
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2019 1 (4)
Kaupunginhallitus

Asia/5
25.03.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

§ 208
Lainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys 
ry:lle

HEL 2019-002232 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Lauttasaaren yhteiskoulun kannatu-
syhdistys ry:lle enintään 1 400 000 euron suuruisen koululainan talous-
arvion kohdalta 9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille, koulukiin-
teistössä tehtäviin perusparannuksiin seuraavin ehdoin:

Laina-aika: laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitä-
jän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyt-
täen, että vakuudet ovat voimassa.

Lainan korko: lainasta maksettava korko on valtiovarainministeriön 
puolivuosittain vahvistaman peruskoron (tällä hetkellä 0 %) suuruinen.

Lainan vakuus: lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kaupungin omis-
taman tontin vuokraoikeuteen kohdistuvia panttikirjoja tai muun kau-
punginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymän vakuuden.

Lainan erityisehto: kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuu-
den hallinnalle on toimitettava ennen lainan nostamista yhteenveto tar-
jouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nosta-
mista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvi-
tysraportti rakennuskustannuksista.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätök-
sen mukaisia velan yleisiä ehtoja sekä yleisiä panttaus- ja takausehto-
ja.

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosastoa laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Lyk hallituksen ptk 11.12.18
2 Päivitetty koululaina-anomus Lyk 2019
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3 LYK ROHAN lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin ja sopimuskoulujen (aikaisemmin korvaavat kou-
lut) välillä on ollut katkeamatta toistaiseksi voimassaoleva sopimus aina 
peruskoulu-uudistuksesta vuodesta 1977 lähtien. Sopimusta on aika 
ajoin tarkistettu esim. lainsäädännön muutosten yhteydessä. Sopimus-
koulut ovat itsenäisiä yhteisöjä, jotka toimivat osana kaupungin koulu-
verkkoa, ja ovat aikanaan hankkineet koulutoimintaan soveltuvat tilat 
ostamalla, rakentamalla tai vuokraamalla. Koulujen koululainoilla to-
teuttamat investoinnit on kirjattu kouluyhteisöjen taseeseen, ko. yhtei-
söjen omaisuudeksi.

Yksityinen opetuksen järjestäjä saa kunnan peruspalvelujen valtiono-
suudesta annetun lain ja asetuksen perusteella valtion maksamana ko-
tikuntakorvaukset perusopetuksen oppilaiden kunnilta. Kaupunki mak-
saa yksityiselle opetuksen järjestäjälle sopimuskorvausta tilastointia-
jankohtina kotikunnaltaan helsinkiläisten oppilaiden osalta tämän sopi-
muksen mukaisesti ja noudattamalla opetuslautakunnan hyväksymiä 
korvauksen laskentaperiaatteita. 

Koska koulujen tulot muodostuvat lähes yksinomaan kotikuntakorvauk-
sista, joihin ei sisälly tilojen hankkimiseen tai peruskorjauksiin liittyvät 
kustannukset, kaupunki ja sopimuskoulut ovat sopineet osana koulu-
sopimusta, että kiinteistöjen peruskorjauksiin tulee ensisijaisesti hakea 
kaupungin koululainaa. Muita rahoituslähteitä sopimuskoulujen hank-
keisiin ei käytännössä myöskään ole tarjolla. Koululainoja ei sopimus-
kouluihin sovellettavien lainaehtojen mukaisesti lyhennetä niin kauan 
kuin lainoitettava kohde on sopimuskoulukäytössä.

Lauttasaaren yhteiskoulun lainahakemus

Lauttasaaren yhteiskoulu on yksityinen sopimuskoulu, joka on valmis-
tunut vuonna 1968 ja toimii osoitteessa Isokaari 19. Lauttasaaren yh-
teiskoulua ylläpitää Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry, jo-
ka on hakenut lainaa käyttövesi- ja viemäriverkoston peruskorjaukseen, 
sähköpää- ja ryhmäkeskuksen uusimiseen ja luokkien ilmanvaihtoka-
navien suurentamiseen.
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Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry on aiemmin toimittanut 
kaupungille vuosille 2016–2023 ulottuvan korjaussuunnitelman, jonka 
puitteissa on alustavasti ohjelmoitu ao. vuosille tiedossa olleita korjaus-
tarpeita. Lainahakemuksessa kuvatut työt on priorisoitu tänä vuonna to-
teutettaviksi.

Kaupunginhallitus on aiemmin ko. korjaussuunnitelmaan liittyen myön-
tänyt päätöksillään 8.5.2016, 449 §, 3 100 000 euron ja 4.6.2018, 
402 §, 1 300 000 euron lainat suunnitelman mukaisiin korjauksiin. Yh-
distyksen hallitus on kokouksessaan päättänyt anoa vuodelle 2019 
suunniteltuja toimenpiteitä varten uutta koululainaa. Koulukiinteistön 
tekninen arvo on arvioitu kaupungin toimesta 22.4.2016, ja ko. arvioon 
perustuva kiinteistön vuokraoikeuden vakuusarvo riittää kattamaan nyt 
haetun ja aiemmin myönnettyjen lainojen yhteismäärän.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta lausunnossaan 8.5.2018, 93 §, piti tär-
keänä, että oppimis- ja työympäristöt ovat terveelliset ja turvalliset. Uusi 
lvis-remonttiin kohdennettu laina on jatkumoa edellisiin ja osa laajaa 
koulukiinteistön peruskorjausta.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinnan 
14.2.2019 antaman ja 12.3.2019 täydentämän lausunnon mukaan nyt 
rahoitettavaksi esitetyt korjaukset ovat tarpeelliset koulun toiminnan 
kannalta. Hankkeen kokonaiskustannukset ylittyivät 390 000 euroa al-
kuperäisen hankesuunnitelman mukaisesta kustannustasosta. Kau-
punkiympäristön toimialan mukaan kustannusylitys on hyväksyttävissä 
rakennusalan nykyinen tilanne huomioon ottaen. Lauttasaaren yhteis-
koulun kannatusyhdistys ry:n teettämät tutkimukset sekä korjaussuun-
nitelmat on laadittu asianmukaisesti pätevillä asiantuntijoilla ja suunnit-
telijoilla ja niiden kustannukset vastaavat kaupungin kouluhankkeiden 
kustannustasoa. Em. perusteella rakennetun omaisuuden hallinta puol-
taa Lauttasaaren yhteiskoulun lainahakemusta.

Komission tiedonannon (2016/c 262/01) mukaan julkista koulutusta, jo-
ka järjestetään julkisen tahon rahoittaman ja valvoman kansallisen kou-
lutusjärjestelmän puitteissa, ei pidetä valtiontukisäännösten mukaisena 
taloudellisena toimintana. Myönnettävä laina ei siten myöskään sisällä 
kiellettyä valtiontukea.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet
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