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1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutus-
lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Ted Apterin ja Nora 
Grotenfeltin sekä varatarkastajiksi Petra Malinin ja Sini Korpisen.

Esittelijä
apulaispormestari
Nasima Razmyar

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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2
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten päätösten 
seuraaminen ajalta 13. - 27.2.2023

Päätösehdotus

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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

 20.02.2023 § 14 Toimialajohtajan päätös erityisavustuksen yhteisöl-
lisen oppilashuollon kehittäminen 2023 jakamisesta palveluille

 20.02.2023 § 15 Yleissivistävän koulutuksen akkreditoidun konsor-
tion osallistuminen Erasmus+-ohjelman Avaintoimi 1 rahoitusha-
kuun

 20.02.2023 § 16 Aikuiskoulutuksen akkreditoidun konsortion osallis-
tuminen Erasmus+-ohjelman rahoitushakuun

 20.02.2023 § 17 Toimialajohtajan rahanjakopäätös Opetushallituk-
sen valtion erityisavustuksen lukiokoulutuksen laatu- ja saavutetta-
vuusohjelman edistämiseen 2022–24

 24.02.2023 § 19 Erasmus+ avaintoimi 2 ohjelmasta haettu kump-
panuushanke Vy Pikku-Veräjä – Veräjämäki

 24.02.2023 § 20 Stadin ammatti- ja aikuisopiston osallistuminen 
Erasmus+KA1 –rahoitushakuun

 24.02.2023 § 21 Alppilan lukion osallistuminen Erasmus+KA1 –ra-
hoitushakuun

 24.02.2023 § 22 Mäkelänrinteen lukion osallistuminen Eras-
mus+KA1 –rahoitushakuun

Perusopetusjohtaja

 17.02.2023 § 16 Kaksikielisen suomi-englanti-opetuksen aloittavien 
ryhmien soveltuvuuskokeiden alimmat hyväksytyt pistemäärät

 20.02.2023 § 19 Kaupunginhallituksen myöntämän koronatoipu-
mismäärärahan käyttö kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, pe-
rusopetuksen palvelukokonaisuudessa, vuonna 2023

 22.2.2023 § 20 Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2023, 
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen palvelukoko-
naisuus

 22.2.2023 § 22 Ansökan om bokpaket från Svenska kulturfonden, 
daghemmet Tärnan

Varhaiskasvatusjohtaja
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 21.02.2023 § 19 Päiväkoti Tuulen hoitopaikkojen muutos
 24.02.2023 § 20 Päiväkoti Kanteleen hoitopaikkojen muutos

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 13.02.2023 § 22 Avustuksen hakeminen, erityisavustus aikuisten 
perustaitojen vahvistamiseen sekä kotoutumisajan ylittäneiden 
maahanmuuttajien 

 kielikoulutukseen, OKM
 17.02.2023 § 23 OPVA haltuun - Framåt med SSS: yhteistyösopi-

mus ja sopimus valtionavustuksen siirtämisestä yhteisöille
 22.2.2023 § 24 Lahjoituksen vastaanottaminen
 22.2.2023 § 25 Lahjoituksen vastaanottaminen

Varhaiskasvatusjohtaja

 15.02.2023 § 17 Aukioloajat; päiväkodit, ympärivuorokautiset päivä-
kodit ja ryhmäperhepäiväkodit, tilapäiset sulkemiset talvilomalla 20.-
24.2.2023

 21.02.2023 § 18 Päiväkoti Laajasuon ja päiväkoti Haagan hoito-
paikkojen muutos

 21.02.2023 § 19 Päiväkoti Tuulen hoitopaikkojen muutos

Hallintojohtaja

 22.02.2023 § 8 H &S International School Oy:lle maksettava avus-
tus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan ke-
väällä 2023

 22.02.2023 § 9 Huvikumpu ry:lle maksettava avustus perusopetus-
lain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan keväällä 2023

 22.02.2023 § 10 SC Hawks ry:lle maksettava avustus perusopetus-
lain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan keväällä 2023

Hallintopäällikkö

 15.02.2023 § 26 Helsingin Lastenliitto ry:lle myönnettävä lisäavus-
tus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lu-
kuvuoden 2022 – 2023 kevätlukukaudelle

 27.02.2023 § 27 Yksityiselle elinkeinoharjoittaja Sari Wicklundille 
myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten il-
tapäivätoimintaan lukuvuoden 2022 – 2023 kevätlukukaudelle

 27.02.2023 § 28 Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys 
ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koulu-
laisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2022 – 2023 kevätlukukau-
delle

Viranhaltijapäätökset

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset
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Esittelijä
vs. kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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3
Koulu- ja päiväkotikuvauksien hankintaa koskevan päätöksen it-
seoikaisu

HEL 2022-009744 T 02 08 02 00

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää oikaista 17.1.2023/§7 teke-
määnsä hankintapäätöstä kohderyhmän 6 osalta. Hankintayksikön it-
seoikaisun myötä koulu- ja päiväkotikuvauksia hankitaan esittelijän pe-
rusteluissa esitetyin perustein seuraavasti:

Sija 1: Markus Bergman Oy (Kohderyhmät 2, 4)
Sija 2: Oma Desing Oy (Kohderyhmät 5)
Sija 3: KuvaSeppälä-yhtiöt (Kohderyhmä 3)
Sija 4: Kuvahaka Oy (Kohderyhmä 1)
Sija 5: Pildikompanii OÜ (Kohderyhmä 6)

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esittelijän perusteluissa 
esitetyin perustein sulkea pois tarjouskilpailusta Foto-Silmunen Oy:n 
(Y-tunnus: 0857433-2).

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää valtuuttaa toimialajoh-
tajan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavan hankintasopimuksen ja 
tekemään päätökset optiokausien käyttöönotosta.

Arvioitu hankinnan kokonaisarvo on noin 3,6 milj. euroa (alv 0%) sisäl-
täen mahdolliset optiokaudet.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta teki päätöksen 
17.1.2023/§7 (diaarinumero HEL 2022-009744) koulu- ja päiväkotiku-
vausten hankinnasta.

Toimiala päätti oikaista 17.1.2023 tekemäänsä koulu- ja päiväkotiku-
vausten hankintapäätöstä 17.1.2023/§7. Alkuperäisen koulu- ja päivä-
kotikuvausten tarjousvertailun jälkeen ilmeni, etteivät Foto-Silmunen 
Oy:n tarjouksensa yhteydessä antamat tarjoajan hankintalain 
(1397/2016) 83 §:n mukaista soveltuvuutta koskevat selvitykset yrityk-
sen vakavaraisuudesta vastanneet tarjoajalta tarjouspyynnössä edelly-
tettyä soveltuvuusvaatimusta. Yritys oli toimittanut selvityksenä tasekir-
jansa ajalta 1.8.2020 – 31.7.2021. Foto-Silmunen Oy:n tasekirjaan 
merkitty liikevaihto oli kyseisellä aikavälillä 306 102,09 euroa. Tuo-
reimmat yrityksen taloustiedot kuitenkin osoittivat, ettei Foto-Silmunen 
Oy täyttänyt toimialan tarjouspyynnössä asettamaa vakavaraisuuden 
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osoittavaa 200 000 euron liikevaihtovaatimusta ajalta vuodelta 2021. 
Toimiala oli saanut ulkopuolisen yhteydenoton siitä, ettei Foto-
Silmunen Oy täyttäisi toimialan tarjouspyynnössä asettamaa liikevaih-
toa koskevaa soveltuvuusvaatimusta vuodelle 2021.

Toimiala kuuli asiassa Foto-Silmunen Oy:tä sähköpostitse 16.1.2023. 
Yritys toimitti 20.1.2023 vakavaraisuutensa osoittamiseksi vapaamuo-
toisen kirjallisen selvityksen. 

Hankintalain 92 § 2 mom. mukaan tarjoajan on osoitettava hankintayk-
sikölle taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä suorituskykyä 
ja ammatillista pätevyyttä koskevien sekä muiden vaatimusten täytty-
minen.

Hankintayksikön ei tule sallia tarjousten olennaista muuttamista hankin-
talain 3 §:n yleisten periaatteiden vastaisesti. Hankintayksikön on koh-
deltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolises-
ti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaati-
mukset huomioon ottaen. Harkintavalta tarjouksen täsmentämisen ja 
täydentämisen osalta on hankintayksiköllä, eikä velvollisuutta tällaisen 
mahdollisuuden antamiseen hankintayksiköllä ole. Sallittua ei näin ollen 
ole pyytää tarjoajalta täsmennyksiä, täydennyksiä tai korjauksia siten, 
että menettelyllä olisi olennainen vaikutus kyseessä olevan tarjoajan 
asemaan. Sallittua ei myöskään ole, että hankintayksikkö pyytää tarjoa-
jaa toimittamaan kokonaan puuttuvaa, tarjoukseen liitettävää asiakirjaa.

Toimiala päätti hankkimansa selvityksen perusteella ja asiassa toista 
osapuolta kuultuaan sulkea Foto-Silmunen Oy:n pois tarjouskilpailusta, 
sillä se ei täyttänyt toimialan tarjouspyynnössä asettamaa vakavarai-
suutta koskevaa soveltuvuusvaatimusta. Toimiala katsoi, ettei yritys ol-
lut esittänyt riittävää selvitystä vakavaraisuudestaan. Foto-Silmunen Oy 
ei ollut osoittanut riittävällä tavalla, että sen selvityksessään esittämät 
lisäresurssit tosiasiallisesti olisivat sen käytettävissä sopimuskauden 
aikana. Lisäksi vetoaminen alihankkijaresursseihin oli tapahtunut vasta 
jälkikäteen tarjousajan päätyttyä. Näin ollen Foto-Silmusen katsottiin 
täydentäneen tarjoustaan jälkikäteen, ja tarjous oli myös tästä syystä 
hylättävä.

Foto-Silmunen Oy oli ilmoittanut tarjouspyynnön osa-alueen 6 ensisijai-
suusjärjestyksessään sijalle 1, jolle myös yritys valittiin. Foto-Silmunen 
Oy sijoittui arvonnan kolmannelle (3.) sijalle tarjouspyynnön osa-
alueessa 6. Tarjoajat, jotka ovat sijoittuneet osa-alueen 6 arvonnassa 
sijoille (4-5) ovat jo saaneet itselleen ilmoittamansa ensisijaisuuden pe-
rusteella valitut alueet. Tarjouspyynnön osa-alueelle 6 valittiin siis ar-
vontajärjestyksessä sijalle kuusi (6.) valikoitunut tarjoaja.
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Tarjouspyynnön osa-alueelle 6 valituksi palveluntuottajaksi tuli Pildi-
kompanii OÜ (10236301), joka täyttää hankintamenettelyssä esitetyt 
vähimmäisvaatimukset ja tarjouspyynnöllä vaaditun liikevaihtovaati-
muksen (200 000 euroa). Alkuperäisessä hankintapäätöksessä ilmoi-
tettiin, että tarjoajien sijajärjestys määräytyy arvonnan perusteella. Pil-
dikompanii OÜ sijoittui 3.1.2023 suoritetussa arvonnassa sijalle kuusi 
(6.). Tämä sijoitus on seuraava arvontajärjestyksessä sijalle viisi (5.) si-
joittuneesta Foto-Silmunen Oy:stä, joka nyt suljetaan pois tarjouskilpai-
lusta soveltuvuusvaatimusten täyttymättä jäämisen vuoksi.

Toimialan 17.1.2023 tekemän alkuperäisen hankintapäätöksen johdos-
ta ei ollut saapunut muutoksenhakuasiakirjoja Helsingin kaupungin kir-
jaamoon tai markkinaoikeuteen 15.2.2023 klo 9.00 mennessä hankin-
tapäätöksen tiedoksiannosta lasketun muutoksenhakuajan päättymisen 
jälkeen.

Muilta osin Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
tekemä alkuperäinen hankintapäätös pysyy voimassa.

Sopimuskausi on 1.3.2023 – 28.2.2025. Hankintaan sisältyy yhden (1) 
+ yhden (1) vuoden optiokausien mahdollisuus.

Toimivalta

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

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää arvonlisä-
verottomalta arvoltaan 500 000 euroa ylittävistä hankinnoista (HEL 
2021-013274, 14.12.2021 § 394).

Esittelijä
vs. kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Tarjoajat, ei muutok-
senhakua

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Tarjoajat, muutoksen-
haku

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.01.2023 § 7

HEL 2022-009744 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esityslistalla esitetyin perustein, 
että koulu- ja päiväkotikuvaukset hankitaan seuraavasti:

Markus Bergman oy (Kohderyhmät 2,4) 
Oma Desing oy (Kohderyhmät 5) 
Foto Silmunen oy (Kohderyhmä 6)
KuvaSeppälä-yhtiöt (Kohderyhmä 3)
Kuvahaka oy (Kohderyhmä 1)

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohta-
jan allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävän sopimukset 
ja tarvittaessa päättämään Helsingin kaupungin puolesta sopimuksien 
irtisanomisesta tai purkamisesta.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa toimialajohta-
jan tekemään päätökset optiokausien käyttöönotosta.

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta. Han-
kintaan sisältyy yhden (1) + yhden (1) vuoden optiokausien mahdolli-
suus.

Arvioitu hankinnan kokonaisarvo on noin 3,6 milj. euroa (alv 0%) sisäl-
täen mahdolliset optiokaudet.

Esittelijä
vs. kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Sampsa Pentsinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 36778
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sampsa.pentsinen(a)hel.fi
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4
Osoitteeseen Kalevankatu 48 toteutettavat päiväkotitilat, tarveselvi-
tys

Pöydälle 07.02.2023

HEL 2023-001286 T 10 06 00

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä vuokrahankkeena 
osoitteeseen Kalevankatu 48 toteutettavien päiväkotitilojen tarveselvi-
tyksen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeiden jatkosuun-
nittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja 
lasten näkemykset tilojen kehittämisessä sekä varmistaa tilojen koko-
naistaloudellisuus. Tiloja kehitettäessä varmistetaan, että toiminnalle 
on riittävästi rauhallisia oppimisen tiloja.

Esittelijän perustelut

Osoitteeseen Kalevankatu 48 toteutetaan tilat päiväkoti Wilholan, vuo-
rohoitopäiväkoti Lapin, Daghemmet Viktorian ja Daghemmet Fylgia 
Solhemin käyttöön. Kampin alueelle osoitteeseen Kalevankatu 48 pe-
rusparannettavat vuokratilat suunnitellaan 224 lapselle ja ne otetaan 
käyttöön kalustettuna elokuuhun 2024 mennessä. Toteutettavissa ti-
loissa voidaan järjestää varhaiskasvatusta alueen muuntuviin tarpeisiin. 
Tilojen monipuolinen käyttö on huomioitu tilojen mitoittamisessa. Vuok-
ratilat korvaavat nykyiset huonokuntoiset tilat osoitteissa Mikonkatu 18, 
Lapinlahdenkatu 6, Eerikinkatu 45 ja Tehtaankatu 16 sekä Vuorimie-
henkatu 12 ja niistä on mahdollista luopua hankkeen valmistuttua. Ti-
loista luopumiset ja osoitteenmuutokset tuodaan erikseen päätettäväk-
si.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

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

Tilahanke vastaa peruspiirin tarpeisiin ja vuorohoidon tilat palvelevat 
koko eteläisen suurpiirin aluetta. Nykyiset tilat ovat noin 192 lapsen 
käytössä. 
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Suomenkieliselle varhaiskasvatukselle saadaan perusparannushank-
keessa uusia tilapaikkoja noin 30 ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen 
84 tilapaikkaa sekä alueellisen vuorohoidon 76 tilapaikkaa pysyvät en-
nallaan.

Eteläisessä suurpiirissä 1–6-vuotiaiden lasten määrän ennustetaan 
kasvavan vuoteen 2036 mennessä noin 450 lapsella verrattuna vuoden 
2020 toteumaan. Suurpiirissä suomen ja muun kieliseen kunnalliseen 
ja yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistui vuoden 2020 lopussa noin 
82% 1-6-vuotiaista lapsista, mikä on hieman Helsingin keskimääräistä 
osallistumisastetta (noin 80%) enemmän.

Päiväkoti voi sijaintinsa vuoksi palvella eteläisessä suurpiirissä sijaitse-
via Kampinmalmin ja Ullanlinnan peruspiirejä. Ruotsinkielisten 1-6-
vuotiaiden lasten määrä säilyy ennustekaudella 2021-2036 ennallaan 
Kampinmalmin ja Ullanlinnan peruspiirien alueella. Ruotsinkielisten 
paikkojen toteuttaminen mahdollistaa ruotsinkielisen palvelun säilymi-
sen ennallaan.

Toteutettavan hankkeen lisäksi talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelma vuosille 2022-2030 sisältää päiväkotitiloja hankkeissa Melkin-
laituri 2026-27, Betaniatalo 2024, Tähtitorni 2026-27 ja Snellmanin 
AA/Lpk Rööperi 2030-31. Lisäksi kesällä 2022 on valmistunut vuokra-
hanke päiväkoti Roban ja daghemmet Robban käyttöön. 

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea. Perusparannettuun rakennuk-
seen toteutettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat luovat hyvät 
edellytykset päiväkodin toiminnalle ja vastaavat Kampinmalmin sekä 
Ullanlinnan alueen palvelutarpeisiin.

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

Tilat edistävät varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan päiväkodeille pedagogisesti monipuoliset, ja 
tarkoituksenmukaisesti mitoitetut tilat, jotka edistävät toimintaa ja ta-
kaavat oppijoille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat suunnitellaan 
kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan 
ja ne mahdollistavat varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien tavoittei-
den toteuttamisen. Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteis-
kunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmär-
tämistä ja osaamista Helsingissä.

Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja 
varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita ja niiden suunnittelussa ja va-
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rustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, 
liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. 
Piha-alueet tarjoavat päiväkodin käyttäjille monipuoliset leikki- ja liikun-
taolosuhteet. Henkilökuntaa ja lapsia osallistetaan pihan suunnitteluun.

Päiväkotitilojen tilatarpeet esitetään liitteenä olevassa huonetilaohjel-
massa.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Päiväkodin tilat ovat laajuudeltaan 2230 htm2. Kaupunkiympäristön 
toimialan arvioima tuleva kokonaisvuokra on noin 28,87 euroa/m²/kk eli 
noin 772 560 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Ensikertaisessa kalustami-
sessa hyödynnetään vähintään 30 % toimialan käytössä olleita kalus-
teita, mikä edistää kaupungin hiilineutraalisuustavoitteita ja vähentää ir-
tokalustukseen varattavia määrärahoja. Tässä hankkeessa käynnistä-
miskustannuksiin varataan 240 000 euroa, joka ei sisällä tieto- ja vies-
tintäteknologian kustannuksia. Muuttokustannusarvio on noin 31 000 
euroa, siivouskustannusarvio on noin 93 660 euroa/vuosi. Toimintakus-
tannukset tulevan hankkeen osalta ovat yhteensä noin 2 580 570 eu-
roa/vuosi.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

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

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 koh-
dan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta kos-
kevan tarveselvityksen hyväksymisestä. Ruotsinkielinen jaosto kokouk-
sessaan 14.2.2023 on puoltanut tarveselvityksen hyväksymistä.

Esittelijä
vs. kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Liitteet
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1 Päiväkoti Kaartin Lasaretti, tilaohjelma
2 Osoitteeseen Kalevankatu 48 toteutettavat päiväkotitilat, tarveselvitys-

lomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 14.02.2023 § 4

HEL 2023-001286 T 10 06 00

Framställning

Svenska sektionen beslutade föreslå att fostrans- och utbildnings-
nämnden godkänner behovsutredningen för de daghemslokaler som 
förverkligas i form av ett hyresprojekt på adressen Kalevagatan 48. 

Fostrans- och utbildningsnämnden betonar att man i samband med 
den fortsatta planeringen och förverkligandet av projekten ska fortsätt-
ningsvis beakta personalens och barnens synpunkter på hur lokalerna 
borde utvecklas, samt säkerställa att lokalerna är helhetsekonomiskt 
fördelaktiga. I samband med att lokalerna utvecklas säkerställer man 
också att det finns tillräckligt med lugna lokaler för lärande.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Leena Tamminen, suunnittelija, telefon: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 07.02.2023 § 28

HEL 2023-001286 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

07.02.2023 Pöydälle

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti käsitellä kuudennen esityksen 
kokouksen seitsemäntenä asiana.
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Pöydällepanoehdotus:
Nora Grotenfelt: Pyydetään pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi
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5
Osoitteeseen Paciuksenkatu 19 toteutettavien päiväkotitilojen han-
kesuunnitelmalausunto

Pöydälle 07.02.2023

HEL 2022-009624 T 10 01 04

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
5.9.2022 päivätystä, osoitteeseen Paciuksenkatu 19 toteutettavien päi-
väkotitilojen hankesuunnitelmasta (liite 1).

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 4.10.2022 hyväksyä Meilahteen 
osoitteeseen Paciuksenkatu 19 toteutettavien päiväkotitilojen tarvesel-
vityksen. Samalla lautakunta lausui, että päiväkoti Pihlajan osoittee-
seen Pihlajatie 32 kohdistuva päiväkodin remonttihanke on yhä tarkoi-
tus toteuttaa. Tarkkaa toteutustapaa on yhä jatkoselvitettävä. 

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

Lautakunta pyytää kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa selvittämään 
kaupunkiympäristön toimialalta, josko kokonaistaloudellisesti olisi tar-
koituksenmukaista peruskorjata nykyiset Pihlajatien päiväkotitilat, sa-
massa yhteydessä laajentaa nykyisiä tiloja tai peruskorjauksen sijaan 
rakennuttaa kyseiselle YL-tontille päiväkotikäyttöön tuleva uudisraken-
nus. Allergiatalon tilat mahdollistavat yli viiden vuoden mittaisen väliai-
kaisratkaisun laajemmalle alueen palveluverkkokehittämiselle sekä 
mahdollisuuden hyödyntää tiloja väistötiloina Pihlajatien remontin ajak-
si. Lopullinen kannanotto Pk Pihlajaan ja Pihlajatie 32 osoitteen päivä-
kotitoimintaan tehdään osana laajempaa alueen palveluverkkotarkaste-
lua. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeiden jatkosuun-
nittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja 
oppijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä sekä varmistaa tilojen 
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kokonaistaloudellisuus. Tiloja kehitettäessä varmistetaan, että raken-
nuksessa on toimintaa tukevia, rauhallisia tiloja.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

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

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

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa osoitteeseen 
Paciuksenkatu 19 toteutettavien päiväkotitilojen 5.9.2022 päivätystä 
hankesuunnitelmasta. Tilat tulevat lpk Pihlajan ja Muksulaakson käyt-
töön. 

Päiväkodin toimitilat sijoittuvat pääosin rakennuksen 2.-ja 3. kerrok-
seen, lukuun ottamatta ensimmäisen kerroksen huolto- ja siivoustiloja 
sekä neljännen kerroksen henkilöstötiloja.

Päiväkoti Muksulaakso on muuttanut osoitteesta Lääkärinkatu 8C vä-
liaikaisesti Kivitorpan kentällä sijaitsevaan paviljonkiin osoitteessa Laa-
jalahdentie 21a ja tilat palvelevat tällä hetkellä 56 oppijaa. Päiväkoti 
Pihlajan nykyiset tilat osoitteessa Pihlajatie 32 ovat huonokuntoiset, ei-
vätkä kaikilta osin tue toiminnallisia tavoitteita. Päiväkoti Pihlajan tilat 
palvelevat tällä hetkellä 126 oppijaa. 

Kaupunkiympäristön toimiala arvioi voiko Päiväkoti Pihlajan nykyiset ti-
lat perusparantaa nykyvaatimusten mukaisiksi. Lautakunta tulee otta-
maan kantaa pysyvään lpk Pihlajan tilaratkaisuun erikseen.

Perusparannetut tilat mitoitetaan 182 oppijalle. Perustelut tilahankkeen 
mitoitukselle on ilmoitettu tarveselvityksessä ja siihen ei ole tullut muu-
toksia. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on luopunut päiväkoti 
Muksulaakson tiloista osoitteessa Lääkärinkatu 8C päiväkodin muutet-
tua väliaikaisesti Kivitorpan kentän paviljonkiin. 
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Suunnitellut tilat Paciuksenkatu 19:sta otetaan käyttöön kalustettuna 
elokuuhun 2023 mennessä. Tilojen käyttöönoton mahdollinen myöhäs-
tyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa li-
säkustannuksia toimialalle. 

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle 1.2.2023. Työsuojelun lausunto huomioidaan 
jatkosuunnittelussa.

Hankkeessa toteutettavan fyysisen oppimisympäristön avulla ediste-
tään turvallisten ja terveellisten toimintaympäristöjen toteutumista, tie-
toyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja parannetaan raken-
nuskannan energiatehokkuutta kaupunkistrategian tavoitteiden mukai-
sesti.

Palvelutiloilla parannetaan lasten arkea

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

Päiväkodin kiinteistön sisäpiha varustetaan leikkivälinein edistämään 
liikunnallisuutta ja varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteita ja niiden 
suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvotta-
vuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppi-
mis- ja leikkimistilana.

Leikkipiha leikkivälineineen sisältyy vuokraukseen ja se toimii ensisijai-
sesti pienempien lasten ulkoilualueena. Henkilökuntaa osallistetaan pi-
han suunnitteluun.

Lisäksi päiväkodit tulevat hyödyntämään lähialueen puistoja, joista lä-
heinen aidattu Rantapuisto soveltuu päiväkotien leikkipaikaksi.

Tilaratkaisut tukevat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti toimivat, tarkoituksenmukaisesti 
mitoitetut ja monikäyttöiset tilat olemassa olevan rakennuksen puitteis-
sa. Tilat suunnitellaan suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat 
lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista on 3 146 378 euroa.
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Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 53 189 eu-
roa/kk eli 638 267euroa vuodessa (32,12 euroa/m²/kk). Neliövuokran 
perusteena on 1656 htm². Hankkeen investointikustannus on 4095 eu-
ro/brm², mikä alittaa valtuuston asettaman tavoitteellisen kustannus-
raamin 4300 euroa/brm².  Kasvatuksen ja koulutuksen käyttöön tule-
vien tilojen varustelu on valtakunnallista perustasoa, mikä ei nosta 
hankkeen kustannustasoa. Lopullinen vuokra tarkentuu hankkeen to-
teutuneiden kustannusten mukaan hankkeen valmistuttua.

Päiväkoti Pihlajan ja päiväkoti Muksulaakson yhteenlasketut vuosittai-
set toiminnankustannukset ovat olleet 2 324 176 euroa. Näin ollen 
muutos nykytilanteeseen vähentää kustannuksia 9 324 euroa vuodes-
sa. Osoitteessa Paciuksenkatu 19 olevien tilojen vuokra-aika on seit-
semän vuotta viiden vuoden lisäoptiolla.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan mm. irtokalustehankin-
toihin 160 000 euroa, tietohallinnon hankintoihin 12 000 euroa, muutto-
kustannuksiin 28 920 euroa ja siivouskustannuksiin noin 61 600 eu-
roa/vuosi. 

Väistötiloja ei tarvita

Hankkeen yhteydessä ei tarvita väistötiloja. Kaupunkiympäristön toi-
miala
varmistaa turvallisen ja terveellisen toimintaympäristön Lpk Muksulaak-
son toiminnalle toteutuksen ajaksi.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 
4.10.2022 osoitteeseen Paciuksenkatu 19 toteutettavien päiväkotitilo-
jen tarveselvityksen.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydes-
sä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, asemakaavoituksen, 
ympäristöpalveluiden ja pelastuslaitoksen edustajia sekä kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä. Esteet-
tömyysasiamiestä ei ole kuultu.

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

Lapsia osallistetaan irtokalustesuunnitteluun.
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Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Mia Kemppi

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Allergiatalo 20220905
2 Allergiatalo hankesuunnitelman liitteet
3 Päiväkotitilat osoitteeseen Paciuksenkatu 19, työsuojelulausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 07.02.2023 § 27

HEL 2022-009624 T 10 01 04

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

07.02.2023 Pöydälle

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Jarmo Raveala.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti käsitellä seitsemännen esityk-
sen kokouksen kuudentena asiana.

Pöydällepanoehdotus:
Sini Korpinen: Jätetään pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Raila Tiainen-Ala-Maunus

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 06.10.2022 
§ 109
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HEL 2022-009624 T 10 01 04

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti vuokrata liitteenä 1 olevan 5.9.2022 päivätyn hankesuunnitelman 
mukaiset noin 1 656 htm² laajuiset päiväkotitilat Erikoissijoitusrahasto 
eQ yhteiskuntakiinteistöiltä, siten, että hankkeen enimmäishinta on ar-
vonlisäverottomana 3 146 378 euroa laskettuna 7 vuoden vuokra-ajalle.

Lisäksi jaosto päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan asiakkuu-
syksikkö 1:n päällikön allekirjoittamaan Erikoissijoitusrahasto eQ yh-
teiskuntakiinteistöjen kanssa vuokrasopimuksen sekä tekemään siihen 
tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

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

22.09.2022 Poistettiin

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Marjut Rantapuro, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 21025

marjut.rantapuro(a)hel.fi
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6
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponnesta koskien koulutervey-
denhoitajien lisäämistä

HEL 2022-013027 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponnesta koskien 
kouluterveydenhoitajien lisäämistä:

Kaupunginvaltuusto on merkinnyt tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 
1.1.−30.6.2022. Nuorten aloitteisiin liittyen kaupunginvaltuusto on edel-
lyttänyt selvitettävän mahdollisuutta lisätä kouluterveydenhoitajia kou-
luihin niin, että niissä on vähintään yksi kokopäiväinen terveydenhoitaja 
600 koululaista kohti.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että terveydenhoitajien riittävä 
resursointi kouluilla on tärkeää palvelun saatavuuden turvaamiseksi. 
Helsingin kouluterveydenhuollossa terveydenhoitajakohtainen oppilas-
määrä on tällä hetkellä keskimäärin noin 500 oppilasta ja opiskeluter-
veydenhuollon terveydenhoitajakohtainen opiskelijamäärä on keski-
määrin 570 opiskelijaa, mitkä alittavat THL:n suosituksen, joka on 600 
oppilasta. 

Koronapandemiaan liittyvien rokotustehtävien aikana kouluterveyden-
hoitajat siirrettiin hetkellisesti pois työpisteiltään kouluilta, mikä on 
mahdollisesti vaikuttanut negatiivisella tavalla lasten ja nuorten koke-
mukseen kouluterveydenhuollon palvelun saatavuudesta. Syyskuusta 
2022 lähtien terveydenhoitajat ovat olleet jälleen kouluilla, ja palveluve-
lan purku käynnistyi terveydenhoitajien palattua perustehtävänsä pa-
riin.

Kouluterveydenhuolto ja psykososiaalinen oppilashuolto Helsingissä 
muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Jatkossakin Helsingin kau-
pungin on hyvä seurata näiden ammattikuntien valtakunnallisen mitoi-
tuksen toteutumista. Näillä palveluilla on merkittäviä myönteisiä vaiku-
tuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta 
2.11.2023 mennessä lausuntoa valtuutettu Sinikka Vepsän toivomus-
ponnesta: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta 



Helsingin kaupunki Esityslista 3/2023 22 (31)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/6
28.02.2023

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

lisätä kouluterveydenhoitajia kouluihin niin, että niissä on vähintään yk-
si kokopäiväinen terveydenhoitaja 600 koululaista kohti.

Esittelijä
vs. kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Hanne Savunen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 22432

hanne.savunen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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7
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponnesta alueellisten tilatar-
peiden ennakoimisesta kasvatuksen ja koulutuksen käytössä ole-
vien kiinteistöjen kaavamuutoksissa

HEL 2022-008093 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle valtuutet-
tu Mari Holopaisen toivomusponnesta alueellisten tilatarpeiden enna-
koimisesta kasvatuksen ja koulutuksen käytössä olevien kiinteistöjen 
kaavamuutoksissa seuraavan lausunnon: 

Vastuu palveluverkon kehittämisestä on tilojen käyttäjätoimialoilla ja ti-
laverkon kehittämisestä kaupunkiympäristötoimialan Rakennukset ja 
yleiset alueet – palvelukokonaisuuden Tilat-palvelulla. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala esittää kaupunkiympäristön toimialalle palvelutar-
peen muutokseen liittyvät tilatarpeet, jotka sisältävät aikataulun ja toi-
minnalliset vaatimukset. Tilat-palvelun tehtävänä on toimitilojen hank-
kiminen ja toteuttaminen kaupungin tarpeisiin sekä kaupungin tilaomai-
suuden hallinta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehdään säännöllistä ja suunni-
telmallista palveluverkkojen kehittämistyötä, jossa tarkastellaan palve-
luiden kehittämistä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukio ja 
toisen asteen opetuksessa sekä vapaan sivistystyöhön eli työväenopis-
tojen toiminnassa. Toimialan tilapalvelut ja palvelukokonaisuudet ar-
vioivat mahdollisimman ennakoivasti tilatarpeita palveluiden järjestämi-
selle. Arvioinnissa huomioidaan muun muassa väestöennusteet, kau-
pungin linjaukset lähipalvelusta, koulumatkojen pituuksista ja kasvatus- 
ja koulutuslautakunnan hyväksymät palveluverkkosuunnittelun periaat-
teet vuodelta 2020.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalvelut tekee tiivistä yhteis-
työtä kaupunkiympäristön toimialan kaavoituksen, tilaomaisuuden, ra-
kennuttamisen sekä kaupunginkanslian aluerakentamisprojektien 
kanssa. Asemakaavavalmistelun yhteydessä arvioidaan ja ennakoi-
daan aluerakentamisen ja kaavoituksen vaikutuksia palveluiden järjes-
tämiseen, olemassa olevien tilojen kehittämismahdollisuuksiin ja väliai-
kaiskäyttöön sekä tonttitarpeisiin palvelutoimintaa varten.

Syksyllä 2022 kaupunkiympäristön toimialan, kaupunginkanslian ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimesta on tehty esitys, miten 
jatkossa isompien kaavojen yhteydessä kootaan alueen kaavoituksesta 
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kerrosalainventaari ja kuvataan, miten tämä näyttäytyy kaupunginkans-
liassa laadittavassa rakentamisennusteessa ja siitä johdetussa väestö-
ennusteessa. Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalvelut 
toimittaa arvion kaavan vaikutuksesta toimialan palvelutarpeeseen ja 
mahdollisiin tilatarpeisiin. 

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 15.6.2022 Käpylän Onnentie 18 asemakaavan muut-
tamisen (nro 12765) kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan kaupun-
ginvaltuutettu Mari Holopaisen tekemän toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta siihen, mi-
ten kasvatuksen ja koulutuksen käytössä olevien kiinteistöjen asema-
kaavamuutosten ja kiinteistökauppojen yhteydessä arvioidaan nykyistä 
ennakoivammin alueelliset tilatarpeet, toimiva väliaikaiskäyttö sekä 
kohtuulliset ja turvalliset koulumatkat.

Kaupunginkanslia on pyytänyt kasvatus ja koulutuslautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.3.2023 mennessä. 
Lausuntoa on pyydetty myös kaupunkiympäristön lautakunnalta.

Esittelijä
vs. kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
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Päätettävä tässä kokouksessa

8
Ryhmäperhepäiväkoti Sävenin toiminnan lakkauttaminen

HEL 2023-001626 T 05 01 00

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä ryhmäperhepäiväko-
ti Sävenin toiminnan lakkauttamisen osoitteessa Santakatu 2 C 
1.3.2023 alkaen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 15. luvun 1. ja 2. §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslau-
takunta päättää ruotsinkielisen jaoston ehdotuksesta ruotsinkielisen 
päiväkodin lakkauttamisesta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruot-
sinkielinen jaosto on esittänyt lautakunnalle ryhmäperhepäiväkoti Sä-
venin toiminnan lakkauttamista kokouksessaan 14.2.2023.

Ryhmäperhepäiväkoti Säven

Perhepäivähoito on perhepäivähoitajan kodissa, lapsen kodissa tai sitä 
varten suunnitellussa ryhmäperhepäiväkodissa järjestetty hoito. Var-
haiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista 
kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, joka 
painottuu erityisesti pedagogiikkaan. Helsingin kaupunki tarkistaa jat-
kuvasti palveluverkkoaan varmistaakseen, että varhaiskasvatustoiminta 
on laadukasta, tarkoituksenmukaista sekä kustannustehokasta. Perhe-
päivähoitoa ei ole voitu toteuttaa alueella henkilöstövajeen vuoksi.

Ryhmäperhepäiväkoti Säven on osa toimintayksikköä Drumsö-dh 
Drumsö förskola-dh Kvarnberget-gfdh Säven. Säven sijaitsee Ruoho-
lahdessa osoitteessa Santakatu 2 C. Ryhmäperhepäiväkodissa on 
kahdeksan tilapaikkaa ja kaksi avointa tointa varhaiskasvatuslain 6. lu-
vun 29. §:ssä perhepäivähoitajille asetetut pätevyysvaatimukset täyttä-
ville ryhmäperhepäivähoitajille.  

Henkilöstön rekrytointi ryhmäperhepäiväkoti Säveniin on osoittautunut 
erittäin haastavaksi. Syyslukukaudella 2022 toteutetussa rekrytoinnissa 
avoimiin toimiin ei ollut yhtään hakijaa. Henkilöstön rekrytointi ryhmä-
perhepäivä-koteihin on ylipäänsä osoittautunut mahdottomaksi. Vain 
viisi työntekijää 15 ryhmäperhepäivähoidossa työskentelevästä täyttää 
varhaiskasvatuslain 6. luvun 29. §:ssä perhepäivähoitajille asetetut pä-
tevyysvaatimukset. Siten toiminta on pitkälti lyhytaikaisten sijaisten va-
rassa. Säven lukeutuu pieniin toimipaikkoihin, joiden toiminnan haavoit-



Helsingin kaupunki Esityslista 3/2023 26 (31)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/8
28.02.2023

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

tuvuus on osoittautunut todelliseksi ongelmaksi. Vuoden 2022 loka-
kuusta lähtien toimintaa ei ole voitu toteuttaa ryhmäperhepäiväkoti Sä-
venissä, koska henkilöstöä ei ole ollut lainkaan. Tämä on vaikuttanut 
perheiden arkeen ja aiheuttanut epävarmuutta ja huolta sekä lasten et-
tä perheiden keskuudessa. 

Ryhmäperhepäiväkoti Säven toimii kaupungin omistaman Heka kiin-
teistön (Helsingin kaupungin asunnot Oy) tiloissa, jotka ovat suuruudel-
taan 118 m². Vuosittaiset vuokrakustannukset ovat noin 25 655 euroa. 
Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

Ruotsinkielisen väestön ennuste ja vuosien 2022–2036 suunnitelmat 
Kampinmalmin peruspiirissä

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus Helsingissä kattaa koko kaupungin.  
Ryhmäperhepäiväkoti Säven sijaitsee Kampinmalmin peruspiirissä ete-
läisessä suurpiirissä. Ryhmäperhepäiväkoti Sävenin lisäksi alueella 
toimii useita päiväkoteja, joista lähin on päiväkoti Daghemmet Pärlan 
osoitteessa Livornonkatu 2. Pärlan sijaitsee näin ollen 650 metrin 
päässä Sävenistä.

Kampinmalmin peruspiirissä ruotsinkielisiksi rekisteröityjen 1–5-
vuotiaiden lasten määrä on vuoden 2022 väestöennusteen mukaan lie-
västi laskusuuntainen. Ennustejaksolla 2022–2036 lasten määrä on 
232–210.  Jätkäsaaressa lasten määrä kasvaa, mutta peruspiirin muis-
sa osa-alueissa kehitys on laskusuuntainen tai tasainen. 

Osallistaminen ja yhteistyö

Toiminnan lakkauttaminen ryhmäperhepäiväkodissa on valmisteltu yh-
dessä päiväkodin johtajan kanssa. Ryhmäperhepäiväkoti Sävenin tila-
paikoilla syksyllä 2022 olleet lapset on yhteisymmärryksessä lasten 
huoltajien kanssa siirretty alueen muihin päiväkoteihin. Päiväkodin joh-
taja on ollut yhteydessä niihin perheisiin, jotka 1.1.2023 alkaen ovat 
hakeneet ryhmäperhepäiväkoti Säveniin. Heille on tarjottu paikka päi-
väkodista Daghemmet Kvarnberget.

Ennusteen mukaan lasten määrä ei kasva alueella, joten ryhmäperhe-
päiväkoti Sävenin kahdeksan tilapaikan poistumisella ei ole toiminnal-
lista merkitystä. Mahdollisuus myöntää lapsille paikkoja lähipäiväkotipe-
riaatteen mukaisesti ei vähene tämän johdosta.

Esittelijän esitys

Esittelijä esittää ryhmäperhepäiväkoti Sävenin toiminnan lakkauttamis-
ta osoitteessa Santakatu 2 C 1.3.2023 alkaen.

Esittelijä
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ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Jenni Tirronen, ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päällikkö, puhelin: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi
Nina Horsma, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 44802

nina.horsma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 14.02.2023 § 5

HEL 2023-001626 T 05 01 00

Framställning

Svenska sektionen beslutade föreslå för nämnden för fostran och ut-
bildning att gruppfamiljedaghemmet Sävens verksamhet i adressen 
Sandgatan 2 C dras in från och med 1.3.2023.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi
Nina Horsma, pedagogisk sakkunnig, telefon: 310 44802

nina.horsma(a)hel.fi
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Päätettävä tässä kokouksessa
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Indragning av gruppfamiljedaghemmet Sävens verksamhet

HEL 2023-001626 T 05 01 00

Förslag till framställning

Nämnden för fostran och utbildning beslutar att gruppfamiljedaghem-
met Sävens verksamhet i adressen Sandgatan 2 C dras in från och 
med 1.3.2023.

Föredragarens motiveringar

Enligt förvaltningsstadgan kap 15 § 1 och 2 är det på förslag av svens-
ka sektionen som nämnden för fostran och utbildning besluter om in-
dragning av svenska daghem. Sektionen vid nämnden för fostran och 
utbildning föreslår på sammanträdet 14.2.2023 för nämnden för fostran 
och utbildning att gruppfamiljedaghemmet Sävens verksamhet dras in. 

Gruppfamiljedaghemmet Säven

Familjedagvården är barnomsorgsverksamhet som ordnas i vårdarens 
hem, i barnets hem eller i ett skilt planerat gruppfamiljedaghem. Med 
småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som 
består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synner-
het pedagogiken betonas. Helsingfors stad ser kontinuerligt över ser-
vicenätet så att den småbarnspedagogiska verksamheten kan förverk-
ligas både kvalitativt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Gruppfamil-
jedagvård i området har inte kunnat förverkligats på grund av personal-
brist. 

Gruppfamiljedaghemmet Säven är en del av verksamhetsenheten 
Drumsö- Dh Drumsö förskola-Kvarnberget-Gfdh Säven och är beläget i 
Gräsviken på adressen Sandgatan 2 C. Gruppfamiljedaghemmet har 
åtta lokalplatser och två vakanser till gruppfamiljedagvårdare i enlighet 
med behörighetsvillkoren som familjedagvårdare enligt lagen om små-
barnspedagogik kapitel 6 § 29.  

Personalrekryteringen i gruppfamiljedaghemmet Säven har visat sig 
vara väldigt utmanande. Rekryteringen pågick under höstterminen 
2022 men inga sökanden fanns till de lediga befattningarna.  Personal-
rekryteringen till gruppfamiljedaghemmen överlag har visat sig vara 
omöjlig. Endast 5 anställda av 15 inom gruppfamiljedagvården uppfyller 
behörighetsvillkoren som familjedagvårdare enligt lagen om små-
barnspedagogik kapitel 6 § 29, vilket betyder att verksamheten drivs 
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väldigt långt med korttidsvikarier. I små verksamhetsställen såsom 
gruppfamiljedaghemmet Säven, har sårbarheten i verksamheten visat 
sig som ett verkligt problem. Verksamheten har inte kunnat förverkligas 
på gruppfamiljedaghemmet Säven sedan oktober 2022 på grund av att 
det inte funnits en enda i personalen.  Detta har påverkat vardagen 
samt väckt både osäkerhet och oro hos både barnen och familjerna. 

Gruppfamiljedaghemmet Säven verkar i stadens (Helsingin kaupungin 
asunnot Oy) Heka kiinteistös lokaler och omfattar 118 m² med hyres-
kostnader på årsbasis cirka 25 655 euro. Uppsägningstiden för lokalen 
är sex månader.

Svenskspråkig befolkningsprognos och planer 2021 – 2032 i Kampmalmens distrikt

Den svenska småbarnspedagogiken i Helsingfors omfattar hela staden. 
Gruppfamiljedaghemmet Säven är beläget inom södra stordistriktet i 
Kampmalmens distrikt. Förutom gruppfamiljedaghemmet Säven, verkar 
flertal daghem i området varav den närmaste är daghemmet Pärlan på 
adressen Livornogatan 2, som ligger 650 meter ifrån Säven. 

I Kampmalmens distrikt visar befolkningsprognosen 2022 en liten sjun-
kande trend i antalet svenskspråkigt registrerade barn i åldern 1 – 5. 
Under prognosperioden 2022 – 2036 är antalet 232 – 210 barn. I Bus-
holmen ökar barnantalet men i de övriga delområdena i distriktet är ut-
vecklingen sjunkande eller jämn. 

Delaktiggörande och samarbete

Indragning av verksamheten på gruppfamiljedaghemmet har beretts 
tillsammans med daghemsföreståndaren. De barn som haft plats under 
hösten 2022 i gruppfamiljedaghemmet Säven har i samråd med vård-
nadshavarna förflyttats till områdets andra daghem. De familjer som 
ansökt om en plats från 1.1.2023 till gruppfamiljedaghemmet Säven har 
kontaktats av daghemsföreståndaren och blivit erbjuden plats i dag-
hemmet Kvarnberget. Enligt prognosen ökar inte barnantalet i området, 
vilket påverkar inte bortfallet av åtta lokalplatser från gruppfamiljedag-
hemmet Säven. Detta minskar inte möjligheten till att barn beviljas plats 
enligt principen av närdaghem.

Föredragandens förslag

Föredraganden föreslår att gruppfamiljedaghemmet Sävens verksam-
het dras in från och med 1.3.2023 på Sandgatan 2.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm
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Upplysningar
Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi
Nina Horsma, pedagogisk sakkunnig, telefon: 310 44802

nina.horsma(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutshistoria

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 14.02.2023 § 5

HEL 2023-001626 T 05 01 00

Framställning

Svenska sektionen beslutade föreslå för nämnden för fostran och ut-
bildning att gruppfamiljedaghemmet Sävens verksamhet i adressen 
Sandgatan 2 C dras in från och med 1.3.2023.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi
Nina Horsma, pedagogisk sakkunnig, telefon: 310 44802

nina.horsma(a)hel.fi
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Päätettävä tässä kokouksessa

9
Lukiokoulutuksen päällikön virkasuhteen päättyminen

HEL 2023-002593 T 01 01 04 00

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi ********** irti-
sanoutumisen lukiokoulutuksen päällikön virasta ja toteaa, että virka-
suhde päättyy 28.2.2023.

Esittelijän perustelut

********** on jättänyt liitteenä 1 olevan 17.2.2023 päivätyn eroilmoituk-
sen lukiokoulutuksen päällikön virasta (nro 035135).

Kaupungin hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 3 kohdan mukaan virkasuh-
teeseen ottava päättää virkasuhteen päättymisestä.

Esittelijä
vs. kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Karoliina Mäkelä, HR -asiantuntija, puhelin: 310 32432

karoliina.makela(a)hel.fi
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1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 29 k)
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Eron pyytäjä Esitysteksti
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