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§ 230
Yksityisten sopimuskoulujen vuokria ja pieniä perusparannushank-
keita koskevat suunnitelmat vuodelle 2019

HEL 2018-011123 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä yksityiskoulusopimuk-
sen 5.2. kohdassa tarkoitetun vuokria sekä pieniä perusparannushank-
keita koskevan suunnitelman vuoden 2019 osalta esityslistan liitteenä 
olevien suunnitelmien mukaisesti otettavaksi huomioon osana sopi-
muksen mukaista korvauslaskelmaa. Yksityiskoulusopimuksen mukaan 
suunnitelmassa hyväksyttyjä kustannuksia ei voida käyttää muihin 
käyttötarkoituksiin.

Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan muuttamaan koulun edellä tarkoitettua hankekohtaista suunnitel-
maa koulun esityksen perusteella edellyttäen, että esitys on tehty toi-
mialalle ennen ko. hankkeiden rakennustöiden aloittamista, muutok-
seen on perusteltu tarve ja että ko. koulun korjaukseen, kunnossapi-
toon ja pieniin perusparannuksiin suunnitelmassa hyväksyttyä kokonai-
seuromäärää ei ylitetä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 2019 kunnossapito sekä pienet hankkeet
2 2019 tilavuokrat liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin ja yksityisten sopimuskoulujen ylläpitäjien kesken 
tehdyissä sopimuksissa on sovittu, että kaupungin maksamassa kor-
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vauksessa otetaan huomioon koulukiinteistön vuokra-, kunnossapito- ja 
korjauskustannukset kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymän 
suunnitelman mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 26 §:n mu-
kaan mm. perusopetuslaissa ja lukiolaissa tarkoitetun toiminnan edel-
lyttämänä perustamishankkeena pidetään sellaista opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetun lain 36 §:n 1 momentissa tarkoitettua toi-
menpidettä, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 400 
000 euroa. Kokonaiskustannuksina pidetään hankkeiden arvonlisäve-
rottomia kustannuksia. Näin ollen tätä pienemmät hankkeet luetaan 
käyttökustannuksiksi ja niihin myönnetään valtionosuutta käyttökustan-
nusten valtionosuuden perusteena olevien opiskelijakohtaisten yksikkö-
hintojen kautta.

Yksityiskoulusopimuksen 5.1. kohdan mukaisesti kaupungin maksa-
man sopimuskorvauksen suuruutta määrättäessä korvauksen perus-
teena olevista kustannuksista vähennetään helsinkiläisten oppilaiden 
osalta yksityiselle opetuksen järjestäjälle valtionosuudesta annetun 
lainsäädännön perusteella maksettava rahoitus siltä osin kuin se koh-
distuu tämän sopimuksen tarkoittamaan kaupungin korvauksen piiriin 
kuuluvaan toimintaan. Yksityisen sopimuskoulun edellä tarkoitettu ra-
hoitus muodostuu pääosin lukiokoulutukseen maksettavasta yksikkö-
hintarahoituksesta ja perusopetukseen maksettavasta peruspalvelujen 
valtionosuusjärjestelmän mukaisesta kotikuntakorvausrahoituksesta, 
jotka sisältävät valtakunnallisissa kustannuspohjissa myös alle 400 000 
euron suuruiset perusparannukset.

Koska kaupungin sopimuskorvausta määrättäessä korvauksen perus-
teena olevista kustannuksista näin ollen vähennetään myös alle 400 
000 euron pienet perusparannukset osana koulun saamaa valtiono-
suuslainsäädännön mukaista rahoitusta, voidaan sopimuskoulua pitää 
oikeutettuna saamaan myös hyväkseen kaupungin sopimuskorvauksen 
perusteena olevissa kustannuksissa alle 400 000 euron suuruisten pe-
rustamishankkeiden kustannuksia opetuslautakunnan hyväksymän 
suunnitelman mukaisesti.

Keväällä 2018 sopimuskoulujen antamista perusparannushanke-esityk-
sistä vuodelle 2019 on pienet hankkeet (alle 400 000 euroa) siirretty 
yhteiselle kunnossapito- ja korjaussuunnitelmat sekä pienet peruspa-
rannushankkeet -listalle (liite 1).

Korjaus- ja kunnossapitokustannukset kaupungin kouluihin nähden ei-
vät välttämättä ole vertailukelpoisia. Korjaus- ja kunnossapitoesitysten 
tarpeellisuutta mietittäessä olisi hyvä, että käytössä olisi tilakeskuksen 
laatima kuntokartoitus.
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Helsingin Kristillinen koulu ei toimittanut yksityiskoulusopimuksen mu-
kaisia tietoja. Koulu tuodaan käsittelyyn erillisenä, kun tarvittavat asia-
kirjat on saatu.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 2019 kunnossapito sekä pienet hankkeet
2 2019 tilavuokrat liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Yksityiset sopimuskoulut


