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Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

22.01.2019 Pöydälle

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään lausuntoehdotukseen:

“Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata tilakannan liikelaitos- sekä 
yhtiöittämisvaihtoehtojen selvittämistä.”

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään lausuntoehdotukseen:

“Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä kirjaukset tiloista luopumi-
sista ovat liian tiukkoja ja ehdottomia.”

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Kaupungin strategiassa lukee: “Sisäilmakorjauksista ai-
heutuvat investoinnit eivät nosta tiloista perittävää käypää vuokraa.”
Useissa korjaushankkeissa joita olemme lautakunnassa tällä valtuusto-
kaudella käsitelleet, ovat sisäiset vuokrat nousseet 2-3 kertaisiksi kor-
jausten vuoksi eikä tätä ole mitenkään hyvitetty toimialalle.
Nyt tuolla kiinteistöstrategian luonnoksessa lukee:
                                               
“Sisäisen vuokramallin uudistaminen vaatii tilakustannusten kohdista-
misen periaatteiden uudelleen määrittelyn. Uudistus voidaan toteuttaa 
aikaisintaan vuoden 2021 alusta alkaen, jolloin sisäisen vuokran peri-
aatteiden ja vuokravaikutusten tulee olla selvillä vuoden 2020 alussa 
vuoden 2021 talousarvioraamia määriteltäessä.”
       
Eli sisäilmakorjausten hyvittäminen vuokrissa otettaisiin käyttöön vasta 
2021, eli puoli vuotta ennen valtuustokauden loppua. Tämän vuoksi 
teen seuraavan vastaesityksen lausuntoehdotukseen:  
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“Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä sisäilmakorjausten hyvittä-
minen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle pitää ottaa käyttöön 2019 
ja toimialalle korvata tulevissa budjeteissa tämän valtuustokauden aika-
na jo korotetuista sisäilmakorjauksista aiheutuneet vuokrien nousut. Si-
säisen vuokramallin uudistamiseen liittyvän tilakustannusten kohdista-
misen periaatteiden uudelleen määrittelyn voimaan astuminen vuoden 
2021 alusta alkaen on liian kaukainen ajankohta.”

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään lausuntoehdotukseen:

“Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä kaikki tehdyt kuntotutki-
mukset tulee saattaa julkisiksi ja helposti saataville.”

Vastaehdotus:
Ted Apter: Lisätään lausuntoehdotukseen uusi kohta (5):

"Lautakunta haluaa korostaa, että päiväkotien ja koulujen tilojen riittävä 
saatavuus sekä tilojen laatu ovat keskeisiä tekijöitä arvioitaessa Helsin-
gin vetovoimaa. Nykyisessä kiinteistöstrategian versiossa ei vielä riittä-
västi esitetä sellaisia strategisia linjauksia, ja siitä puuttuu kokonaan toi-
menpideohjelma, jotka varmistaisivat turvalliset ja terveelliset tilat niin 
kasvatuksen ja koulutuksen asiakaskunnalle kuin henkilöstölle. Tulevai-
suuden tilatarpeiden ennakoinnin merkitystä korostetaan, mutta tätä 
koskevat strategiset linjaukset ovat puutteellisia. Eri kaupunginosien 
eritahtista kehitystä on ennakoitava entistä dynaamisemmalla suunnit-
telulla."

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunnan näkemyksen mukaan tilojen vuokraamisen 
riskejä on käsitelty kiinteistöstrategiassa hyvin vähän tilojen omistami-
sen riskeihin nähden. Sisäilmaohjelmassa tulisi käsitellä yksityiskohtai-
semmin kaupungin toimintatapoja tilanteissa, joissa sisäilmaongelmia 
havaitaan vuokratiloissa, ja selvittää kaupungin toimintamahdollisuuk-
sien rajat. 

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta näkee, että palveluntarpeiden parempi enna-
kointi on erittäin olennaista toimialan kannalta. Lautakunta toivoo, että 
kiinteistöstrategiassa avataan tarkemmin, miten ennakointia käytännös-
sä aiotaan parantaa. Lisäksi lautakunta näkee, että tietojärjestelmien 
osalta on syytä arvioida huolellisesti ja realistisesti, millaisia kysymyk-
siä niillä on mahdollista ratkaista, ja millä aikataululla.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota rakentamisen aikai-
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sen valvontaan ja näkee, että rakennusvalvonnan resursseja tulee uu-
sien kiinteistöstrategian linjausten myötä parantaa.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta näkee, että rakentamisen laatuun tulee kiinnit-
tää nykyistä enemmän huomiota, erityisesti yhteensovitettaessa ener-
giatehokkuutta ja hyvän sisäilman vaatimuksia. 

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunnan korostaa kiinteistöhuollon ja siivouksen laa-
dun merkitystä hyvälle sisäilmalle. Kiinteistöstrategiassa tulee esittää 
konkreettisia toimia, joilla näiden laatua pystytään parantamaan. 

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta pitää tilatehokkuuden lisäämisen vaatimusta 
riskinä pedagogisen toiminnan kannalta ja esittää, että vaatimuksia tila-
tehokkuuden osalta ei tulisi lisätä kasvatuksen ja koulutuksen tiloissa. 

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta ei pidä perusteltuna, että toimialan tilankäyttöä 
ohjaisi siirtyminen isompiin yksiköihin. Yksiköiden koko tulee arvioida 
tapauskohtaisesti. 

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunnan näkemyksen mukaan kiinteistöstrategian tuli-
si ottaa vahvemmin kantaa sen puolesta, että lähipalveluiden tulee si-
jaita lähellä asiakkaita.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta näkee, että lautakunnan tulee linjata toimialan 
tilankäytöstä, ei kiinteistökehitysryhmän. 

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta pitää kannatettavana esitystä sisäilmapoliklini-
kasta ja korostaa, että siellä tulisi olla myös sosiaalialan ammattilaisia 
tukemassa sosiaalisissa ja etuuskysymyksissä, joita sisäilmasta sairas-
tuneilla usein on. 

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta korostaa, että toimialalle tulee antaa mahdolli-
suudet käyttää tiloja niin, että henkilömäärä ei ylitä suunniteltua inves-
toimalla tiloihin oikea-aikaisesti.

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Julkisessa rakentamisessa tulee selvittää aina mahdolli-
suus myös puurakentamisen suosimiseen. Puurakentaminen sitoo hiil-
tä sekä ovat energiatehokkaita ja terveellisiä.
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Vastaehdotuksia ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttämisen vuoksi.

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