasvukeskuksissa.
Valtakunnallisten laatutavoitteiden laatiminen on kannatettavaa ja niiden laatimiseen tulee ottaa perusopetuksen järjestäjät laajasti mukaan.
Laatutyö ei kuitenkaan saa johtaa liian tiukkaan normitukseen, sillä liian
keskitetyt ratkaisut eivät huomioi paikallisia tarpeita ja erityispiirteitä.
Selonteossa tulisi olla konkreettisempia toimenpiteitä tulevaisuuden
osaamisen vahvistamiseen ja luoda rakenteita, joiden avulla kaikkien,
hyvin sekä heikommin menestyvien oppijoiden potentiaali saadaan näkyville oppilaan taustasta riippumatta. Selonteosta puuttuu kokonaan
konkreettiset toimenpiteet matemaattis-luonnontieteellisten oppimistuPostiosoite
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losten parantamiseen. Samanaikaisesti yhteiskunta muuttuu ja monimutkaistuu sekä arjen teknologian osaamisen merkitys kasvaa.
3.2 Toinen aste
Selonteossa tarkastellaan lukio- ja ammatillista koulutusta erillisinä,
mutta toisaalta kannustetaan koulutuksen järjestäjiä yhdistämään koulutuksia. Oppivelvollisuuden laajentuminen ja työelämän murros edellyttävät lukio- ja ammatillisen koulutuksen uudistamista. Lukiolaisilla pitäisi olla mahdollisuus valita ammatillisen koulutuksen opintoja ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla tosiasiallinen mahdollisuus opiskella yleissivistäviä opintoja. Opiskelijan tulisi voida valita koulutusta oman
potentiaalinsa mukaan, jolloin koulutusmuodosta tai suoritettavasta tutkinnosta riippumatta kurssitarjotin voi olla laajempi kuin vain lukion, tutkinnon tai osa-tutkintojen tarjotin. Helsingin kaupungin oppilaitoksille on
rakenteilla lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opintoja yhdistelevä yhteinen verkko-opintoalusta, joka mahdollistaa yksilöllisemmät opintopolut eri koulutusmuotojen oppijoille.
Ammatillisessa koulutuksessa on paremmin tunnistettava opiskelijat,
jotka mahdollisesti tavoittelevat siirtymistä korkea-asteen opintoihin ja
ohjattava heidät tehokkaammin opintoihin, jotka vahvistavat korkeaasteelle siirtymiseen vaadittavaa osaamista. Tämä edistäisi kansallista
tavoitetta koulutustason nostosta. Lisäksi korkea-asteen opintoja on
tuotava lähemmäksi toisen asteen opiskelijoita koulutusasteiden yhdistelmällä. Tästä esimerkkinä on Myllypuroon rakentuva Stadin ammattija aikuisopiston, Helsingin kielilukion ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteinen kampus, jossa opiskelijalle mahdollistuu lukio-opintojen,
ammatillisten opintojen sekä korkeakouluopintojen yhdistäminen.
Selonteossa tuodaan esiin maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden
perustaitojen vahvistamisen ja kielitaidon kehittymisen tukeminen vain
ammatillisessa koulutuksessa. Myös lukiokoulutuksessa tarvitaan näitä
toimenpiteitä, sillä Helsingissä on lukioita, joiden opiskelijoista 30 %
puhuu äidinkielinään muuta kuin suomea tai ruotsia.
Selonteossa tavoitellaan, että vähintään 50 % nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon vuonna 2030. Toimenpiteeksi esitetään ulkomaalaisten opiskelijoiden osuuden kasvattamista korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoista 15 prosenttiin. Selonteosta ei selviä, tarkoitetaanko
ulkomaalaisilla nimenomaisesti korkeakoulututkinnon suorittamiseksi
maahan muuttavia ulkomaalaisia vai alueiden muuta ulkomaalaistaustaista väestöä vai sekä että. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää joka
tapauksessa nykyistä vahvempaa yhteistyötä kaikilta eri koulutustoimijoilta. Ulkomaalaisten/ulkomaalaistaustaisten saaminen korkeakoulutukseen on tärkeää etenkin Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulPostiosoite
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la, koska puolet ulkomaalaistaustaisesta väestöstä asuu pääkaupunkiseudulla. Esitetyn tavoitteen saavuttamiseksi panostukset pääkaupunkiseudulle ovatkin välttämättömiä.
Selonteossa tuodaan esiin, että koulutuksen toteuttamisen seurantaa
lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa vahvistetaan. Selonteossa jää kuitenkin avoimeksi, mitä seurannan toteuttaminen käytännössä tarkoittaisi. Tavoitellaanko laajempaa raportointivelvollisuutta
vai esimerkiksi sähköisiä valtakunnallisia järjestelmiä, joiden avulla
opiskelijat ja oppilaitosten henkilökunta voisivat paremmin seurata
opiskelijoiden opintojen etenemistä ja annettua tukea. Jos seurannalla
tarkoitetaan ammatilliseen koulutukseen esitettyä ajatusta tietystä lähiopetuksen määrästä/ osaamispisteistä, tämä olisi selkeästi ristiriidassa osaamisperusteisuuden kanssa ja toisi keskiöön aikaan sidotun
opetuksen.
Selonteossa todetaan, että ammatillisen koulutuksen henkilökohtaistamista kehitetään jatkossa huomioiden ammatillisen koulutuksen luonteeseen soveltuva positiivisen diskriminaation malli. Epäselväksi jää,
mihin muuhun kuin rahoitusmekanismiin (nykyistä suurempaan perusrahoituksen korotukseen erityistä tukea saavista opiskelijoista) tässä
viitataan.
Selonteossa esitetään, että lukiokoulutuksen rakenteita ja sisältöjä kehitetään huomioiden ihmisten ja yhteiskunnan sivistystarpeet. Hyvinvoinnin ja opintoihin sitoutumisen kannalta on oleellista, että opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa omiin opintoihinsa ja valita nykyistä suurempi osa opinnoistaan omien tavoitteidensa mukaisesti. Opintojen valinnan mahdollisuuksiin liittyy erityisen koulutustehtävän lukiot ja niiden
merkittävä rooli kansallisesti laadukkaan opetuksen kehittämisessä.
Selonteossa olisikin huomioitava erityisen koulutustehtävän lukioiden
merkitys koulutusjärjestelmässä ja niiden rahoituksen varmistaminen
riittävälle tasolle. Selonteossa ei myöskään huomioida hyvin edistyvien
opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen tukemista esimerkiksi mahdollisuutena edetä opinnoissa nopeasti. Suomalaisen yhteiskunnan ja
kilpailukyvyn kannalta on keskeistä, että kaikki oppijat voivat edetä
opinnoissaan tavoitteidensa mukaisesti ja saavuttaa oman potentiaalinsa.
Selonteossa ei mainita ylioppilastutkinnon kehittämisen tarvetta suhteessa toimintaympäristön muutoksiin. Ylioppilastutkinnon kansainvälisesti arvostettu asema on tärkeä, jotta yo-tutkinnon suorittajat voivat
hyödyntää tutkintotodistusta myös kansainvälisissä korkeakouluhauissa. Lisäksi opiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus suorittaa englanninkielinen ylioppilastutkinto. Englanninkielisten opiskelumahdollisuuksien lisääminen Suomessa tukee nuorten kansainvälistymismahdollisuuksia
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ja edistää kansainvälisten osaajien hakeutumista Suomeen. Ylioppilastutkinnon kirjoitettavia aineita tulisi tarkastella muun muassa vieraiden
kielten näkökulmasta ja mahdollistaa esimerkiksi kiinan kielen kirjoittaminen.
Selonteossa tuodaan hyvin esiin lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja
työelämän kumppanuuden syventäminen koulutuksen osuvuuden ja
laadun parantamiseksi. Yhteistyö edistää merkittävästi opiskelijoiden
näköaloja, työelämävalmiuksia, urasuunnittelutaitoja sekä sitoutumista
opintoihin. Työelämäyhteistyö selventää opintojen merkitystä ja sujuvoittaa korkea-asteelle siirtymistä. Tulevaisuuden työelämässä suuri
osa ihmisistä työskentelee yrittäjinä ja yrittäjään rinnastettavissa olevissa työsuhteissa. Selonteon työelämän muutoksiin varautumisen toimenpiteissä ei tätä huomioida eikä toimenpiteissä huomioida yrittäjyysvalmiuksien lisäämistä.
3.4 Tiede ja tutkittu tieto
Selonteossa todetaan, että tutkittavaa tietoa hyödynnetään tehokkaasti
eri sektoreilla. Tärkeää on huomioida oppimisen ja hyvinvoinnin näkökulmat sekä tulosten käytettävyys opetustointa kehitettäessä
3.5 Vapaa sivistystyö
Selonteossa todetaan, että vapaa sivistystyö lisää ihmisten osaamista
ja hyvinvointia ja tukee yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista
kansalaisuutta. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat merkittäviä toimijoita maahanmuuttajien kouluttajina.
Vapaan sivistystyön rahoituksen tulee pysyä ennakoitavana, kuten selonteossa todetaan, mutta siinä tulee huomioida kasvukeskusten lisääntyvät sivistystarpeet ja vapaan sivistystyön rooli maahanmuuttajataustaisen väestön koulutuksessa. Jos rahoitus ei ota riittävästi huomioon demografisia muutoksia, se johtaa suurten kaupunkien rahoituksen suhteellisen osuuden pienenemiseen. Selonteossa tuodaan hyvin
esiin se, että vapaan sivistystyön toteuttama aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus on alirahoitettua. Tällä hetkellä siihen tarkoitettu korotettu valtionosuus kattaa vain pienen osan koulutustarpeesta.
Rahoitus ei kata lainkaan maahanmuuttajia, joiden kotoutumisaika on
jo päättynyt, vaikka vapaan sivistystyön koulutus sopisi hyvin pitkään
Suomessa oleskelleille, mutta vailla luku- ja kirjoitustaitoa jääneille
henkilöille. Tähän kohderyhmään kuuluvat erityisesti kotiäidit. Vapaan
sivistystyön opiskelijoille pitäisi myös tarjota moniammatillista tukea ja
opinto-ohjausta. Tarve lisääntyy maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrän kasvaessa.
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Selonteossa tuodaan esiin vapaan sivistystyön laaja-alainen hyvinvointivaikutus. On tärkeää, että vapaa sivistystyö tunnustetaan jatkossakin
oleelliseksi osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää ja samanlaiseksi
koko kansan sivistyslaitokseksi kuin kirjastot.
3.6 Jatkuva oppiminen – työuran aikainen oppiminen
Aikuisväestön osaamisen kehittäminen jää selonteossa vajavaiseksi,
vaikka se toisen asteen tehtäväksi tunnistetaankin. Puute on sikäli ristiriitainen, että monet selonteossa esitetyistä toimenpiteistä kohdistuvat
ammatilliseen koulutukseen, jossa valtaosa opiskelijoista on katsottavissa aikuisopiskelijoiksi.
Jatkuvaa oppimista ei voida nähdä ainoastaan lyhytkestoisena osaamista täydentävänä kouluttautumisena. Työelämän muutoksen myötä
kyseessä on usein kokonaan uuden ammatin hankkiminen, joka ei aina
onnistu nopeasti. Täydennyskoulutuksen lisäksi selonteossa tulisi
huomioida uudelleen koulutuksen tarve.
Muunto- ja pätevöitymiskoulutusta tulee kehittää joustavammaksi. Tarvitaan uralla kehittymiseen ja uraohjaukseen hallintorajat ylittäviä yhteisiä toimenpiteitä osana kestävää työllisyyttä ja hyvinvointia.
3.7 Opetus-, ohjaus- ja muu henkilöstö
Selonteossa yhtenä toimenpiteenä esitetään opettajakelpoisuuksien
sääntelyä ja uudistamista. Tämä on kannatettava toimenpide. Kelpoisuutta tulee tarkastella uusien osaamistarpeiden näkökulmasta. Tämä
tulisi yhdistää peruskoulussa opetettavien oppiaineiden määrän vähentämiseen ja laaja-alaisempien kokonaisuuksien toteuttamiseen.
Selonteossa ehdotetaan perustettavaksi kasvatus- ja opetusalan koulutusten kehittämisfoorumi. Ehdotus on kannatettava. Foorumin jäseninä
tulisi olla myös suurimmat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen
sekä toisen asteen koulutuksenjärjestäjät.
Selonteon tekstissä korostetaan, että muuttuva toimintaympäristö edellyttää työikäisen aikuisväestön jatkuvaa osaamisen kehittämistä, mutta
siitä puuttuu näkökulma työnantajien henkilöstölleen tarjoamaan täydennyskoulutukseen. Helsingin kaupunki panostaa vahvasti opetus- ja
kasvatusalan henkilöstön täydennyskoulutuksiin.
Osaamisen kehittämisen lisävoimavaroja (esim. kehittämishankerahoitus) tulee osoittaa myös varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen
sekä toisen asteen koulutuksenjärjestäjille.
3.8 Taide- ja kulttuurikasvatus ja -opetus ja taiteen perusopetus
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Selonteossa todetaan hyvin, että taide- ja kulttuurikasvatus, taide- ja
taitoaineiden opetus ja taiteen perusopetus tuottavat taitoja, jotka ovat
tärkeitä myös tieto- ja osaamisyhteiskunnassa. Selonteossa voisikin
asettaa tavoitteeksi lasten ja nuorten tulevaisuustaitojen yhdenvertaisen kehittämisen taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmiä hyödyntäen. Tämä edellyttäisi opettajien täydennyskoulutusta, taiteen ja kulttuurin osaamisen hyödyntämistä sekä kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisen oikeuden takaamista taiteeseen ja kulttuuriin.
Selonteosta puuttuu toimenpiteiden kuvaus harrastamisen ja vapaaajan toiminnan kehittämisestä. Helsingin kaupungin toteuttaman Mukana-ohjelman havaintojen mukaan taiteen ja kulttuuritoiminnan sekä vapaa-ajan vaikutukset hyvinvointiin ja osallisuuden kokemuksiin ovat
merkittävät ja niitä tulee vahvistaa. Vaikutuksia ovat lasten ja nuorten
yksinäisyyden vähentyminen, ylisukupolvisen syrjäytymiskierteen katkaiseminen, kiusaamisen ehkäiseminen sekä yleisen hyvinvoinnin lisääntyminen.
Selonteossa ei ole huomioitu liikkumisen ja liikunnan merkitystä. Liikunta ja liikkuminen ovat osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tutkimusten
mukaan lapset ja nuoret liikkuvat liian vähän. Kasvatuksen ja koulutuksen keskeinen tehtävä on edistää liikuntaa ja liikkumista lasten ja nuorten arjessa, koulussa ja vapaa-ajalla.
3.10 Ruotsinkielisen koulutuksen tilanne, tavoitteet ja toimenpiteet
Selonteossa nostetaan erikseen esille ruotsinkielisen koulutuksen tilanne, tavoitteet ja toimenpiteet, mikä on ruotsinkielisten palveluiden
turvaamiseksi ja kielellisten oikeuksien toteutumiseksi tärkeää. Ruotsinkielistä koulutusta kehitetään yhtä aikaa suomenkielisen kanssa.
Ruotsinkielisen koulutuksen tasa-arvo perustuu pätevään henkilöstöön.
Ruotsinkielisen henkilöstön saatavuuden ja riittävyyden turvaaminen
pääkaupunkiseudulla on koulutuksen laadun kannalta olennaista. Pääkaupunkiseutu eroaa palvelujen ja koulutuksen näkökulmasta huomattavasti muun maan tilanteesta verrattuna myös muihin ruotsinkielisiin
kuntiin. Ruotsinkielistä koulutusta tulee tarjota enenevissä määrin pääkaupunkiseudulla. Muuttuvassa yhteiskunnassa henkilöstön pätevöitymiseen tähtäävien koulutusten ja täydennyskoulutusten tulisi olla joustavaa ja ennakoitua, jotta palvelut vastaavat tarvetta. Koulutuksia tulisi
tarjota muuntokoulutuksina ja monimuoto-opiskeluna.
Kotoutuminen ruotsinkielisissä palveluissa tulisi mahdollistaa entistä
paremmin. Maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret, jotka hakeutuvat ruotsinkielisiin palveluihin, ovat monesti asuneet aikaisemmin toisessa Pohjoismaassa tai ruotsinkielisellä paikkakunnalla Pohjanmaalla.
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on keskeistä, jotta palveluja voiPostiosoite
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daan tarjota. Yhteistyöllä turvataan maahanmuuttajataustaisille oppijoille eheä opinpolku ja heidän tarvitsemansa tuki.
Ajantasaiset oppimateriaalit myös ruotsinkielellä tukevat opetuksen laatua. Oppijoiden ja henkilökunnan käytössä olevissa digitaalisissa työkaluissa tulee varmistaa, että saatavilla on myös toimivia ruotsinkielisiä
versioita.
3.11 Maahanmuuttajataustaisten oppiminen ja oppimispolut
Selonteon toimenpiteet ovat kannatettavia, mutta todennäköisesti riittämättömiä eurooppalaisittainkin huomattavan suurten oppimiserojen
tasaamiseksi. Vieraskielisten oppilaiden osaaminen matematiikassa,
lukutaidossa ja luonnontieteissä on selvästi heikompaa kuin kotimaankielisten osaaminen. Ero vastaa ulkomailla syntyneiden ensimmäisen
sukupolven ulkomaalaistaustaisten nuorten kohdalla peruskoulun lopussa keskimäärin kahden vuoden opintoja.
Tarkennettujen toimenpiteiden ohella konkreettisen tavoitetason asettaminen oppimistulosten parantamiselle ja koulupudokkuuden vähentämiselle tukisi selonteossa mainitun tahtotilan toteutumista. Tämä
edellyttäisi kansallisen tason mittarin luomista maahanmuuttajataustaisten oppimistulosten kehittymiseen sekä kehittymisen seurantaa pidemmällä aikavälillä. Tällä hetkellä ulkomaalaistaustaisten oppimistuloksia ei seurata kansallisesti systemaattisesti tai pidemmällä aikavälillä, jolloin ei voida myöskään arvioida miten oppimistulokset kehittyvät.
Mikäli tavoite asetetaan, tulee sen toteutumista kyetä mittaamaan.
Selontekoon tulisi kirjata vahvemmin tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka
tähtäävät oppijoiden kotoutumisen tukemiseen. Näitä ovat muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen palveluihin hakeutumisen sujuvoittamiseen tähtäävät toiminnot ja neuvontapalveluiden monipuolisuus sekä
toimenpiteet, jotka tähtäävät ulkomaalaistaustaisten ammattilaisten
määrän lisäämiseen sekä uralla etenemiseen kasvatuksen ja koulutuksen kentällä. Ammatissa tarvittavaa työkielen koulutusta tulisi tarjota
osana henkilöstökoulutuksia valtakunnallisen rahoituksen turvin. Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opiskelijoiden ohjausta
tulee kehittää.
Monet monikielisiä oppijoita koskevat erityiskysymykset ovat keskeisiä
myös oppimisen tuen toteuttamisessa. Näitä kysymyksiä ovat monikielisten oppijoiden ja huoltajien tuen tarpeiden tunnistaminen, oppimisvaikeuksien erottaminen kielen oppimiseen liittyvistä prosesseista sekä
kieli- ja kulttuuritietoisen toimintakulttuurin ja antirasistisen työotteen toteuttaminen. Koska koulukielen taito on oppimisen keskeisin väline, tulee sen kehittymisen tukemiseen ja seurantaan kiinnittää erityistä huomiota myös valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirryttäessä.
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Nykyinen valmistavan opetuksen ja S2-opetuksen rahoitusjärjestelmä
ei painota tätä siirtymäkohtaa riittävästi. Myös perusopetuksen loppuvaiheessa maahan tulleiden oppijoiden tukemiseen kaivattaisiin jatkumoa valmistavan opetuksen jälkeen. Omalla äidinkielellä annettu oppimisen tuki on tärkeä säilyttää rahoituksen perusteissa. Rahoitusjärjestelmää tuleekin edelleen kehittää valmistavan opetuksen jälkeisessä
opiskelussa.
4. Koulutus- ja tutkimusjärjestelmän tilannekuva ja keskeiset muutostekijät
Koulutus- ja tutkimusjärjestelmän tilannekuva ja keskeiset muutostekijät on tunnistettu selonteossa hyvin. Tilannekuvan ja muutostekijöiden
analyysi ei kuitenkaan näy riittävästi selonteon tavoitteissa ja toimenpiteissä, kuten edellä on kuvattu esimerkiksi kasvukeskusten ja erityisesti
Helsingin seudun erityispiirteiden huomioimisen osalta. Väestönmuutoksen lisäksi tulisi myös tunnistaa kuntien erilaistumiskehitys laajaalaisemmin.
Koulutuspoliittisesti olisi tärkeää priorisoida ja valita keskeiset kehittämisen kohteet, jotta kunnat voisivat suunnitelmallisesti kohdentaa hankerahoituksella toteutettavan toiminnan osaksi pitkäjänteistä kehittämistä ja strategiaa.
Käsittely
Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Poistetaan lausuntoehdotuksesta kohdista (32) ja (54)
osuudet
"Tällä hetkellä perusopetuksessa on 20 oppiainetta sekä lisäksi valinnaisia oppiaineita. Tämä pirstaloi helposti oppimisen kokonaisuudet.
Selonteossa voisi rohkeasti linjata uudistusta tuntijaon perustaksi, jotta
opetus vastaisi tulevaisuudessa laaja-alaista, tieteenalat (oppiainerajat)
ylittävää osaamista, tietoja ja taitoja."
ja
"Tämä tulisi yhdistää peruskoulussa opetettavien oppiaineiden määrän
vähentämiseen ja laaja-alaisempien kokonaisuuksien toteuttamiseen."
Kannattaja: Petra Malin
Vastaehdotus:
Ted Apter: Korvataan kohta (14) seuraavalla tekstillä eli lisätään keskellä oleva virke alkaen sanoilla: Siksi on erityisen tärkeää, ..."
**
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"Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden suhteen Helsingin ja pääkaupunkiseudun haasteet ovat omaa luokkaansa. Esimerkiksi vuoteen
2030 mennessä pääkaupunkiseudulle tarvitaan 5000 uutta korkeakoulutettua varhaiskasvatuksen työntekijää, jotta varhaiskasvatusta voidaan tarjota riittävästi ja varhaiskasvatuslain mukaisesti. Siksi on erityisen tärkeää, että valtio, opetus- ja kulttuuriministeriö ja pääkaupunkiseudun korkeakoulut sekä kaupungit lisäävät yhdessä aloituspaikkoja,
täydennyskoulutusmahdollisuuksia sekä muutoin laajalti toimenpiteitä,
joilla saadaan riittävä suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatuksen
henkilöstö pääkaupunkiseudun päiväkoteihin. Työvoimapulaa pääkaupunkiseudulla on myös mm. rakennus- ja tekniikan alan tehtävissä aina
asiantuntijoista työntekijöihin, laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon alalla, ohjelmisto- ja sovellussuunnittelussa, erityisopetuksessa, kuljetusalalla sekä lisäksi useissa palvelualan tehtävissä, kuten siivous- ja keittiöalan töissä."
Kannattaja: Matias Pajula
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Ted Aptrin vastaehdotuksen
yksimielisesti.
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan lausuntoehdotuksesta kohdista (32) ja (54)
osuudet "Tällä hetkellä perusopetuksessa on 20 oppiainetta sekä lisäksi valinnaisia oppiaineita. Tämä pirstaloi helposti oppimisen kokonaisuudet. Selonteossa voisi rohkeasti linjata uudistusta tuntijaon perustaksi, jotta opetus vastaisi tulevaisuudessa laaja-alaista, tieteenalat
(oppiainerajat) ylittävää osaamista, tietoja ja taitoja." ja "Tämä tulisi
yhdistää peruskoulussa opetettavien oppiaineiden määrän vähentämiseen ja laaja-alaisempien kokonaisuuksien toteuttamiseen."
Jaa-äänet: 10
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Emma Kari, Pia Kopra, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Seppo
Siika-aho
Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin
Tyhjä: 1
Abdirahim Husu Hussein
Poissa: 0
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi Vesa Korkkulan vastaehdotuksen äänin 10-2. Tyhjää äänesti 1.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Anna Lyra-Katz, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706
anna.lyra-katz(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Lausuntopyyntö 10.12.2020
Lausuntopyyntö 10.12.2020, liite, koulutuspoliittinen selonteko-luonnos

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtioneuvoston luonnoksesta koulutuspoliittiseksi selonteoksi.
Lausunnon pohjana on käytetty koulutuspoliittisen selontekoluonnoksen otsikointia.
Yleiset selontekoa koskevat kommentit
Koulutuspoliittisessa selonteossa kuvataan Suomen myönteistä kehitystä koulutuksessa, tieteessä sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Selonteossa tuodaan esiin, että kehitys ei voi jatkua ilman merkittäviä taloudellisia panostuksia sekä toimintatapojen ja rakenteiden uudistamista. Helsingin kaupunki yhtyy näkemykseen, mutta huomauttaa, että selonteossa ei vastata, miten tarvittavat resurssit turvataan. Yleisesti
ottaen selonteossa asetetut tavoitteet ovat kannatettavia, mutta toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi ei ole määritelty riittävällä laajuudella.
Alueiden erilaiset tarpeet
Selonteossa on tunnistettu kohtuullisen hyvin koulutus- ja tutkimusjärjestelmän tilannekuvaa ja keskeisiä muutostekijöitä. Selonteossa tulisi
kuitenkin huomioida paremmin Suomen erilaiset alueet ja niiden mahdollisuudet toteuttaa sivistyksellisiä peruspalveluita.
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Kasvukeskuksia ja muuta Suomea tulisi tarkastella erillisinä kokonaisuuksinaan, jotta niiden erilaiset toimintaympäristöt ja -edellytykset voitaisiin huomioida paremmin. Alueelliset kasvukeskukset toimivat vetureina uudistettaessa ja luotaessa kestäviä kasvatuksen ja koulutuksen
rakenteita ja toimintamalleja. Jos erilaisia alueellisia tilanteita ja ratkaisuja ei huomioida, menetetään opetuksen ja koulutuksen toteuttamisesta innovatiivisuutta eikä erilaisten alueiden kasvatuksellisia ja koulutuksellisia tarpeita pystytä toteuttamaan riittävän laadukkaasti.
Muuttoliike keskittää väestöä yhä harvempiin kasvukeskuksiin ja tekee
maakuntien välisistä ja sisäisistä eroista huomattavan suuria. Helsingissä vuosien 2019–2025 aikana peruskouluikäisten 7–15-vuotiaiden
nuorten määrän ennustetaan kasvavan 10 prosenttia ja 16–18vuotiaiden nuorten 16 prosenttia. Kymmenen vuoden kuluttua näistä
ikäluokista joka neljäs on vieraskielinen. Vieraskielisten oppijoiden suhteellisen suuri osuus heijastuu opin- ja koulutuspolulle ja vaatii erilaisia
koko perheitä koskevia ratkaisuja. Lisäksi suuri vieraskielisten osuus
vaatii jatkossakin panostuksia koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen ja segregaation torjuntaan.
Helsingin kaupungin näkökulmasta haastavaa on, että jo nykyisin kaupungin järjestämään lukio- ja ammatilliseen koulutukseen hakeutuu
runsaasti opiskelijoita muista kunnista samaan aikaan, kun Helsingissä
nuorten ikäluokat kasvavat. Oppivelvollisuuden laajennuttua koulumatkojen maksuttomuus voi entisestään lisätä Helsingin vetovoimaa. Koulutuspaikkojen kasvava kysyntä saattaa jatkossa heikentää helsinkiläisten nuorten mahdollisuuksia päästä kotikaupungissa järjestettävään
toisen asteen koulutukseen. Helsingissä lukioiden sisäänpääsyyn vaadittavat keskiarvot alkavat olla todella korkeita, kun kaupungin lukioihin
tulee ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita.
Yhtenäinen opinpolku
Yhtenäisen opinpolun muodostuminen varhaiskasvatuksesta korkeaasteelle on keskeinen tulevaisuuden päämäärä. Tämä vaatii nivelvaiheiden saumatonta yhteistyötä. Selonteossa keskitytään varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen sujuvan jatkumon luomiseen, mutta
perusopetuksen ja toisen asteen yhteisen jatkumon vahvistaminen ja
siihen liittyvät toimenpiteet puuttuvat lähes kokonaan. Vain ohjauksen
vahvistaminen nostetaan esille.
Oppivelvollisuuden laajeneminen edellyttää, että myös ohjausta tarkastellaan ja toteutetaan kokonaisvaltaisesti jatkumona. Selonteossa tulisikin esittää tavoite ohjauksen kansalliselle kehittämiselle, joka tarkastelee ohjausta yli koulutusrajojen monihallinnollisena ja moniammatillisena yhteistyönä. Ohjauksen tavoitteena tulee olla oppijan urasuunnitteluPostiosoite
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taitojen kehittymisen tukeminen. Urasuunnittelutaitojen kehittyessä
oppija rakentaa omaa opinpolkuaan, urapolkuaan ja elämänpolkuaan.
Nykyinen yhteishakujärjestelmä ei tue joustavaa, yhtenäistä opinpolun
suorittamista. Lukioihin tulisi olla jatkossa mahdollisuus hakeutua myös
syksyisin joustavan haun periaatteita noudattaen kuten ammatilliseen
koulutukseen. Toteutuksen pitäisi perustua henkilökohtaistamiseen eli
oppijan tavoitteiden, urasuunnitelmien ja aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella tehtävään suunnitelmaan osaamisen hankkimiseksi.
Hyötynä olisi, että jo hakeutumisvaiheessa selvitetään tarvittavat tukitoimet ja riittävät kielelliset, matemaattiset ja digitaaliset valmiudet sekä
tietyissä tapauksissa terveydentilavaatimukset opintojen suorittamiseksi.
Osaamistarpeet ja koulutuksen tarjonta
Helsingin tilanne eroaa muusta Suomesta väestön lisäksi koulutuksen
toimijakentältään ja osaamistarpeiltaan. Muuhun Suomeen verrattuna
Helsingissä on kaupungin omien oppilaitosten lisäksi kymmeniä yksityisiä ja valtion oppilaitoksia. Työelämän muutos kytkeytyy tiiviisti Helsingin erityispiirteisiin ja kaupungin moninaisuuteen. Kaikki työpaikat eivät
enää edellytä suomen tai ruotsin kielen osaamista, joka on tärkeää
huomioida koulutuksen järjestämisessä ja laajemminkin sivistyspalveluissa. Helsingissä vieraskieliset ihmiset voivat työllistyä ja sivistyä
muilla kuin kotimaisilla kielillä, erityisesti englannin kielellä.
Helsingin ja Uudenmaan perus- ja toisen asteen koulutus on Suomen
saavutettavinta, mikäli asiaa katsoo oppilaitosten sijainnilla. Saavutettavuutta haastaa kuitenkin koulutuksen kasvava tarve. Tällä hetkellä
Suomen toisen asteen koulutuksesta noin 13 % järjestetään Helsingissä ja tähän osuuteen kohdistuu kasvupaineita: oppivelvollisuuden laajentamisen voidaan olettaa nostavan ulkopaikkakuntalaisten nykyistä
30 prosentin osuutta ja jo tällä hetkellä Uudellamaalla on yksi heikoimmista tilanteista ammatillisen koulutuksen aloituspaikoista suhteessa
16-vuotiaiden ikäluokkaan (VM, Peruspalveluiden tila 2020).
Heikko koulutustarjonta tilanne jatkuu alueella toisen asteen jälkeen,
koska korkeakoulupaikkoja on suhteellisesti liian vähän. Uusia ylioppilaita ja hakijoita on Uudellamaalla koko Suomen osuuksista kolmasosa,
mutta paikkoja koko maan kapasiteetista ammattikorkeakouluissa ja
yliopistoissa on vain neljäsosa. Selonteossa esitetty korkeakoulupaikkojen lisäys tulisikin kohdentaa pääasiassa pääkaupunkiseudulle.
Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden suhteen Helsingin ja pääkaupunkiseudun haasteet ovat omaa luokkaansa. Esimerkiksi vuoteen
2030 mennessä pääkaupunkiseudulle tarvitaan 5000 uutta korkeakoulutettua varhaiskasvatuksen työntekijää, jotta varhaiskasvatusta voiPostiosoite
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daan tarjota riittävästi ja varhaiskasvatuslain mukaisesti. Työvoimapulaa pääkaupunkiseudulla on myös mm. rakennus- ja tekniikan alan tehtävissä aina asiantuntijoista työntekijöihin, laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon alalla, ohjelmisto- ja sovellussuunnittelussa, erityisopetuksessa, kuljetusalalla sekä lisäksi useissa palvelualan tehtävissä, kuten
siivous- ja keittiöalan töissä.
Valtion ohjaus ja digitalisaation hyödyntäminen
Selonteossa todetaan, että valtionohjauksen keskeisiä ohjausmuotoja
ovat normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus. Näitä täydentävät hankeohjaus, etu- ja jälkikäteinen valvonta sekä arviointi. Selonteossa esitetään useassa kohdassa valtakunnallisesti toteutettavia toimenpiteitä,
joissa on keskitettyä seurantaa ja arviointia. Tästä tulee vaikutelma, että valtakunnan tasolla halutaan määritellä ja ohjata nykyistä enemmän
kuntien toimintaa. Liian tiukalla keskitetyllä ohjauksella saatetaan heikentää erilaisten alueiden ja kuntien tarpeista lähtevän koulutuksen laatua ja innovatiivisuutta, vaikka tavoitellaankin yhtenäistä laatua.
Keskitettyä seurantaa ja arviointia suunniteltaessa on otettava huomioon, että Suomen kuntien käytössä olevat voimavarat perusopetuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen vaihtelevat suuresti. Samoin nykyinenkään ammatillisen koulutuksen sääntely (opintovuodet, tutkintojen järjestämisluvat) ei palvele erilaisten alueiden tarpeita koulutuksen
osuvuuden, dynaamisen työelämäyhteistyön sekä koulutus- ja työelämätarpeiden ennakoinnin näkökulmasta.
Koulutuksen tietoperusteisen johtamisen kehittämisessä opetus- ja
kulttuuriministeriön rooli on keskeinen. Valtakunnan ja kunnan tasolla
tarvitaan yhteensopivia tietojärjestelmiä. Kansallisella tasolla toteutettava tiedonhallinnan viitekehys, jossa saadaan yhtenäinen tietopohja
niin valtakunnalliseen kuin kunta- ja aluetason työhön parantaa koulutuksen vaikuttavuuden ja laadun seurantaa, johtamista sekä kehittämistä. Mahdollisuus hyödyntää oppimisanalytiikkaa ja AI-osaamista tulee
olla kaikkien opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ulottuvilla. Toimenpiteet tulee priorisoida ja saada mahdollisimman pikaisesti kaikkien maksuttomaan käyttöön esimerkiksi oppivelvollisuuden valvontaan liittyen.
Lisäksi valtakunnallisessa digitaalisten ratkaisujen kehitystyössä on
tärkeää huomioida jo käynnissä tai rakenteilla olevat palvelut, jolloin
valtakunnalliset panostukset tukisivat paikallisesti tärkeiksi nähtyjä kehitystarpeita.
Selonteossa esitetään digitaalisen palveluekosysteemin rakentamista,
mutta konkreettiset ratkaisut jäävät avoimeksi. Opetuksessa ja ohjauksessa olisi hyödynnettävä sellaisia digitaalisia oppimisympäristöjä, jotka rikastuttavat oppimista ja tekevät oppijalle oman oppimisprosessin
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näkyväksi. Myös oppijoiden yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen kokemus ovat tärkeitä oppimisympäristöjen kehittämisessä. Tekoälyn ja
data-analytiikan parempi hyödyntäminen sekä oppijoiden ja opettajien
taitojen vahvistaminen olisi tarpeen nostaa selonteon keskeiseksi tavoitteeksi kaikissa koulumuodoissa. Älykkäässä oppimisympäristössä
datan ja tekoälyn keskeinen käyttökohde on syrjäytymisen ehkäiseminen, jolla edistetään oppijoiden hyvinvointia tunnistamalla varhaisen
tuen tarve sekä mahdollistamalla oppimisen ohjaus matalalla kynnyksellä. Ajantasaista viestintäteknologiaa tulisi hyödyntää myös moninaisemmin oppilaitosten ja oppijoiden huoltajien välisessä vuorovaikutuksessa.
Kestävä kasvatus
Selonteosta puuttuu konkreettisia ratkaisuja luvun 4 tilannekuvassa esitettyyn ympäristön tilaan ja ekologisen katastrofin torjumiseen. Tilannekuva tunnistaa, että kiertotalouden ja hiilineutraaliuden edellyttämiin
ratkaisuihin tarvitaan yhä enemmän luonnontieteiden ja teknologian
osaamista. Helsingin kaupunki pitää teemaa erittäin tärkeänä ja läpileikkaavana tulevaisuuden kasvatuksessa ja koulutuksessa. YK:n
Agendaa 2030 hyödyntämällä selontekoon voitaisiin nostaa laajempaa
ja kunniahimoisempaa näkökulmaa. Teema edellyttää opettajankoulutuksen, opetuksen sisältöjen ja painotusten sekä koulutusohjelmien
uudelleentarkastelua.
2. Visio/tavoitetila – koulutus ja tutkimus kohti 2040-lukua
Selonteossa on asetettu kunnianhimoinen tavoitetila saada suomalaisten koulutus- ja osaamistaso maailman kärkeen. Selonteossa tulisi kuitenkin korostaa vahvemmin sitä, että kasvatuksen ja koulutuksen sivistystavoite elää ajassa ja mahdollistaa siten yhteiskunnan uudistumisen
ja yhteisen hyvinvoinnin. Tavoitetilana tulisi näkyä selkeästi kasvatuksen ja koulutuksen keskeinen merkitys kestävän tulevaisuuden ja demokraattisen ja moninaisuutta arvostavan yhteiskunnan rakentumisessa. Oppijat tulisi nähdä nyt esitettyä enemmän aktiivisina toimijoina ja
voimavarana. Koulutuksen ja tutkimuksen visioissa vuoteen 2040 tulisi
näkyä vahvemmin tulevaisuudessa tarvittava innovatiivinen ja luova
oppiminen sekä osaaminen sekä näiden kehittäminen. Innovaatiot ja
innovatiiviset ratkaisut mainitaan, mutta niitä ei ole nostettu keskeisiksi
osaamistavoitteiksi selonteossa.
Eriarvoistumiskehityksen pysäyttämisen ja oppijoiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden varmistaminen ovat kannatettava perusta tavoitetilalle. Kasvatus ja koulutus tulee nähdä joustavana jatkumona eri koulutusmuotojen välillä. Visiossa tulisi ottaa vieläkin laaja-alaisemmin esille
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hyvinvointia ja oppimista tukevat tekijät kuten kulttuurin ja liikkumisen
merkitys.
Visiossa korostuu akateeminen osaaminen. Tutkimusten mukaan sosiaalis-emotionaaliset taidot ovat keskeisiä tulevaisuudessa tarvittavia
taitoja niin työelämässä kuin yhteiskunnassa. Ne puuttuvat selonteosta.
3.1 Varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetus
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen merkitys lapsen kokonaisvaltaisen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin perustana on tunnistettu selonteossa selkeästi.
Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus muodostavat selonteossa yhtenäisen kokonaisuuden.
Selonteossa todetaan, että varhaiskasvatuksella on erityisen vaikuttava
merkitys vaikeista oloista tuleville lapsille. Varhaiskasvatuksen eriarvoisuutta ehkäisevä vaikutus tunnistetaan hyvin. Varhaiskasvatuksen
osallistumisasteen nousun tulee toteutua tasaisesti, jotta lasten välisiä
osaamiseroja on mahdollista tasata jo ennen koulun alkua.
Varhaiskasvatuksen osittaisen maksuttomuuden kehittämistä on kannatettavaa jatkaa varhaiskasvatukseen osallistumisen lisäämiseksi.
Tämä edellyttää kuntatalouden riittävän rahoituksen turvaamista, mutta
se ei toteudu ainoastaan hankkeilla tai erillisrahoituksella. Rahoitusjärjestelmän kokonaisvaltaisen kehittämisen yhteyteen tulee kirjata varhaiskasvatuksen osittaisen maksuttomuuden takaaminen. Yhtenäinen
laatutyö rahoitusjärjestelmän ja lainsäädännön uudistuksen pohjaksi on
kannatettava. Tällä on merkitystä myös yhtenäisen opinpolun kehittämisen näkökulmasta.
Selonteon tärkeä tavoite on, että jokainen lapsi saa maailman parasta
varhaiskasvatusta lähipalveluna. Kunnilla tulee olla yhtenäinen käsitys
siitä, mitä lähipalvelulla tarkoitetaan. Se voidaan tulkita fyysisenä lähipalveluna (esimerkiksi varhaiskasvatuspaikan saa läheltä kotia) tai
esimerkiksi lapsen tarvitseman tuen järjestymistä entistä joustavammin
jokaiseen päiväkotiin. Lähipalvelun toteutuminen lähellä kotia ei kuitenkaan takaa segregaatiokehityksen hidastumista, mikäli samalle alueelle
on keskittynyt esimerkiksi heikomman sosioekonomisen aseman
omaavia perheitä, joiden lapset sijoittuvat samaan päiväkotiin.
Yhteistyö ja palveluohjaus neuvolan ja muiden lapsiperheiden palveluiden kanssa on merkittävää lapsen ja perheen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Se ei saa vähentyä sote-uudistuksen myötä tulevaisuudessakaan. Varhaiskasvatuksessa on tarve samankaltaiseen yhteisölliseen
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oppimisen ja kasvun edistämiseen kuin muissakin koulutusmuodoissa,
joissa on oppilashuollon palvelut.
Selonteossa mainittu yhteinen osaamista turvaava ja opettajankoulutusta kehittävä foorumi on kannatettava riittävän ja osaavan työvoiman
saamiseksi.
Selontekoon on kirjattu, että jokaisella lapsella on käytettävissään
asianmukaiset laitteet digitaalisen oppimisen mahdollistamiseksi. Digitaalisten laitteiden sekä laitekannan, verkon ja ohjelmistojen ylläpito
vaativat kunnilta jatkuvaa taloudellista panostusta, johon tulee kohdentaa resursseja.
Perusopetus
Perusopetuksen lainsäädännön uudistaminen on tärkeää, jotta toiminnan kehittäminen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi on mahdollista.
Selonteossa ei kuitenkaan ole konkreettista tavoitetilaa tai toimenpiteitä, miten ja mihin suuntaan lainsäädäntöä muutetaan. Nykyinen lainsäädäntöpohja on tehty 1990-luvulla ja toimintaympäristö on muuttunut
sen jälkeen merkittävästi.
Lainsäädännössä tulisi ottaa huomioon muun muassa oppivelvollisuuden laajentumisen vaikutukset perusopetuksen päättövaiheeseen, jotta
mahdollistetaan kaikille oppijoille joustavat opinpolut perusopetuksesta
toiselle asteelle. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa perusopetuksen
suorittamisen kestoon joustavuutta 8-10 vuoteen ja osittaisen opiskelun
mahdollistamista myös toisella asteella. Tämä takaisi joustavampia
opinpolkuja erilaisille oppijoille. Lainsäädännössä tulee edelleen säilyttää kuntien päätäntävalta palvelujen toteuttamisessa.
Tällä hetkellä perusopetuksessa on 20 oppiainetta sekä lisäksi valinnaisia oppiaineita. Tämä pirstaloi helposti oppimisen kokonaisuudet.
Selonteossa voisi rohkeasti linjata uudistusta tuntijaon perustaksi, jotta
opetus vastaisi tulevaisuudessa laaja-alaista, tieteenalat (oppiainerajat)
ylittävää osaamista, tietoja ja taitoja.
Rahoituksen lainsäädännön uudistaminen, jossa huomioidaan kuntien
eriytyvät olosuhteet, on kannatettavaa, kun siihen sisällytetään myös
positiivisen erityiskohtelun rahoitus. Rahoituksen tason nostaminen ja
erillishankkeiden vähentäminen lisäävät kuntien mahdollisuutta pitkäjänteisempään suunnitteluun ja koulutuksen toteuttamiseen.
Helsingissä oppilasmäärä kasvaa ja haasteena on alueellinen segregaatio, vieraskielisten oppilaiden määrällinen kasvu sekä erityistä tukea
tarvitsevien oppilaiden suuri määrä. Valtakunnan tasolla on tärkeää
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turvata oppilasmäärien vähenemisestä syntyvien säästöjen kohdentaminen täysimääräisesti perusopetuksen tarpeisiin kasvukeskuksissa.
Valtakunnallisten laatutavoitteiden laatiminen on kannatettavaa ja niiden laatimiseen tulee ottaa perusopetuksen järjestäjät laajasti mukaan.
Laatutyö ei kuitenkaan saa johtaa liian tiukkaan normitukseen, sillä liian
keskitetyt ratkaisut eivät huomioi paikallisia tarpeita ja erityispiirteitä.
Selonteossa tulisi olla konkreettisempia toimenpiteitä tulevaisuuden
osaamisen vahvistamiseen ja luoda rakenteita, joiden avulla kaikkien,
hyvin sekä heikommin menestyvien oppijoiden potentiaali saadaan näkyville oppilaan taustasta riippumatta. Selonteosta puuttuu kokonaan
konkreettiset toimenpiteet matemaattis-luonnontieteellisten oppimistulosten parantamiseen. Samanaikaisesti yhteiskunta muuttuu ja monimutkaistuu sekä arjen teknologian osaamisen merkitys kasvaa.
3.2 Toinen aste
Selonteossa tarkastellaan lukio- ja ammatillista koulutusta erillisinä,
mutta toisaalta kannustetaan koulutuksen järjestäjiä yhdistämään koulutuksia. Oppivelvollisuuden laajentuminen ja työelämän murros edellyttävät lukio- ja ammatillisen koulutuksen uudistamista. Lukiolaisilla pitäisi olla mahdollisuus valita ammatillisen koulutuksen opintoja ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla tosiasiallinen mahdollisuus opiskella yleissivistäviä opintoja. Opiskelijan tulisi voida valita koulutusta oman
potentiaalinsa mukaan, jolloin koulutusmuodosta tai suoritettavasta tutkinnosta riippumatta kurssitarjotin voi olla laajempi kuin vain lukion, tutkinnon tai osa-tutkintojen tarjotin. Helsingin kaupungin oppilaitoksille on
rakenteilla lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opintoja yhdistelevä yhteinen verkko-opintoalusta, joka mahdollistaa yksilöllisemmät opintopolut eri koulutusmuotojen oppijoille.
Ammatillisessa koulutuksessa on paremmin tunnistettava opiskelijat,
jotka mahdollisesti tavoittelevat siirtymistä korkea-asteen opintoihin ja
ohjattava heidät tehokkaammin opintoihin, jotka vahvistavat korkeaasteelle siirtymiseen vaadittavaa osaamista. Tämä edistäisi kansallista
tavoitetta koulutustason nostosta. Lisäksi korkea-asteen opintoja on
tuotava lähemmäksi toisen asteen opiskelijoita koulutusasteiden yhdistelmällä. Tästä esimerkkinä on Myllypuroon rakentuva Stadin ammattija aikuisopiston, Helsingin kielilukion ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteinen kampus, jossa opiskelijalle mahdollistuu lukio-opintojen,
ammatillisten opintojen sekä korkeakouluopintojen yhdistäminen.
Selonteossa tuodaan esiin maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden
perustaitojen vahvistamisen ja kielitaidon kehittymisen tukeminen vain
ammatillisessa koulutuksessa. Myös lukiokoulutuksessa tarvitaan näitä
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toimenpiteitä, sillä Helsingissä on lukioita, joiden opiskelijoista 30 %
puhuu äidinkielinään muuta kuin suomea tai ruotsia.
Selonteossa tavoitellaan, että vähintään 50 % nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon vuonna 2030. Toimenpiteeksi esitetään ulkomaalaisten opiskelijoiden osuuden kasvattamista korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoista 15 prosenttiin. Selonteosta ei selviä, tarkoitetaanko
ulkomaalaisilla nimenomaisesti korkeakoulututkinnon suorittamiseksi
maahan muuttavia ulkomaalaisia vai alueiden muuta ulkomaalaistaustaista väestöä vai sekä että. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää joka
tapauksessa nykyistä vahvempaa yhteistyötä kaikilta eri koulutustoimijoilta. Ulkomaalaisten/ulkomaalaistaustaisten saaminen korkeakoulutukseen on tärkeää etenkin Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla, koska puolet ulkomaalaistaustaisesta väestöstä asuu pääkaupunkiseudulla. Esitetyn tavoitteen saavuttamiseksi panostukset pääkaupunkiseudulle ovatkin välttämättömiä.
Selonteossa tuodaan esiin, että koulutuksen toteuttamisen seurantaa
lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa vahvistetaan. Selonteossa jää kuitenkin avoimeksi, mitä seurannan toteuttaminen käytännössä tarkoittaisi. Tavoitellaanko laajempaa raportointivelvollisuutta
vai esimerkiksi sähköisiä valtakunnallisia järjestelmiä, joiden avulla
opiskelijat ja oppilaitosten henkilökunta voisivat paremmin seurata
opiskelijoiden opintojen etenemistä ja annettua tukea. Jos seurannalla
tarkoitetaan ammatilliseen koulutukseen esitettyä ajatusta tietystä lähiopetuksen määrästä/ osaamispisteistä, tämä olisi selkeästi ristiriidassa osaamisperusteisuuden kanssa ja toisi keskiöön aikaan sidotun
opetuksen.
Selonteossa todetaan, että ammatillisen koulutuksen henkilökohtaistamista kehitetään jatkossa huomioiden ammatillisen koulutuksen luonteeseen soveltuva positiivisen diskriminaation malli. Epäselväksi jää,
mihin muuhun kuin rahoitusmekanismiin (nykyistä suurempaan perusrahoituksen korotukseen erityistä tukea saavista opiskelijoista) tässä
viitataan.
Selonteossa esitetään, että lukiokoulutuksen rakenteita ja sisältöjä kehitetään huomioiden ihmisten ja yhteiskunnan sivistystarpeet. Hyvinvoinnin ja opintoihin sitoutumisen kannalta on oleellista, että opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa omiin opintoihinsa ja valita nykyistä suurempi osa opinnoistaan omien tavoitteidensa mukaisesti. Opintojen valinnan mahdollisuuksiin liittyy erityisen koulutustehtävän lukiot ja niiden
merkittävä rooli kansallisesti laadukkaan opetuksen kehittämisessä.
Selonteossa olisikin huomioitava erityisen koulutustehtävän lukioiden
merkitys koulutusjärjestelmässä ja niiden rahoituksen varmistaminen
riittävälle tasolle. Selonteossa ei myöskään huomioida hyvin edistyvien
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opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen tukemista esimerkiksi mahdollisuutena edetä opinnoissa nopeasti. Suomalaisen yhteiskunnan ja
kilpailukyvyn kannalta on keskeistä, että kaikki oppijat voivat edetä
opinnoissaan tavoitteidensa mukaisesti ja saavuttaa oman potentiaalinsa.
Selonteossa ei mainita ylioppilastutkinnon kehittämisen tarvetta suhteessa toimintaympäristön muutoksiin. Ylioppilastutkinnon kansainvälisesti arvostettu asema on tärkeä, jotta yo-tutkinnon suorittajat voivat
hyödyntää tutkintotodistusta myös kansainvälisissä korkeakouluhauissa. Lisäksi opiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus suorittaa englanninkielinen ylioppilastutkinto. Englanninkielisten opiskelumahdollisuuksien lisääminen Suomessa tukee nuorten kansainvälistymismahdollisuuksia
ja edistää kansainvälisten osaajien hakeutumista Suomeen. Ylioppilastutkinnon kirjoitettavia aineita tulisi tarkastella muun muassa vieraiden
kielten näkökulmasta ja mahdollistaa esimerkiksi kiinan kielen kirjoittaminen.
Selonteossa tuodaan hyvin esiin lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja
työelämän kumppanuuden syventäminen koulutuksen osuvuuden ja
laadun parantamiseksi. Yhteistyö edistää merkittävästi opiskelijoiden
näköaloja, työelämävalmiuksia, urasuunnittelutaitoja sekä sitoutumista
opintoihin. Työelämäyhteistyö selventää opintojen merkitystä ja sujuvoittaa korkea-asteelle siirtymistä. Tulevaisuuden työelämässä suuri
osa ihmisistä työskentelee yrittäjinä ja yrittäjään rinnastettavissa olevissa työsuhteissa. Selonteon työelämän muutoksiin varautumisen toimenpiteissä ei tätä huomioida eikä toimenpiteissä huomioida yrittäjyysvalmiuksien lisäämistä.
3.4 Tiede ja tutkittu tieto
Selonteossa todetaan, että tutkittavaa tietoa hyödynnetään tehokkaasti
eri sektoreilla. Tärkeää on huomioida oppimisen ja hyvinvoinnin näkökulmat sekä tulosten käytettävyys opetustointa kehitettäessä
3.5 Vapaa sivistystyö
Selonteossa todetaan, että vapaa sivistystyö lisää ihmisten osaamista
ja hyvinvointia ja tukee yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista
kansalaisuutta. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat merkittäviä toimijoita maahanmuuttajien kouluttajina.
Vapaan sivistystyön rahoituksen tulee pysyä ennakoitavana, kuten selonteossa todetaan, mutta siinä tulee huomioida kasvukeskusten lisääntyvät sivistystarpeet ja vapaan sivistystyön rooli maahanmuuttajataustaisen väestön koulutuksessa. Jos rahoitus ei ota riittävästi huomioon demografisia muutoksia, se johtaa suurten kaupunkien rahoitukPostiosoite
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sen suhteellisen osuuden pienenemiseen. Selonteossa tuodaan hyvin
esiin se, että vapaan sivistystyön toteuttama aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus on alirahoitettua. Tällä hetkellä siihen tarkoitettu korotettu valtionosuus kattaa vain pienen osan koulutustarpeesta.
Rahoitus ei kata lainkaan maahanmuuttajia, joiden kotoutumisaika on
jo päättynyt, vaikka vapaan sivistystyön koulutus sopisi hyvin pitkään
Suomessa oleskelleille, mutta vailla luku- ja kirjoitustaitoa jääneille
henkilöille. Tähän kohderyhmään kuuluvat erityisesti kotiäidit. Vapaan
sivistystyön opiskelijoille pitäisi myös tarjota moniammatillista tukea ja
opinto-ohjausta. Tarve lisääntyy maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrän kasvaessa.
Selonteossa tuodaan esiin vapaan sivistystyön laaja-alainen hyvinvointivaikutus. On tärkeää, että vapaa sivistystyö tunnustetaan jatkossakin
oleelliseksi osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää ja samanlaiseksi
koko kansan sivistyslaitokseksi kuin kirjastot.
3.6 Jatkuva oppiminen – työuran aikainen oppiminen
Aikuisväestön osaamisen kehittäminen jää selonteossa vajavaiseksi,
vaikka se toisen asteen tehtäväksi tunnistetaankin. Puute on sikäli ristiriitainen, että monet selonteossa esitetyistä toimenpiteistä kohdistuvat
ammatilliseen koulutukseen, jossa valtaosa opiskelijoista on katsottavissa aikuisopiskelijoiksi.
Jatkuvaa oppimista ei voida nähdä ainoastaan lyhytkestoisena osaamista täydentävänä kouluttautumisena. Työelämän muutoksen myötä
kyseessä on usein kokonaan uuden ammatin hankkiminen, joka ei aina
onnistu nopeasti. Täydennyskoulutuksen lisäksi selonteossa tulisi
huomioida uudelleen koulutuksen tarve.
Muunto- ja pätevöitymiskoulutusta tulee kehittää joustavammaksi. Tarvitaan uralla kehittymiseen ja uraohjaukseen hallintorajat ylittäviä yhteisiä toimenpiteitä osana kestävää työllisyyttä ja hyvinvointia.
3.7 Opetus-, ohjaus- ja muu henkilöstö
Selonteossa yhtenä toimenpiteenä esitetään opettajakelpoisuuksien
sääntelyä ja uudistamista. Tämä on kannatettava toimenpide. Kelpoisuutta tulee tarkastella uusien osaamistarpeiden näkökulmasta. Tämä
tulisi yhdistää peruskoulussa opetettavien oppiaineiden määrän vähentämiseen ja laaja-alaisempien kokonaisuuksien toteuttamiseen.
Selonteossa ehdotetaan perustettavaksi kasvatus- ja opetusalan koulutusten kehittämisfoorumi. Ehdotus on kannatettava. Foorumin jäseninä
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tulisi olla myös suurimmat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen
sekä toisen asteen koulutuksenjärjestäjät.
Selonteon tekstissä korostetaan, että muuttuva toimintaympäristö edellyttää työikäisen aikuisväestön jatkuvaa osaamisen kehittämistä, mutta
siitä puuttuu näkökulma työnantajien henkilöstölleen tarjoamaan täydennyskoulutukseen. Helsingin kaupunki panostaa vahvasti opetus- ja
kasvatusalan henkilöstön täydennyskoulutuksiin.
Osaamisen kehittämisen lisävoimavaroja (esim. kehittämishankerahoitus) tulee osoittaa myös varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen
sekä toisen asteen koulutuksenjärjestäjille.
3.8 Taide- ja kulttuurikasvatus ja -opetus ja taiteen perusopetus
Selonteossa todetaan hyvin, että taide- ja kulttuurikasvatus, taide- ja
taitoaineiden opetus ja taiteen perusopetus tuottavat taitoja, jotka ovat
tärkeitä myös tieto- ja osaamisyhteiskunnassa. Selonteossa voisikin
asettaa tavoitteeksi lasten ja nuorten tulevaisuustaitojen yhdenvertaisen kehittämisen taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmiä hyödyntäen. Tämä edellyttäisi opettajien täydennyskoulutusta, taiteen ja kulttuurin osaamisen hyödyntämistä sekä kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisen oikeuden takaamista taiteeseen ja kulttuuriin.
Selonteosta puuttuu toimenpiteiden kuvaus harrastamisen ja vapaaajan toiminnan kehittämisestä. Helsingin kaupungin toteuttaman Mukana-ohjelman havaintojen mukaan taiteen ja kulttuuritoiminnan sekä vapaa-ajan vaikutukset hyvinvointiin ja osallisuuden kokemuksiin ovat
merkittävät ja niitä tulee vahvistaa. Vaikutuksia ovat lasten ja nuorten
yksinäisyyden vähentyminen, ylisukupolvisen syrjäytymiskierteen katkaiseminen, kiusaamisen ehkäiseminen sekä yleisen hyvinvoinnin lisääntyminen.
Selonteossa ei ole huomioitu liikkumisen ja liikunnan merkitystä. Liikunta ja liikkuminen ovat osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tutkimusten
mukaan lapset ja nuoret liikkuvat liian vähän. Kasvatuksen ja koulutuksen keskeinen tehtävä on edistää liikuntaa ja liikkumista lasten ja nuorten arjessa, koulussa ja vapaa-ajalla.
3.10 Ruotsinkielisen koulutuksen tilanne, tavoitteet ja toimenpiteet
Selonteossa nostetaan erikseen esille ruotsinkielisen koulutuksen tilanne, tavoitteet ja toimenpiteet, mikä on ruotsinkielisten palveluiden
turvaamiseksi ja kielellisten oikeuksien toteutumiseksi tärkeää. Ruotsinkielistä koulutusta kehitetään yhtä aikaa suomenkielisen kanssa.
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Ruotsinkielisen koulutuksen tasa-arvo perustuu pätevään henkilöstöön.
Ruotsinkielisen henkilöstön saatavuuden ja riittävyyden turvaaminen
pääkaupunkiseudulla on koulutuksen laadun kannalta olennaista. Pääkaupunkiseutu eroaa palvelujen ja koulutuksen näkökulmasta huomattavasti muun maan tilanteesta verrattuna myös muihin ruotsinkielisiin
kuntiin. Ruotsinkielistä koulutusta tulee tarjota enenevissä määrin pääkaupunkiseudulla. Muuttuvassa yhteiskunnassa henkilöstön pätevöitymiseen tähtäävien koulutusten ja täydennyskoulutusten tulisi olla joustavaa ja ennakoitua, jotta palvelut vastaavat tarvetta. Koulutuksia tulisi
tarjota muuntokoulutuksina ja monimuoto-opiskeluna.
Kotoutuminen ruotsinkielisissä palveluissa tulisi mahdollistaa entistä
paremmin. Maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret, jotka hakeutuvat ruotsinkielisiin palveluihin, ovat monesti asuneet aikaisemmin toisessa Pohjoismaassa tai ruotsinkielisellä paikkakunnalla Pohjanmaalla.
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on keskeistä, jotta palveluja voidaan tarjota. Yhteistyöllä turvataan maahanmuuttajataustaisille oppijoille eheä opinpolku ja heidän tarvitsemansa tuki.
Ajantasaiset oppimateriaalit myös ruotsinkielellä tukevat opetuksen laatua. Oppijoiden ja henkilökunnan käytössä olevissa digitaalisissa työkaluissa tulee varmistaa, että saatavilla on myös toimivia ruotsinkielisiä
versioita.
3.11 Maahanmuuttajataustaisten oppiminen ja oppimispolut
Selonteon toimenpiteet ovat kannatettavia, mutta todennäköisesti riittämättömiä eurooppalaisittainkin huomattavan suurten oppimiserojen
tasaamiseksi. Vieraskielisten oppilaiden osaaminen matematiikassa,
lukutaidossa ja luonnontieteissä on selvästi heikompaa kuin kotimaankielisten osaaminen. Ero vastaa ulkomailla syntyneiden ensimmäisen
sukupolven ulkomaalaistaustaisten nuorten kohdalla peruskoulun lopussa keskimäärin kahden vuoden opintoja.
Tarkennettujen toimenpiteiden ohella konkreettisen tavoitetason asettaminen oppimistulosten parantamiselle ja koulupudokkuuden vähentämiselle tukisi selonteossa mainitun tahtotilan toteutumista. Tämä
edellyttäisi kansallisen tason mittarin luomista maahanmuuttajataustaisten oppimistulosten kehittymiseen sekä kehittymisen seurantaa pidemmällä aikavälillä. Tällä hetkellä ulkomaalaistaustaisten oppimistuloksia ei seurata kansallisesti systemaattisesti tai pidemmällä aikavälillä, jolloin ei voida myöskään arvioida miten oppimistulokset kehittyvät.
Mikäli tavoite asetetaan, tulee sen toteutumista kyetä mittaamaan.
Selontekoon tulisi kirjata vahvemmin tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka
tähtäävät oppijoiden kotoutumisen tukemiseen. Näitä ovat muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen palveluihin hakeutumisen sujuvoittamiPostiosoite
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seen tähtäävät toiminnot ja neuvontapalveluiden monipuolisuus sekä
toimenpiteet, jotka tähtäävät ulkomaalaistaustaisten ammattilaisten
määrän lisäämiseen sekä uralla etenemiseen kasvatuksen ja koulutuksen kentällä. Ammatissa tarvittavaa työkielen koulutusta tulisi tarjota
osana henkilöstökoulutuksia valtakunnallisen rahoituksen turvin. Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opiskelijoiden ohjausta
tulee kehittää.
Monet monikielisiä oppijoita koskevat erityiskysymykset ovat keskeisiä
myös oppimisen tuen toteuttamisessa. Näitä kysymyksiä ovat monikielisten oppijoiden ja huoltajien tuen tarpeiden tunnistaminen, oppimisvaikeuksien erottaminen kielen oppimiseen liittyvistä prosesseista sekä
kieli- ja kulttuuritietoisen toimintakulttuurin ja antirasistisen työotteen toteuttaminen. Koska koulukielen taito on oppimisen keskeisin väline, tulee sen kehittymisen tukemiseen ja seurantaan kiinnittää erityistä huomiota myös valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirryttäessä.
Nykyinen valmistavan opetuksen ja S2-opetuksen rahoitusjärjestelmä
ei painota tätä siirtymäkohtaa riittävästi. Myös perusopetuksen loppuvaiheessa maahan tulleiden oppijoiden tukemiseen kaivattaisiin jatkumoa valmistavan opetuksen jälkeen. Omalla äidinkielellä annettu oppimisen tuki on tärkeä säilyttää rahoituksen perusteissa. Rahoitusjärjestelmää tuleekin edelleen kehittää valmistavan opetuksen jälkeisessä
opiskelussa.
4. Koulutus- ja tutkimusjärjestelmän tilannekuva ja keskeiset muutostekijät
Koulutus- ja tutkimusjärjestelmän tilannekuva ja keskeiset muutostekijät on tunnistettu selonteossa hyvin. Tilannekuvan ja muutostekijöiden
analyysi ei kuitenkaan näy riittävästi selonteon tavoitteissa ja toimenpiteissä, kuten edellä on kuvattu esimerkiksi kasvukeskusten ja erityisesti
Helsingin seudun erityispiirteiden huomioimisen osalta. Väestönmuutoksen lisäksi tulisi myös tunnistaa kuntien erilaistumiskehitys laajaalaisemmin.
Koulutuspoliittisesti olisi tärkeää priorisoida ja valita keskeiset kehittämisen kohteet, jotta kunnat voisivat suunnitelmallisesti kohdentaa hankerahoituksella toteutettavan toiminnan osaksi pitkäjänteistä kehittämistä ja strategiaa.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi
19.1.2021 mennessä.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Anna Lyra-Katz, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706
anna.lyra-katz(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Lausuntopyyntö 10.12.2020
Lausuntopyyntö 10.12.2020, liite, koulutuspoliittinen selonteko-luonnos

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§6
Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminnan lakkauttaminen
30.6.2021 alkaen
HEL 2020-009686 T 05 01 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä ryhmäperhepäiväkoti
Peukaloisen toiminnan jatkumisen aikaisemmin käytössä olleissa tiloissa osoitteessa Lastenkodinkuja 2, 00180 Helsinki ja velvoitti tätä varten
käymään pikaisesti neuvottelut tarvittavien remonttien toteuttamisesta
yhdessä kyseisessä osoitteessa toimivan taloyhtiön kanssa.
Käsittely
Vastaehdotus:
Ted Apter: Uusi korvaava päätösehdotus
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminnan jatkumisen aikaisemmin käytössä olleissa
tiloissa osoitteessa Lastenkodinkuja 2, 00180 Helsinki ja velvoittaa tätä
varten käymään pikaisesti neuvottelut tarvittavien remonttien toteuttamisesta yhdessä kyseisessä osoitteessa toimivan taloyhtiön kanssa."
Kannattaja: Ville Jalovaara
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Uusi korvaava päätösehdotus "Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminnan
jatkumisen aikaisemmin käytössä olleissa tiloissa osoitteessa Lastenkodinkuja 2, 00180 Helsinki ja velvoittaa tätä varten käymään pikaisesti
neuvottelut tarvittavien remonttien toteuttamisesta yhdessä kyseisessä
osoitteessa toimivan taloyhtiön kanssa."
Jaa-äänet: 6
Martina Harms-Aalto, Emma Kari, Vesa Korkkula, Petra Malin, Hannu
Oskala, Seppo Siika-aho
Ei-äänet: 7
Ted Apter, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Pia Kopra, Dani
Niskanen, Matias Pajula, Pia Pakarinen
Tyhjä: 0
Poissa: 0
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Ted Apterin vastaehdotuksen
mukaan muutetun ehdotuksen äänin 7-6.
Martina Harms-Aalto, Hannu Oskala, Petra Malin ja Vesa Korkkula jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.
Petra Malin ja Vesa Korkkula jättivät eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:
Katsomme, että taloyhtiön yhteiskäytön vuoksi tilassa ei voida riittävästi
varmistaa lasten turvallisuutta joka tilanteessa. Tämän vuoksi näemme,
että tila ei sovellu varhaiskasvatustarkoitukseen.
Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542
carola.harju(a)hel.fi
Kirsi Mustila, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58389
kirsi.mustila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Päätösehdotus
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminnan lakkauttamisen 30.6.2021 alkaen.
Esittelijän perustelut
Taustaa palvelutiloista
Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen on toiminut Kampinmalmin peruspiirissä, kaupungin ulkopuolisissa vuokratiloissa, osoitteessa Lastenkodinkuja 2, 00180 Helsinki. Ryhmäperhepäiväkoti toiminta ei ole käyttötarkoituksena alkuperäisen rakennusluvan mukainen.
Uuden rakennusluvan edellyttämät merkittävimmät muutostyöt Lastenkodinkadun tiloissa ovat koneellisen ilmanvaihdon rakentaminen sekä
uuden poistumistien toteuttaminen rakennuksen toisesta kerroksesta,
jossa on lasten toimintatiloja.
Lisäksi nykyisen vuokrasopimuksen mukainen tilojen yhteiskäyttö ja kulunvalvonta kiinteistöyhtiön yleisissä tiloissa ei täytä varhaiskasvatustilojen turvallisuuden ja terveellisyyden kriteerejä. Muutostöihin tulee lisätä käytettävien tilojen turvallisuuden ja terveellisyyden saattaminen
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nykyvaatimusten tasolle sekä päivittää nykyinen vuokrasopimus sen
mukaisesti.
Kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2020 hyväksymän Helsingin kaupungin toimitilastrategian mukaan erityisesti lakisääteisten palveluiden
tuottamiseen tarvittavat tilat omistaa kaupunki.
Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloiselle on selvitetty korvaavia tiloja keväällä 2020 samaan aikaan, kun on käynnistetty selvitykset nykyisten
tilojen muutostöiden edistämisestä. Syksyllä 2020 kaupunkiympäristön
toimiala on neuvotellut kiinteistöyhtiön kanssa korjausten toteuttamisesta siten, että ilmanvaihdon korjaukset toteuttaisi taloyhtiö ja uuden
poistumistien kaupunki. Kaupunkiympäristön toimialalta saadun tiedon
mukaan tiloihin vaadittavat korjaukset ovat melko laajat, ja niiden kustannusvaikutukset ovat merkittävät.
Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvontapalveluiden mukaan ryhmäperhepäiväkoti voi toimia asuinhuoneistossa silloin, kun tiloissa toimii korkeintaan 10 lapsen ryhmä, joista kaksi lasta
saa olla osapäiväisiä esiopetus- tai kouluikäistä lasta. Tällöin tiloihin
sovelletaan normaaleja asuinhuoneistolle asetettavia vaatimuksia.
Muissa tapauksissa käyttötarkoituksen tulee olla päiväkoti.
Palvelun järjestäminen
Uusimman virallisen väestöennusteen mukaan vuosina 2019–2026
Kampinmalmin peruspiirin 1–6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa yhteensä noin 275 lapsella. Tämän jälkeen kasvu tasoittuu ja 1–6- vuotiaiden
väestömäärä alkaa hitaasti laskea. Vuonna 2030 alle kouluikäisiä ennustetaan olevan 175 enemmän kuin vuonna 2019. Peruspiirin väestön
kasvu painottuu Jätkäsaaren alueelle.
Kampinmalmi-Lauttasaari-Taka-Töölö varhaiskasvatusalueella on tällä
hetkellä kahdeksan ryhmäperhepäiväkotia, joista viisi Kampinmalmin
peruspiirissä. Ryhmäperhepäiväkotien lisäksi peruspiirissä on 17 päiväkotien toimipistettä. Palveluverkko on alueella tiivis, Lastenkodinkujan toimipisteestä etäisyydet lähimpiin toimipisteisiin on reilut 500 m ja
kauimmaisiinkin toimipisteisiin etäisyys on noin 1,3 km. Alueella on lisäksi yksityisiä päiväkoteja. Jätkäsaareen on tulossa Melkinlaiturin koulu- päiväkotihanke, jonka rakentaminen on tällä hetkellä ajoitettu vuosille 2026–28. Hankkeessa toteutetaan uusia päiväkotipaikkoja 200.
Vuodenvaihteessa 2020/21 varhaiskasvatusalueella otetaan päiväkotikäyttöön uusia tiloja noin 150 paikkaa Jätkäsaaressa Livornonkatu
6:sta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tilojen tarveselvityksen
kokouksessaan 15.9.2020. Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen toimii
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tällä hetkellä näissä tiloissa 2.11.2020 alkaen, koska tilat Lastenkodinkadulla eivät ole käyttötarkoituksen mukaiset.
Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminta on mahdollista sijoittaa pysyvästi Livornonkatu 6 tiloihin omana sisarusryhmänä. Samalla henkilöstön kelpoisuutta voidaan muuttaa päiväkotimitoitusta vastaavaksi,
jolloin ryhmässä toimii varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja varhaiskasvatuksen opettaja. Perheiden on mahdollista myös ilmoittaa uusi paikkatoive alueen muihin varhaiskasvatuksen toimipisteisiin. Perheiden
hoitopaikkatoiveet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.
Kustannusvaikutukset
Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen vuokranmaksupinta-ala on laajuudeltaan 117 m². Mikäli ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen tiloihin toteutetaan uuden rakennusluvan mukaiset muutostyöt päiväkotikäyttöä varten, kaupunkiympäristötoimialan arvion mukaan korjausten jälkeen
ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen vuokra nousisi nykyisestä 16,5 euroa/m²/kk noin 28,90 euroa/m²/kk 10 vuoden poistoajalla. Vuositasolla
kustannukset kasvaisivat 23 300 eurosta noin 40 600 euroon. Vuokrakustannukset lasta kohden nousisivat nykyisestä 2 900 eurosta noin
5100 euroon vuodessa.
Ryhmäperhepäiväkotien keskimääräinen vuokra koko kaupungissa on
12,8 euroa/m² ja eteläisen suurpiirin alueella 15,8 euroa/m².
Muutoksen valmistelu ja vaikutukset
Ryhmäperhepäiväkodin toiminnan muutosta on valmisteltu perhepäivähoidon ohjaajan kanssa ja käsitelty alueen esimieskokouksessa.
Toiminnan muutosta on käsitelty yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti
henkilöstön kanssa 26.8.2020 ja heidän toiveensa jatkon osalta otetaan
huomioon.
Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen lasten huoltajille tilanteesta on tiedotettu elokuun lopulla 2020 ja vanhempaintilaisuus järjestetty 2.9.2020
sekä 6.10.2020. Tilaisuuksissa on kerrottu ryhmäperhepäiväkodin tiloihin liittyvistä rakennuslupapuutteista, tästä johtuen välttämättömyydestä siirtyä väistötiloihin mutta myös mahdollisuudesta siirtää toiminta sisarusryhmänä uusii tiloihin ja mahdollisuutta toivoa uutta hoitopaikkaa
lähialueen muista toimipisteistä. Tilaisuuksissa vanhemmat ovat tuoneet esille vastustuksensa ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen lakkauttamisesta. Lisäksi he olivat tyytymättömiä kaupungin tiedottamiseen tilojen tilanteesta ennen uuden toimikauden alkua.
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Muutossuunnitelmaa on valmisteltu myös kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Lastenkodinkatu 2 tiloista luovutaan viimeistään irtisanomisajan puitteissa, tilojen irtisanomisaika on 12 kk.
Kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta
päättää suomenkielisen päiväkodin lakkauttamisesta (15 luku 1 §:n 1
mom. 3 kohta).
Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542
carola.harju(a)hel.fi
Kirsi Mustila, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58389
kirsi.mustila(a)hel.fi

Oheismateriaali
1

Peukaloisen kustannukset

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

Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.12.2020 § 304
HEL 2020-009686 T 05 01 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
15.12.2020 Pöydälle
Vastaehdotus:
Ted Apter: Uusi korvaava päätösehdotus
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminnan jatkumisen aikaisemmin käytössä olleissa
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tiloissa osoitteessa Lastenkodinkuja 2, 00180 Helsinki ja velvoittaa tätä
varten käymään pikaisesti neuvottelut tarvittavien remonttien toteuttamisesta yhdessä kyseisessä osoitteessa toimivan taloyhtiön kanssa."
Kannattaja: Ville Jalovaara
Pöydällepanoehdotus:
Vesa Korkkula: Lautakunta pöytää asian seuraavaan kokoukseen
Ted Apterin vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttämisen
vuoksi.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Vesa Korkkulan ehdotuksesta.
24.11.2020 Pöydälle
Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542
carola.harju(a)hel.fi
Kirsi Mustila, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58389
kirsi.mustila(a)hel.fi

Postiosoite
PL 51300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kasvatusjakoulutus@hel.fi

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51
www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pöytäkirja

1/2021

49 (82)

Asia/7
19.01.2021

§7
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle osoitteeseen
Soittajantie 10 toteutettavan päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta
HEL 2020-013533 T 10 06 00

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon osoitteeseen Soittajantie 10 toteutettavan päiväkoti Vanhaisen korvaavan
uudisrakennuksen 16.12.2020 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 1).
Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta
seuraavaa:
Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti
päiväkoti Vanhaisen pedagogisessa suunnitelmassa, toiminnallisissa
tavoitteissa ja tilaohjelmassa esitettyjä pedagogisia tavoitteita tukeva tilojen toiminnallisuus tulee varmistaa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön ja lasten näkemykset tilojen kehittämisessä. Myös tilojen ääneneristyksen ja
-vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valaistukseen tulee
kiinnittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia
työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.
Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, projektiarkkitehti, puhelin: 310 26884
julia.petterssonhakava(a)hel.fi
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Korvaava uudisrakennus päiväkodille Soittajantie 10 hankesuunnitelma
Soittajantie 10 Hankesuunnitelma liitteet
LPK Vanhainen, Soittajantie 10 työsuojelulausunto

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa päiväkoti
Vanhaisen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta
16.12.2020. Kohde sijaitsee osoitteessa Soittajantie 10, Kaarelan peruspiirissä. Päiväkoti Vanhaisessa on tilat tällä hetkellä 66 tilapaikalle.
Nykyinen päiväkotirakennus on huonokuntoinen ja vaatisi laajoja korjauksia eikä kaikilta osin tue päiväkodin mukaisia toiminnallisia tavoitteita. Hankkeen yhteydessä on mahdollista luopua Soittajantien ryhmän ja päiväkoti Kanteleen tiloista, mikäli alueen palvelutarve näin
edellyttää. Uudisrakennus mitoitetaan 224 lapselle.
Suunnitellut tilat Soittajantie 10:ssa otetaan käyttöön kalustettuna elokuuhun 2023 mennessä. Tilojen käyttöönoton myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisäkustannuksia
toimialalle.
Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle 8.10.2020. Työsuojelun näkökulma huomioidaan jatkosuunnittelussa ja työsuojelun lausunto liitetään hankesuunnitelma-aineistoon.
Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2017 - 2021 tavoitteita
tarjoamalla turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt Kuninkaantammen alueen lapsille ja suunnittelemalla tilat siten, että niissä on mahdollista järjestää asukkaiden ja paikallisten yhteisöjen toimintaa ja tapahtumia.
Hankkeessa tuotetaan turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö. Ilmastovastuu otetaan huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi rakennusmateriaalien valinnassa kestävyys, korjattavuus ja helppo
huollettavuus ovat toiminnallisten ominaisuuksien ohella ratkaisevia kriteerejä. Näin edistetään vastuullista taloudenpitoa.
Riittävät ja toimivat palvelutilat parantavat lasten arkea
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Tilahankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö, joka tukee sekä lasten että henkilökunnan
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi.
Päiväkodille toteutetaan yhteinen leikkipiha, joka on erotettu saatto- ja
huoltoliikenteestä. Rakennus piha-alueineen varustetaan tukemaan
fyysistä aktiivisuutta arjessa ja toiminnallisia tavoitteita. Piha-alueiden
suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimistilana.
Tarkoituksenmukaisilla lukitus- ja kulkujärjestelyillä varmistetaan edellytykset aktiiviselle asukaskäytölle.
Tilat tukevat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista
Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne takaavat
oppijoille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa.
Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin
Hankesuunnitelman mukaan alustava arvio rakennuksen kokonaisvuokrasta on 64 796 euroa/kk eli 777 554 euroa vuodessa. Vuokra on
33,28 euroa/m²/kk. Neliövuokran perusteena on 1 800 htm². Lopullinen
vuokra lasketaan hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaan hankkeen valmistuttua.
Siivouskustannusarvio on noin 39 600 euroa/vuosi. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet ja siihen varataan noin 190 000 euroa. Tietohallinnon hankintoihin varataan 9 000 euroa ja muuttokustannuksiin 25
980 euroa. Vuosittaiset toiminnankustannukset ovat noin 2 320 000 euroa/vuosi.
Väistötiloja tarvitaan
Päiväkoti Vanhaisen rakennus puretaan tulevan uudisrakennuksen tontilta. Kaupunkiympäristön toimiala selvittää väistötilaratkaisua erillisenä
hankkeena.
Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu
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Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt
16.6.2020 osoitteeseen Soittajantie 10 korvaavan uudisrakennuksen
tarveselvityksen.
Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, katu- ja liikennesuunnittelun, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen edustajia, esteettömyysasiamiestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun
yhteistoimintahenkilöstöä.
Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot suunnitelman tavoitteisiin. Päiväkodin edustajat ovat osallistuneet hankkeen
valmisteluun tuoden tilasuunnitteluun pedagogisen ja toiminnallisen
näkökulman. Henkilökuntaa osallistetaan käyttäjäkokousten kautta
suunnitelmien jatkokehittämiseen.
Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, projektiarkkitehti, puhelin: 310 26884
julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Korvaava uudisrakennus päiväkodille Soittajantie 10 hankesuunnitelma
Soittajantie 10 Hankesuunnitelma liitteet
LPK Vanhainen, Soittajantie 10 työsuojelulausunto

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§8
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle osoitteeseen
Pieksupolku 5 toteutettavan päiväkotihankkeen hankesuunnitelmasta
HEL 2020-010513 T 10 06 00

Esitys
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.
Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Seija Serovuo, suunnittelija, puhelin: 310 25897
seija.serovuo(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Hankesuunnitelma lpk Nuotti, korvaava uudisrakennus 15.10.2020
Hankesuunnitelman liitteet, lpk Nuotti, korvaava uudisrakennus
15.10.2020
Työsuojelun lausunto lpk Nuotti 2.12.2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunkiympäristölautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle uudisrakennuksen puoltavan
lausunnon 15.10.2020 päivätystä päiväkoti Nuotin hankesuunnitelmasta (liite 1).
Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta
seuraavaa:
Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti
päiväkoti Nuotin pedagogisessa suunnitelmassa, toiminnallisissa tavoitPostiosoite
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teissa ja tilaohjelmassa esitettyjä pedagogisia tavoitteita tukeva tilojen
toiminnallisuus tulee varmistaa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön näkemykset tilojen kehittämisessä. Myös tilojen ääneneristyksen ja vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valaistukseen tulee kiinnittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintarakenteet tulee
suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.
Esittelijän perustelut
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa päiväkoti
Nuotin 15.10.2020 päivätystä hankesuunnitelmasta osoitteessa Pieksupolku 5, Pukinmäen kaupunginosassa. Tällä hetkellä Pukinmäessä
osoitteessa Erkki Melartinintie 2 toimivassa Päiväkoti Nuotissa on 152
lasta.
Tilat koostuvat neljästä erillisestä rakennuksesta, mikä on toiminnan
järjestämisen kannalta haastavaa. Rakennukset ovat huonokuntoisia,
eivätkä tilat kaikilta osin vastaa nykypedagogiikan vaatimuksia. Päiväkoti Nuotin uudisrakennus mitoitetaan 210 lapselle, mikä tarkoittaa, että
alueelle saadaan 48 uutta tilapaikkaa. Mitoituksessa on huomioitu
mahdollisuus alueen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen kasvuun.
Koillisella varhaiskasvatusalueella 1-6-vuotiaiden suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja yksityisen varhaiskasvatuksen osallistumisaste on
ollut 74 prosenttia vuonna 2020.
Suunnitellut tilat Pieksupolku 5:ssa otetaan käyttöön kalustettuna elokuuhun 2023 mennessä. Tilojen käyttöönoton myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisäkustannuksia
toimialalle.
Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle 2.12.2020. Työsuojelun näkökulma huomioidaan jatkosuunnittelussa ja työsuojelun lausunto liitetään hankesuunnitelma-aineistoon.
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Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 tavoitteita.
Hankkeessa huomioidaan asukaslähtöisyys, osallisuus ja kustannustehokkuus. Julkisten tilojen käyttöä kuntalais- ja kulttuuritoimintaan edistetään mahdollistamalla rakennuksen yhteistilojen varaaminen silloin,
kun päiväkoti ei niitä tarvitse. Lisätään varhaiskasvatuspalveluiden
käyttäjien yhdenvertaisuutta edistämällä nykyisiä tiloja yhtenäisemmän
päiväkotiyksikön rakentamista.
Hankkeessa tuotetaan turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö. Ilmastovastuu otetaan huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi rakennusmateriaalien valinnassa kestävyys, korjattavuus ja helppo
huollettavuus ovat toiminnallisten ominaisuuksien ohella ratkaisevia kriteerejä. Näin edistetään vastuullista taloudenpitoa.
Riittävät ja toimivat palvelutilat parantavat lasten arkea
Tilahankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö, joka tukee sekä lasten että henkilökunnan
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi.
Päiväkodille toteutetaan leikkipiha, joka on erotettu saatto- ja huoltoliikenteestä. Rakennus piha-alueineen varustetaan tukemaan fyysistä
aktiivisuutta arjessa ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Pihaalueiden suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus,
valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö
oppimistilana.
Tarkoituksenmukaisilla lukitus- ja kulkujärjestelyillä varmistetaan edellytykset aktiiviselle asukaskäytölle.
Tilat tukevat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista
Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne takaavat
lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa.
Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin
Hankesuunnitelman mukaan alustava arvio rakennuksen kokonaisvuokrasta on 54 075 euroa/kk eli 648 897euroa vuodessa. Vuokra on
32,13 euroa/m²/kk. Neliövuokran perusteena on 1683 htm². Lopullinen
vuokra lasketaan hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaan hankkeen valmistuttua.
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Siivouskustannusarvio on noin 47 000 euroa/vuosi. Toiminnan ja tietohallinnon käynnistämiskustannuksiin varataan noin 166 000 euroa ja
muuttokustannuksiin 23 000 euroa.
Väistötiloja ei tarvita
Uudisrakennuksen sijoittaminen toiselle tontille mahdollistaa päiväkodin
toiminnan jatkumisen keskeytymättömästi siihen saakka kunnes uusi
rakennus valmistuu, väistötiloja ei tarvita
Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu
Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt
24.3.2020 osoitteeseen Pieksupolku 5 rakennettavan uudisrakennuksen tarveselvityksen.
Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, kaupunginmuseon,
katu- ja liikennesuunnittelun, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen
edustajia, esteettömyysasiamiestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.
Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot suunnitelman tavoitteisiin. Päiväkodin edustajat ovat osallistuneet hankkeen
valmisteluun tuoden tilasuunnitteluun pedagogisen ja toiminnallisen
näkökulman. Henkilökuntaa osallistetaan käyttäjäkokousten kautta
suunnitelmien jatkokehittämiseen.
Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Seija Serovuo, suunnittelija, puhelin: 310 25897
seija.serovuo(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Hankesuunnitelma lpk Nuotti, korvaava uudisrakennus 15.10.2020
Hankesuunnitelman liitteet, lpk Nuotti, korvaava uudisrakennus
15.10.2020
Työsuojelun lausunto lpk Nuotti 2.12.2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 29.10.2020
§ 120
HEL 2020-010513 T 10 06 00

Esitys
A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Pieksupolku 5 toteutettavan
päiväkoti Nuotin korvaavan uudisrakennuksen 15.10.2020 päivätyn
hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin
2 155 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9 480 000 euroa elokuun 2020 kustannustasossa, ehdolla,
että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.
B
Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja
yleiset alueet- palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua
odottamatta hankepäätöstä.
Käsittely
29.10.2020 Ehdotuksen mukaan
Asian aikana kuultavana oli projektiarkkitehti Juha Aaltonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008
juha.aaltonen(a)hel.fi
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§9
Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevasta päätöksestä
HEL 2020-010372 T 03 01 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** hallintopäällikön
päätöksestä 22.12.2020 (§ 178) 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

Oikaisuvaatimus 31.12.2020

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 22.12.2020 tekemällään päätöksellä (§ 178)
vahingonkorvausvaatimuksen, koska asiassa saadun selvityksen perusteella Helsingin kaupungin ei voitu katsoa olevan vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen.
Oikaisuvaatimus
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Oikaisuvaatimuksen tekijä (jäljessä hakija) toistaa oikaisuvaatimuksessa (liitteenä 1) aiemmin esittämänsä 699 euron suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen. Helsingin kaupungin tulee korvata päiväkotirakennuksen sisäilman vuoksi vahingoittuneista aikuisten ja lasten vaatteista
200 euroa sekä pesukoneesta 499 euroa. Pesukone meni pilalle, koska
siihen tuli vaatteisiin tarttuneita homeiden aineenvaihduntatuotteita.
Kaupunki on pitkään ollut tietoinen päiväkodin sisäilmaongelmista, eivätkä päiväkodin työntekijät ole kykeneviä arvioimaan vaatteiden vahingoittumista mikrobien seurauksena. Vaatteiden ja pesukoneen saastumisesta on kerrottu sähköpostitse kaupunkiympäristön toimialan sisäilmatiimin työntekijälle. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tulee turvata lapselle terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö.
Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.
Perustelut
Kiinteistön sisäilmaongelmien tutkiminen ja korjaaminen kuuluvat kiinteistön omistajan vastuulle. Kaupungin tilaomaisuuden hallinnasta vastaa kaupunkiympäristön toimiala ja käytettävissä olevien asiakirjojen
mukaan (aineistopankki) kaupunki on teettänyt vuosina 2017–2019 tutkimuksia ja korjauksia päiväkodissa. Vuonna 2019 on tehty toimia sisäilman laadun varmistamiseksi siihen saakka, kunnes toimipiste on
siirtynyt väistötiloihin. Tiedotteessa 22.8.2019 on todettu, että kosteusja rakenneteknisen tutkimuksen mukaan rakennuksessa on laajoja korjaustarpeita. Mikrobivaurioita on eri puolella rakennusta ja vaurioituneet
kohdat ovat yhteydessä sisäilmaan. Kesän 2019 aikana on tehty tarvittavia korjaustoimenpiteitä, jotta rakenteissa olevien epäpuhtauksien
kulkeutuminen sisäilmaan estetään sekä tuotu ilmanpuhdistamia ilmanvaihdon parantamiseksi. Elokuun 29.8. tiedotteessa on todettu, että sisäilmaolosuhteita seurataan (mittaukset) ja että kaupunki selvittää
jatkotoimenpiteitä ja mahdollista väistötilaratkaisua. Lokakuun tiedotteessa (3.10.2019) on kirjattu väistötiloja tarvittavan nopeasti. Kun väistötiloihin on siirrytty irtaimiston puhdistamiseen sovellettu työterveyslaitoksen ohjetta. Irtaimiston puhdistustarve määräytyy aina tapauskohtaisesti (tiedote 29.1.2020).
Asiakirjojen mukaan, kun vuoden 2019 tutkimukset ovat valmistuneet,
henkilöstölle ja vanhemmille on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Kaupunkiympäristön toimialan edustajat ovat vastanneet vanhemmilta tulleisiin tiedusteluihin. Toimiala on lähettänyt toimipisteen tiloja ja väistötiloja koskevia tiedotteita muun muassa 22.8.2019,
29.8.2019, 6.9.2019, 3.10.2019, 22.10.2019, 6.11.2019, 22.11.2019 ja
29.11.2019 ja 29.1.2020.
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Varhaiskasvatuksen toimipisteestä saadun selvityksen mukaan päiväkoti on siirtynyt uusiin tiloihin keväällä 2020 (16.3.2020), sitä ennen on
toimittu vanhassa rakennuksessa. Säilytystiloina vanhassa rakennuksessa olivat lasten omat lokerot, joissa oli yksi avolokero, yksi luukullinen lokero, naulakkotilaa henkareineen sekä alhaalla tila esimerkiksi
sisätossuille. Huoltajia on ohjeistettu tuomaan päiväkotiin vaihtovaatteita säiden vaihtelu huomioiden ja pienemmillä lapsilla on yleensä
useampia vaatekertoja kuin isommilla. Vanhassa rakennuksessa oli
runsaasti ns. varavaatteita, joita oli mahdollista käyttää omien varavaatteiden puuttuessa. Kuraisina aikoina kuravaatteet ohjeistettiin viemään
viikonlopuksi kotiin pesuun. Sisäilmaongelmien tultua esille palaverissa
19.8.2019 vaatekerrat vähenivät tai suurin osa huoltajista alkoi säilyttää
niitä lasten repuissa naulakoissa. Kyseisenä ajankohtana on ollut puhetta, kuten myöhemminkin, tekstiilien pesusta 60 asteessa.
Sisäilmaongelmassa on tehty laajalti yhteistyötä eri toimialojen kesken
ja sisäilma-asiantuntijat ovat vastanneet huoltajien kysymyksiin sisäilmasta ja ohjeistaneet niin vanhempia kuin päiväkodin työntekijöitä olemassa olevassa tilanteessa, todetaan päiväkodin selvityksessä. Hakijan lapsen vaatteissa päiväkodin henkilökunta ei ole huomannut vahingoittumista eikä huoltaja ole aiemmin ilmoittanut nimenomaisesti vaatteiden pilaantumisesta. Hoitosuhteen aikana perhe on henkilökunnalle
kertonut perheen kotona ilmenneestä homehaitasta. Hakijan lapsista
toinen on ollut ajalla 1.3.2018–7.7.2019 varhaiskasvatuksessa vanhassa rakennuksessa ja puolestaan toinen lapsi ajalla 1.3.2018–
16.3.2020. Henkilökunnan on pyydetty toimittamaan tieto esimiehelle,
mikäli sisäilman tuomia mahdollisia poikkeavuuksia ilmenisiä materiaaleissa.
Korvausvelvollisuuden syntyminen vaatii vastuuperusteen, muutoin vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi. Vahingonkorvauslain 3 luvun
1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Saman lainkohdan 2 momentin mukaan työnantajan vastuu koskee myös julkisyhteisöä, kun vahinko on aiheutunut sellaisen yhteisön
työntekijän tai yhteisöön virkasuhteessa tai siihen verrattavissa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa,
jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä. Vahingonkorvauslain
3 luvun 2 §:n mukaan julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista
valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon. Vastuu yhteisöllä on kuitenkin vain, milloin toimen tai tehtävän
suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu. Helsingin kaupunki on vastuussa
vahingonkorvauslain nojalla isännänvastuun perusteella sellaisesta vahingosta, jonka kaupungin työntekijät ja viranhaltijat ovat tuottamuksellaan aiheuttaneet. Yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiPostiosoite
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den mukaan toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä
tulee on syy-yhteys ja vahingonkärsineen tulee estää tai rajoittaa vahingon syntymistä.
Lähtökohtana on, että hakijan tulee pystyä osoittamaan, että hänelle on
syntynyt korvattavaksi vaadittu vahinko ja että vahinko on syntynyt
kaupungin palveluksessa olevan työntekijän tai viranhaltijan tuottamuksellisen toiminnan seurauksena. Hakija ei ole esittänyt näyttöä tavaroiden vahingoittumisesta päiväkodin sisäilman seurauksena, käytettävissä on yksinomaan hakijan väite vahingosta. Myöskään hakijan vaatimuksen tueksi ei ole ilmennyt selvitystä, jonka perusteella asiaa olisi
syytä arvioida toisin. Siten ei voida katsoa, että Helsingin kaupunki olisi
asiassa vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen.
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

Liitteet
1

Oikaisuvaatimus 31.12.2020

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Otteet
Ote
Oikaisuvaatimuksen tekijä
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Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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§ 10
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä
HEL 2020-014421 T 05 01 01

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkää huoltajien ********** oikaisuvaatimuksen päiväkodinjohtajan 8.12.2020 (nro 2020/00000123) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät
anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta
viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.
Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm
Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350
greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, Tietosuojalaki 29 §)
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL 24 § 1 mom 32
kohta Tietosuojalaki 29 §)

Muutoksenhaku
Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös
Otteet
Ote
Muutoksenhakija

Otteen liitteet
Esitysteksti
Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Päätös, johon vaaditaan oikaisua
Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva päiväkodinjohtajan päätös 8.12.2020 (nro 2020/00000123) (liite 1)
Oikaisuvaatimus
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Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan gruppfamiljedaghemmet Lyckostuganista 18.1.2021 alkaen (liite 1). Huoltajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen (liite 2) lapselle myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta.
Huoltajat vaativat, että lapselle myönnetään hakemuksen mukaisesti
varhaiskasvatuspaikka daghemmet Tölöstä. Lapsen sisaruksella on
paikka ko. päiväkodissa. Huoltajien mukaan on kohtuutonta, että perheen lapsilla on varhaiskasvatuspaikat eri päiväkodeissa, vaikka perhe
haki jo huhtikuussa varhaiskasvatuspaikkaa nuoremmalle lapselleen.
Huoltajien esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuksesta.
Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.
Varhaiskasvatuspaikan järjestämisestä
Päiväkodinjohtajien selvityksen mukaan huoltajien lapselleen tekemässä hakemuksessa varhaiskasvatukseen, he toivoivat lapselleen paikkaa daghemmet Tölöstä 18.1.2021 alkaen. Päiväkodinjohtajien selvityksen mukaan daghemmet Tölöön oli tammikuulle 2021 seitsemän
hakemusta ja yksi vapaa paikka alle 3-vuotiaiden ryhmässä. Valintakokouksessa käsiteltiin ensin hakemuksia, joissa haettiin paikkaa 1.1.15.1.2021 alkaen ja tämän jälkeen hakemuksia 16.1.-31.1.2021 alkaen.
Käsiteltäessä hakemuksia 1.1.-15.1.2021 alkaen, hakijoissa oli yksi
lapsi, jolla oli sisarus daghemmet Tölössä ja tälle lapselle myönnettiin
vapaana oleva paikka. Kun käsiteltiin hakemuksia, joissa paikkaa haettiin 16.1.-31.1.2021 alkaen, daghemmet Tölönissä ei ollut yhtään vapaata paikkaa. Lähin vapaa paikka HSL:n reittioppaan mukaan oli
gruppfamiljedaghemmet Lyckostuganissa, jonne matka-aika on 26 minuuttia. Oikaisuvaatimuksen tekijöiden lapselle ei voitu tarjota paikkaa
daghemmet Tölönistä, koska siellä ei ollut yhtään vapaata paikkaa.
Lapselle tehtiin päätös varhaiskasvatuspaikasta gruppfamiljedaghemmet Lyckostuganiin.
Lopuksi
Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka
lapsi ei saanutkaan paikkaa huoltajan toivomalla tavalla.
Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranhaltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm
Lisätiedot
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Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350
greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, Tietosuojalaki 29 §)
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL 24 § 1 mom 32
kohta Tietosuojalaki 29 §)

Muutoksenhaku
Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös
Otteet
Ote
Muutoksenhakija
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Otteen liitteet
Esitysteksti
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§ 10
Begäran om omprövning av ett beslut om småbarnspedagogik
HEL 2020-014421 T 05 01 01

Beslut
Nämnden för fostran och utbildning beslutade att avslå vårdnadshavare
********** begäran om omprövning av daghemsföreståndarens beslut
av den 8.12.2020 (nr 2020/00000123), eftersom de grunder som förs
fram i begäran inte ger anledning till att ändra beslutet. Nämnden motiverar sitt avslag med de faktorer som framställs i föredragningen.
Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm
Upplysningar
Greta Hämäläinen, jurist, telefon: 310 86350
greta.hamalainen(a)hel.fi

Bilagor
1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 25 p, Dataskyddslag 29
§)
Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 25 p, JulkL 24 § 1 mom
32 kohta Dataskydsslag 29 §)

2

Sökande av ändring
Förvaltningsbesvär, organbeslut som avses lagen om småbarnspedagogik
Utdrag
Utdrag
Ändringssökande

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Förvaltningsbesvär, organbeslut som avses
lagen om småbarnspedagogik

Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Bestlut i vilket ändring söks
Daghemsföreståndares beslut om småbarnspedagogik av den
8.12.2020 (nr 2020/0000123) (bilaga 1)
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Omprövningsbegäran
Barnet har fått en plats inom småbarnspedagogik på gruppfamiljedaghemmet Lyckostugan från 18.1.2021 (bilaga 1). Vårdnadshavarna begär omprövning av den plats inom småbarnpedagogik som beviljats
barnet (bilaga 2). Vårdnadshavarna begär att barnet beviljas plats inom
småbarnpedagogik på daghemmet Tölö. Barnets syskon har en plats
inom småbarnspedagogik på daghemmet Tölö. Enligt vårdnadshavarna är det orimligt att familjens barn ska ha plats inom småbarnspedagogik på olika daghem trots att familjen redan i april sökte plats inom
småbarnspedagogik till deras yngre barn.
Vårdnadshavarnas grunder framgår närmare i begäran om omprövning.
Begäran om omprövning har lämnats in inom utsatt tid och hos rätt
omprövningsmyndighet.
Om ordnandet av plats inom småbarnspedagogiken
Enligt utredning av daghemsföreståndarna har vårdnadshavarna lämnat in en ansökan om småbarnspedagogik till deras barn och önskat en
plats på daghemmet Tölö från 18.1.2021. Till Tölö daghem fanns det
sju ansökningar till januari 2021 och en plats ledig för ett barn under 3
år. Vid invalsmötet behandlades först ansökningar med datum 1.1-15.1
och sedan ansökningar med datum 16.1-31.1. När det behandlades
ansökningar med datum 1.1-15.1 fanns det ett barn som har syskon på
Tölö daghem och barnet beviljades den lediga platsen till daghemmet.
När ansökningar med datum 16.1-31.1 behandlades fanns det inte lediga platser till Tölö daghem. Den närmaste lediga platsen enligt HRT:s
reseplanerare var gruppfamiljedaghemmet Lyckostugan, med en resetid på 26 minuter. Barnet till de som gjort omprövningsbegäran kunde
inte erbjudas plats på daghemmet Tölö eftersom det inte fanns lediga
platser. Till barnet fattades ett beslut om småbarnspedagogik på gruppfamiljedaghemmet Lyckostugan.
Till slut
Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik fullföljts även om barnet
inte fick plats i ett daghem enligt vårdnadshavarens önskan.
Tjänsteinnehavaren har inte fattat sitt beslut i felaktig ordning och har
inte överskridit sina befogenheter, och beslutet är inte heller lagstridigt.
Föredraganden anser att begäran om omprövning ska avslås.
Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm
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Upplysningar
Greta Hämäläinen, jurist, telefon: 310 86350
greta.hamalainen(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 25 p, Dataskyddslag 29
§)
Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 25 p, JulkL 24 § 1 mom
32 kohta Dataskydsslag 29 §)

Sökande av ändring
Förvaltningsbesvär, organbeslut som avses lagen om småbarnspedagogik
Utdrag
Utdrag
Ändringssökande
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§ 11
Oikaisuvaatimus viranhoitomääräyksen muuttamisesta
HEL 2018-012178 T 01 02 01 08

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka hän on tehnyt Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtorin
26.9.2018 tekemästä viranhoitomääräyksen muuttamista koskevasta
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin
Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen
Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180
anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
Rehtorin päätös
Viranhoitomääräykset
Hallinto-oikeuden päätös

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Otteet
Ote
Oikaisuvaatimuksen tekijä

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
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Oikaisuvaatimuksesta
********** on alun perin tehnyt 21.11.2018 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneen oikaisuvaatimuksen Stadin ammatti- ja aikuisopiston
rehtorin 26.9.2018 tekemästä viranhoitomääräyksen muuttamista koskevasta päätöksestä. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan rehtorin päätöksen kumoamista, koska päätös on lainvastainen ja epätarkoituksenmukainen. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että oikaisuvaatimuksen tekijän palkka tulee palauttaa aiemmalle 30.9.2018 saakka voimassa olleelle tasolle ja oikaisuvaatimuksen tekijälle tulee maksaa 1.10.2018 alkaen saamatta jääneet palkat.
Asian aikaisemmasta käsittelemisestä
Oikaisuvaatimuksen tekijän oikaisuvaatimus on aikaisemmin käsitelty
kasvatus- ja koulutuslautakunnassa 12.2.2019 (§ 93). Kasvatus- ja
koulutuslautakunta päätti tuolloin jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta,
koska oikaisuvaatimusta ei ole tehty viranomaisen päätöksestä. Oikaisuvaatimuksen tekijä valitti kasvatus- ja koulutuslautakunnan 12.2.2019
(§ 93) tekemästä päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin
hallinto-oikeus on 15.10.2020 antamassaan päätöksessä kumonnut
kasvatus- ja koulutuslautakunnan edellä todetun päätöksen ja palauttanut asian kasvatus- ja koulutuslautakunnalle oikaisuvaatimuksena
käsiteltäväksi.
Hallinto-oikeus on 15.10.2020 antamassaan päätöksessä katsonut, että Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtorin päätöksessä 26.9.2018, jolla rehtori on muuttanut oikaisuvaatimuksen tekijän viranhoitomääräykseen kirjatun hinnoittelutunnuksen toiseksi hinnoittelutunnukseksi
1.10.2018 lähtien ja jolla oikaisuvaatimuksen tekijän tehtäväkohtaista
palkkaa on samalla muutettu, on ollut kyse oikaisuvaatimuksen tekijän
etua ja oikeutta koskevasta päätöksestä, joka on valituskelpoinen.
Edelleen päätöksessä todetaan, että kasvatus- ja koulutuslautakunnan
ei olisi tullut jättää oikaisuvaatimuksen tekijän oikaisuvaatimusta tutkimatta.
Asian oikeudellinen arviointi
Kuten Helsingin hallinto-oikeuden päätöksessä on todettu kuntalain
134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaostojen sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen
tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Edelleen kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei
saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Kuntalain 137 §:n
mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
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Hallintolain 46 §:n 3 momentin mukaan oikaisuvaatimusohjeiden sisällöstä on voimassa, mitä 47 ja 49 §:ssä säädetään valitusosoituksesta.
Hallintolain 49 §:n mukaan, jos valitusosoitusta ei ole annettu, viranomaisen on annettava uusi lainmukainen valitusosoitus. Valitusaika alkaa kulua uuden valitusosoituksen tiedoksiannosta.
Rehtorin 26.9.2018 tekemän päätöksen yhteydessä ei oikaisuvaatimuksen tekijälle ole annettu oikaisuvaatimusohjetta. Hän on kuitenkin
tehnyt oikaisuvaatimuksen, joka on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 21.11.2018. Oikaisuvaatimus voidaan tutkia. Hallintooikeuden päätöksen mukaisesti oikaisuvaatimus käsitellään nyt uudelleen kasvatus- ja koulutuslautakunnassa.
Oikaisuvaatimuksen tekijä on 27.5.2013 (§ 85) otettu silloisen Stadin
aikuisopiston rehtorin päätöksellä hammastekniikan opettajan virkasuhteeseen 1.8.2013 lukien.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 9 §:n mukaan viranhaltijalle
on annettava viipymättä ja mikäli mahdollista ennen virantoimituksen
alkamista virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjanote tai muu kirjallinen viranhoitomääräys, josta ilmenee ainakin hänen virkanimikkeensä,
virkasuhteen kestoaika, määräaikaisuuden peruste, mahdollinen koeaika, virantoimituksen alkamisajankohta, pääasialliset tehtävät tai niiden
määräytymisperuste ja palkkauksen perusteet.
Silloisessa Stadin aikuisopistossa ja nykyisessä Stadin ammatti- ja aikuisopistossa noudatetaan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES). Sopimuksessa opettajien peruspalkat on jaettu hinnoittelutunnuksiin nimikkeen ja suoritetun tutkintotason mukaan.
Sittemmin ammatillisen koulutuksen uudistuksen ja vuosityöaikaan siirtymisen yhteydessä huomattiin, että edellä mainitussa 28.6.2013 (§
3595) annetussa viranhoitomääräyksessä ollut hinnoittelutunnus ja
palkka oli merkitty virheellisesti ylemmän korkeakoulututkinnon mukaan, jota oikaisuvaatimuksen tekijällä ei ole. Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtorin 26.9.2018 tekemällä viranhoitomääräyksellä hinnoittelutunnus ja tehtäväkohtainen palkka muutettiin vastaamaan oikaisuvaatimuksen tekijän opistoasteen tutkintotasoa.
Oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut virheen johdosta perusteetonta
etua. Opetushenkilöstön tehtäväkohtaisen palkkauksen määrä määräytyy siis mekaanisesti tutkintotodistuksesta ilmenevän tutkinnon mukaan, eikä virkasuhteeseen ottavalla ole harkintaa tässä suhteessa.
Se, mistä tapahtunut virhe on johtunut, ei ole selvinnyt tämän asian
valmistelussa.
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Menettely päätöksessä olleen virheen korjaamisessa ei ole ollut täysin
hallintolaissa säädetyn mukaista. Kuuleminen on tapahtunut vasta jälkikäteen ja uuteen päätökseen olisi pitänyt liittää muutoksenhakuohjaus. Oikaisuvaatimuksen tekijältä ei ole peritty liikaa maksettuja palkkoja takaisin ja mahdollinen takaisinperintä on hallintojohtajan toimivallassa, jolloin voidaan arvioida myös kohtuuttomuutta.
Lopuksi
Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen
muuttamiseen. Esittelijä esittää edellä lausuttuun viitaten, että oikaisuvaatimus hylätään.
Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen
Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180
anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet
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Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
Rehtorin päätös
Viranhoitomääräykset
Hallinto-oikeuden päätös

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Otteet
Ote
Oikaisuvaatimuksen tekijä

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51
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+358 9 310 8600
Faksi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 1, 2, 3, 5, 7 ja 8 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 4 ja 6 §: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.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin
kasvatus- ja koulutuslautakunta.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan 9 ja 11 §:t.
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Postiosoite
PL 51300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kasvatusjakoulutus@hel.fi

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51
www.hel.fi/kasvatusjakoulutus
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+358 9 310 8600
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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.
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.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Postiosoite
PL 51300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kasvatusjakoulutus@hel.fi

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51
www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
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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 on ilmoitettava:
1.

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

2.

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

3.

vaatimusten perustelut;

4.

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaiPostiosoite
PL 51300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kasvatusjakoulutus@hel.fi
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suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1.

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2.

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

3.

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

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 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.
4
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan 10 §.
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Postiosoite
PL 51300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kasvatusjakoulutus@hel.fi

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51
www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi

Y-tunnus
0201256-6
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Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus 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
Valitusasiakirjat voidaan toimittaa myös Helsingin kaupungin kirjaamoon.
Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:
Postiosoite
PL 51300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kasvatusjakoulutus@hel.fi

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51
www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alv.nro
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Sähköpostiosoite:
Postiosoite:

Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

helsinki.kirjaamo@hel.fi
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Helsingin kaupungin kirjaamo
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(09) 655 783
Pohjoisesplanadi 11–13
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta 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, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Pöytäkirja
Postiosoite
PL 51300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kasvatusjakoulutus@hel.fi

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51
www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alv.nro
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata kirjaamosta.
ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING
1
BESVÄRSANVISNING
10 § i protokollet.
Ändring i beslutet söks genom förvaltningsbesvär.
Besvärsrätt
Ändring i beslutet får sökas av den som beslutet avser eller vars rätt,
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part).
Besvärstid
Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.
En part anses ha fått del av beslutet den dag då beslutet överlämnats
till parten eller hans eller hennes lagliga företrädare.
Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.
Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.
Om delgivningen har skett per post mot mottagningsbevis anses en
part ha fått del av beslutet vid den tid som mottagningsbeviset utvisar.
Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.
Besvärsmyndighet
Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

Postiosoite
PL 51300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kasvatusjakoulutus@hel.fi

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51
www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alv.nro
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E-postadress:
Adress:
Faxnummer:
Telefonnummer:

helsinki.hao@oikeus.fi
Banbyggarvägen 5
00520 HELSINGFORS
029 56 42079
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas etjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv
Besvärshandlingarna kan tillställas också Helsingfors stads registratorskontor.
Registratorskontorets kontaktuppgifter är:

E-postadress:
Postadress:

Faxnummer:
Besöksadress:
Telefonnummer:

helsinki.kirjaamo@hel.fi
Fostrans- och utbildningsnämnden
Helsingfors stads registratorskontor
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD
(09) 655 783
Norra esplanaden 11–13
(09) 310 13700

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.
Formen för och innehållet i besvärsskriften
Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på
skriftlig form.
I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges
 det beslut som besvärsskriften gäller
 till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som
söks
 på vilka grunder ändring söks
I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller
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ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.
I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.
Till besvärsskriften ska fogas
 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten
Protokoll
Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Martina Harms-Aalto

Seppo Siika-aho

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 22.01.2021.
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