
sopimusmalli 

 

Sopimus yksityisen koulutuksen järjestäjän tukemisesta opiskeluhuollon psykologi- ja 

kuraattoripalveluiden järjestämisessä 

 

Sopijapuolet 

 

Helsingin kaupunki 

XX (jäljempänä yksityinen koulutuksen järjestäjä) 

 

Kaupungin kanssa sopimuksen tehnyttä yksityistä opetuksen tai koulutuksen järjestäjää nimitetään tässä 

sopimuksessa yksityiseksi koulutuksen järjestäjäksi. Yksityisen koulutuksen järjestäjän koulua tai oppilaitosta 

nimitetään tässä sopimuksessa oppilaitokseksi. Yksityisen koulutuksen järjestäjän koulun tai oppilaitoksen 

oppilaita tai opiskelijoita nimitetään tässä sopimuksessa opiskelijoiksi. 

 

Sopimuksen tarkoitus 

 

Yksityinen koulutuksen järjestäjä on päättänyt järjestää oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaiset 

opiskeluhuollon psykologipalvelut kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan 

oppilaitoksensa opiskelijoille. 

 

Yksityinen koulutuksen järjestäjä on päättänyt järjestää oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaiset 

opiskeluhuollon kuraattoripalvelut kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan 

oppilaitoksensa opiskelijoille. Tähän sisältyy myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain tarkoittaman vastaavan 

kuraattorin palveluiden järjestäminen. 

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 9 §:n mukaan oppilaitoksen sijaintikunta voi tukea koulutuksen järjestäjää 

psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisessä. Tällä sopimuksella Helsingin kaupunki sitoutuu tukemaan 

yksityistä koulutuksen järjestäjää edellä mainittujen palvelujen järjestämisessä. 

 

Tuen laskentaperusteet 

 

Helsingin kaupunki tukee yksityistä koulutuksen järjestäjää helsinkiläisten opiskelijoiden osalta maksamalla 

yksityiselle koulutuksen järjestäjälle lakiin perustuvista opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden 

järjestämisestä korvausta seuraavasti:  

 

Tuen laskentaperusteena on Helsingin kaupungin osana peruspalvelujen valtionosuuksia saama 

laskennallinen valtionosuus kotikunnaltaan helsinkiläisten opiskelijoiden psykologi- ja kuraattoripalveluiden 

järjestämiseen (HE 67/2013, HE 189/2014). Tukea maksetaan tilastointiajankohtana kotikunnaltaan 

helsinkiläisistä opiskelijoista vuonna 2015 

 

- perusopetuksen psykologipalveluista 29,42 euroa/opiskelija/12 kk 

- perusopetuksen kuraattoripalveluista 30,20 euroa/opiskelija/12 kk 

- toisen asteen psykologipalveluista 27,70 euroa/opiskelija/12 kk 

- toisen asteen kuraattoripalveluista 30,96 euroa/opiskelija/12 kk 

 

Tuen määrään tehdään vuonna 2016 samansuuruinen indeksitarkistus, kuin valtion vuoden 2016 

talousarviossa tehdään peruspalvelujen valtionosuuksiin. 

 

Vuoden 2015 osalta tuesta maksetaan sopimuksen voimaantulokuukauden alusta kalenterivuoden loppuun 

olevien kuukausien osuus. Esimerkiksi sopimuksen tullessa voimaan huhtikuussa tuesta maksetaan 9/12 

edellä todetusta koko vuoden tuesta. 

 



Tuen perusteena olevien opiskelijoiden määrä on  

- perusopetuksessa tuettavan kalenterivuoden ajankohdan 20.9. ja edellisen kalenterivuoden 

ajankohdan 20.9. helsinkiläisten opiskelijoiden aritmeettinen keskiarvo. 

- lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa tuettavan kalenterivuoden ajankohtien 20.1. ja 

20.9. helsinkiläisten opiskelijoiden painotettu keskiarvo. Tammikuun laskentapäivän painoarvo on 

7/12 ja syyskuun laskentapäivän painoarvo 5/12. 

 

Määriin sisällytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain tarkoittamat helsinkiläiset opiskelijat. 

 

Tuesta vähennetään yksityisen koulutuksen järjestäjän helsinkiläisten opiskelijoiden psykologi- ja 

kuraattoripalveluiden järjestämiseen saama muu säännöllinen ulkopuolinen rahoitus. Vähennys 

kohdennetaan maksamisajankohdan mukaan sille kalenterivuodelle, jona valtion rahoituksen maksaminen 

yksityiselle koulutuksen järjestäjälle tapahtuu.  

 

Kaupunki maksaa tuen yksityiselle koulutuksen järjestäjälle kerran vuodessa tuettavan kalenterivuoden 

lokakuussa. 

 

14 yksityisellä koulutuksen järjestäjällä on tämän sopimuksen lisäksi sopimus Helsingin kaupungin kanssa 

perusopetuksen järjestämisestä. Perusopetuksen järjestämistä koskevan sopimuksen mukaista 

sopimuskorvausta määrättäessä korvauksen perusteena oleviin kustannuksiin ei sisällytetä tämän 

sopimuksen perusteella järjestettyjen psykologi- ja kuraattoripalvelujen kustannuksia. Muutoin tämän 

sopimuksen perusteella maksettavan tuen ja perusopetuksen järjestämistä koskevan sopimuksen 

perusteella maksettavan tuen suuruus ovat riippumattomia toisistaan. 

Tietojenantovelvollisuus 

 

Yksityinen koulutuksen järjestäjä on velvollinen antamaan kaupungille palvelun järjestämiseen liittyvät tiedot, 

joita kaupunki pitää tarpeellisena mukaan lukien tiedot palvelun järjestämiseen mahdollisesta saadusta 

muusta rahoituksesta. 

 

Sopimuksen voimassaolo, muutokset ja irtisanominen 

 

Sopimus on voimassa 1.4.2015 alkaen vuoden 2016 loppuun. 

 

Muutokset tähän sopimukseen tehdään kirjallisesti ja sopimalla sopijapuolten kesken. 

 

Sopimuksen purkaminen ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

 

Molemmilla sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli toinen sopijapuoli 

olennaisesti rikkoo tai laiminlyö tämän sopimuksen ehtoja eikä toisen sopijapuolen kirjallisesta 

huomautuksesta huolimatta korjaa rikkomustaan kohtuullisessa ajassa. 

 

Ellei tämän sopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevasta mahdollisesta erimielisyydestä päästä 

neuvotteluteitse ratkaisuun, jätetään hallintoriita-asian osalta hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ja mahdollisen 

yksityisoikeudellisen riita-asian osalta yleisen alioikeuden ratkaistavaksi. 

 

Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset 

 

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle. 

 

Helsingissä xkuun ……… päivänä 2015 


