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§ 50
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta kos-
kien opetustoimen resurssien lisäämistä

HEL 2017-003238 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala ylläpitää ja kehittää Helsingin palvelutila-
verkkoa kaupunginvaltuuston määrittelemien tavoitteiden mukaisesti 
yhteistyössä palveluja tuottavien toimialojen kanssa. Hankkeet priori-
soidaan investointiohjelmassa turvallisuuden ja terveellisyyden sekä 
toimialojen tarpeiden mukaan. Lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksy-
män strategiaohjelman tavoitteeksi asetettiin, että kaupungin toimitilo-
jen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella 2013–2016.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lisämäärärahan osoittami-
nen opetusrakennusten rakentamiseen ja peruskorjaamiseen on järke-
vää taloudellisen tilanteen rajaamissa puitteissa ottaen huomioon kor-
jausvelan vähentämisen tarve sekä tilojen turvallisuudelle ja terveelli-
syydelle asetetut tavoitteet.

Talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa 2017–2026 on varau-
duttu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koulujen ja ammatillisten 
oppilaitosten peruskorjaus- ja perusparannushankkeisiin yhteensä noin 
840 miljoonalla eurolla ja uudisrakentamishankkeisiin noin 280 miljoo-
nalla eurolla. Valtuustokauden 2017–2021 aikana on tarkoitus toteuttaa 
noin 45 koulu- ja ammatillisen oppilaitosrakennuksen peruskorjaus- ja 
perusparannushanketta sekä noin 10 uudisrakentamishanketta.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että aloitteessa esitetyt kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan käyttötalousmäärärahoihin kohdistuvat 
esitykset eivät kuulu kaupunkiympäristölautakunnan toimialaan. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala kehittää aloitteessa mainittuja lähikoulu-
jen turvaamiseen sekä oppimisympäristöjen ja pedagogisten tarpeiden 
kehittämiseen liittyviä palveluita sekä investointihankkeita yhteistyössä 
kaupunkiympäristön toimialan kanssa ottaen huomioon opetuksen laa-
dun, yksikkökustannukset sekä alueiden palvelutarpeet kaupunginval-
tuuston päättämän investointiraamin sekä strategiaohjelman mukaises-
ti.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunkiympäristölautakunnalta lausun-
toa kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ja 4 muun talousarvioaloitteesta 
koskien opetustoimen resurssien lisäämistä 31.8.2017 mennessä.
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