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Tilapäinen jaosto

Aika maanantai 4.4.2011 klo 13:00 – 15:00
Paikka kokoushuone 325

Opetusvirasto
Hämeentie 11 A

Osallistujat

Pia Pakarinen, puheenjohtaja
Elina Aaltio
Bernt Nordman

Rauno Jarnila, esittelijä
Anu Kangaste, sihteeri

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Asialistan hyväksyminen

 Asialista hyväksyttiin.

3. Sopimusluonnosehdotuksen käsittelyä

Jatkettiin sopimusluonnosehdotuksen käsittelyä. Pohjaehdotuksena oli
21.3.2011 pidetyssä kokouksessa ollut sopimusluonnosehdotus, johon oli
lisätty kohtaan 3.1.1. oppilaaksiotto kaksi vaihtoehtoista kappaletta ko.
kohdan kolmanneksi kappaleeksi.

Jäsen Nordman esitti uutta vaihtoehtoista kappaleen kyseiseen kohtaan:

”Yksityisten sopimuskoulujen 7. – 9. vuosiluokkien oppilaspaikkojen mää-
rää vähennetään vuosien 2009 ja 2010 keskiarvoon verrattuna vuosina
2011-2013 yhteensä 200 oppilaalla. Sopimuskoulut sopivat keskenään
miten vähennys kohdentuu eri kouluille ja ilmoittavat koulukohtaiset koti-
kunnaltaan helsinkiläisten oppilaiden aloituspaikat opetusvirastolle vuosit-
tain ennen oppilaaksiottopäätösten tekoa.”

Puheenjohtaja Pia Pakarinen kannatti jäsen Nordmanin ehdotusta.

Jäsen Aaltio kannatti pohjaehdotuksen ensimmäistä vaihtoehtoista kap-
paletta kohdan 3.1.1. oppilaaksiotto kolmanneksi kappaleeksi:

”Toissijaisen oppilaaksioton toteuttamiseksi yksityinen opetuksen järjestä-
jä päättää lukuvuosittain koulun aloittavan vuosiluokan oppilaspaikkojen
enimmäismäärän noudattaen opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston
kolmivuotiskaudeksi päättämää enimmäismäärää. Opetuslautakunnan
suomenkielinen jaosto päättää kolmivuotiskauden enimmäismäärän kol-
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mivuotiskautta edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä. Ennen
päätöstä opetusvirasto kuulee asiasta yksityistä opetuksen järjestäjää.”

Jäsen Nordmanin ehdotus voitti äänin 2 – 1. Jäsen Aaltio jätti eriävän
mielipiteen.

Sopimusluonnosehdotuksen kohdan 9 irtisanominen toista kappaletta pi-
dettiin tarpeellisena ja ko. kappaleen sananmuotoa muokattiin.

Kohtaan 11 sopimuksen voimassaolo liittyvää investointien siirtymäsään-
nöstä liittyen valtionosuuksien ja –avustusten hakemiseen pidettiin tar-
peellisena.

4. Jatkotoimenpiteet

Tavoitteena on, että tilapäisessä jaostossa käsitelty sopimusluonnoseh-
dotus tulee opetuslautakunnan käsiteltäväksi10.5.2011 pidettävään ko-
koukseen. Tämän kokouksen kokousmuistio ja tilapäisen jaoston enem-
mistön hyväksymä sopimusluonnosehdotus lähetetään tilapäisen jaoston
jäsenille, yksityistä perusopetusta antavien koulujen edustaja Aki Holo-
paiselle edelleen toimitettavaksi, sekä tiedoksi apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haataiselle ja kaupunginhallituksen edustaja Ville Ylikahrille.

Helsingin Kristillisen koulun, Elias-koulun ja Helsingin Suomalaisen Yh-
teiskoulun ylläpitäjille lähetetään tämä kokousmuistio ja tilapäisen jaoston
enemmistön hyväksymä sopimusluonnosehdotus. Lisäksi näille kouluille
lähetetään ko. kouluja varten muotoiltu sopimusehdotus lausunnolle niin,
että lausunnot tulee toimittaa 29.4.2011 mennessä Helsingin kaupungin
kirjaamoon.

5. Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Rauno Jarnila
opetustoimen johtaja

JAKELU  osallistujat, yksityistä perusopetusta antavien koulujen edustaja Aki Holopai-
nen, Helsingin Kristillinen koulun ylläpitäjä, Elias-koulun ylläpitäjä ja Helsingin
Suomalaisen Yhteiskoulun ylläpitäjä

TIEDOKSI  apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen, kaupunginhallituksen edustaja Ville
Ylikahri, sihteeri Nina Hokkanen


