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§ 84
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Fatim Diarran ja Ville
Jalovaaran sekä varatarkastajiksi jäsenet Martina Harms-Aallon ja Petra Malinin.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Fatim Diarran
ja Abdirahim Mohamedin sekä varatarkastajiksi jäsenet Martina HarmAallon ja Vesa Korkkulan.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite
PL 3000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
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Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 86390
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§ 85
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman,
ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite
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Käyntiosoite
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Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 86390
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§ 86
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen
seuraavia viranhaltijoiden 16.10. - 29.10.2017 tekemiä päätöksiä.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtaja 17.10.2017, 23.10.2017 ja
29.10.2017
§ 70 Lounasseteleiden käyttäjät kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla
§ 71 Asiakirjahallinnosta vastaavan henkilön nimeäminen kasvatuksen
ja koulutuksen toimialalle
§ 72 Päiväkoti Suursuon alatalon ruoka- ja puhtauspalveluiden hankinta ajalla 23.10.2017-31.12.2019
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintojohtaja 25.10.2017
§ 64 Tutoropettajatoiminnan rahoitushakemus
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja 17.10.2017
§ 17 Suutarinkylän peruskoulun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran
täyttämättä jättäminen
§ 18 Valmistavan opetuksen ryhmän perustaminen Merilahden peruskouluun
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallintopäällikkö 19.10.2017 ja
27.10.2017
§ 31 Sibelius-lukion esitystekniikan hankinta
§ 32 Kannettavia tietokoneita Sibelius-lukioon
§ 33 Vallilan ala-asteen Taucherin tilojen IT-varustelun hankinta
§ 34 Tietoliikenteen asennus- ja korjaustyön hankinta
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatusjohtaja 27.10.2017
§ 17 Varhaiskasvatuksen palveluvastaavan virkaan valinta
Päätökset löytyvät Helsingin kaupungin internet sivuilta:
Viranhaltijapäätökset
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite
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§ 87
Ilmoitusasiat
Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat (materiaali löytyy luottamushenkilöportaalista):
 9.10.2017 päättyneen päiväkotien vegaaniruokakokeilun tulokset (esitys lautakunnalle ennen kokousta).

 Kaupunginvaltuusto 27.9.2017 § 325 Kalasataman korttelitalon 2.
vaiheen hankesuunnitelma
 Kaupunginhallitus 13.10.2017 § 910 Kaupunginvaltuuston
27.9.2017 § 321 tekemän päätöksen Helsingin kaupunkistrategia
2017−2021 toimeenpano
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Jaana Lax, suunnittelija, puhelin: 09 310 55728
jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Jaana Lax, suunnittelija, puhelin: 09 310 55728
jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite
PL 3000
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Faksi
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§ 88
Etsivän nuorisotyön siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle
Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi etsivän nuorisotyön siirtämisen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Anna Lyra-Katz, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706
anna.lyra-katz(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Etsivä nuorisotyö tukee ja ohjaa alle 29-vuotiaita nuoria löytämään palvelut, joilla edistetään nuoren kasvua ja itsenäistymistä sekä pääsyä
koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivällä nuorisotyöllä parannetaan
palvelujen saavutettavuutta niille nuorille, joilla ei ole kykyä hakeutua itsenäisesti palvelujen piiriin.
Helsingin kaupunginhallitus päätti 27.8.2012, että kaupunki tekee etsivää nuorisotyötä ja määräsi samalla etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaavaksi viranhaltijaksi opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan. 1.6.2017 alkaen kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus sekä ruotsinkielinen
palvelukokonaisuus ovat osaltaan vastanneet etsivästä nuorisotyöstä.
Hallintosääntömuutos
Helsingin kaupungin organisaatiouudistuksen myötä toiminnan toimeenpanovastuun siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on perusteltua. Kulttuurin ja vapaaajan toimialan nuorison palvelukokonaisuus huolehtii nuorisotyöstä ja
nuorisopolitiikasta. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, josta sääPostiosoite
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detään nuorisolaissa 10 §–12 §. Etsivän nuorisotyön toimeenpanovastuun siirron myötä nuorisopalvelut vastaavat selkeämmin nuorisotyön
kokonaisuudesta Helsingissä.
Nuorisopalveluilla on vahva osaaminen nuorisotyön työmuodon kehittämisessä. Lisäksi valtakunnalliset verkostot sekä vaikuttamistyö nuorisotyön osalta selkeytyvät. Kaupunkitasolla nuorisopalveluiden verkostot
vapaa-ajan toimijoissa mahdollistavat uusia väyliä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten tavoittamiseen.
Valmisteluaikataulun mukaan hallintosäännön muutos käsiteltäisiin
29.11.2017 kaupunginvaltuustossa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
tullee nimittämään etsivästä nuorisotyötä vastaavaksi viranhaltijaksi
nuorison palvelukokonaisuuden pohjoisen nuorisotyön palvelun aluepäällikön. Ruotsinkielisen etsivän nuorisotyön palvelut tulee jatkossa
turvata osana kulttuuri- ja vapaa-ajantoimialan nuorison palvelukokonaisuuden toimintaa.
Rahoitus
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala siirtää 1.1.2018 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle etsivän nuorisotyön toimeenpanoon 450 000 euroa. Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala voi hakea vuosittain etsivän nuorisotyön valtionavustusta työntekijöiden palkkakustannuksiin.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on valmistellut valtionavustushakemusta vuodelle 2018.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on avustanut palveluntarjoajia valtionavustuksen (kattaa n. 65 % työntekijöiden palkkakuluista) ylimenevällä osuudella. Vuonna 2017 kaupunginavustus on ollut suuruudeltaan
20 000 euroa etsivän nuorisotyön henkilötyövuotta kohden. Avustusta
vuonna 2017 ovat saaneet:





Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö/5 htv
Helsingin NMKY ry/2 htv
Suomen Diakoniaopisto SDO Oy/2 htv
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab/Yrkesinstitut
Prakticum/Helsinki/2 htv

Henkilöstö
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden opiskeluhuollon alaisuudessa työskentelee yhdeksän etsivää nuorisotyöntekijää nimikkeellä urasuunnitteluohjaaja. Toimiala on saanut valtionavustusta työntekijöiden palkkakustannuksiin 27 000 euroa/työntekijä. Projektityöntekijöiden työsuhteet jatkuvat 31.3.2018 asti. Työntekijät siirretään 1.1.2018
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alkaen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle nuorison palvelukokonaisuuden pohjoisen nuorisotyön palveluun. Palvelu vastaa kohdennetusta
nuorisotyöstä. Työntekijöille järjestetään 24.10.2017 YT-menettelyn
mukainen keskustelutilaisuus.
Etsivän nuorisotyön koordinointiin ja esimiestyöhön kulttuurin ja vapaaajan toimiala esittää uuden vakanssin perustamista nimikkeellä toiminnanjohtaja.
Henkilöstöön liittyviä asioita on käsitelty 11.10. kaupungin henkilöstöpoliittisessa työryhmässä sekä tullaan käsittelemään 25.10. lukio- ja
ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden
henkilöstötoimikunnassa sekä 30.10. kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstötoimikunnassa.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Anna Lyra-Katz, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706
anna.lyra-katz(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 89
Siivous- ja käyttäjäpalveluiden hankinta ajalla 1.1.2018 - 31.12.2020
HEL 2017-007621 T 02 08 02 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kaupunginvaltuuston 20.10.2014
päätöksen mukaisesti, että korin 1 siivous- ja käyttäjäpalvelut ajalla
1.1.2018 - 31.12.2020 hankitaan seuraavasti:
Siivouspalvelut:
Palmia Oy: (ryhmät 6, 7, 10, 12, 15, 19 ja 20)
SOL Palvelut Oy: (ryhmät 9 ja 11)
Käyttäjäpalvelut:
Palmia Oy: (ryhmät 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ja 14)
Siivous+ käyttäjäpalvelut:
ISS Palvelut Oy: (ryhmät 2, 5 ja 18)
Palmia Oy: (ryhmät 4, 8, 13 ja 16 )
Siivouspalvelu Puhtaax Oy: (ryhmä 17)
Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä GBonet Oy:n ja
Talosyke Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina. GBonet Oy:n esittämästä Suomen Asiakastieto Oy:n raportista puuttuu Rating Alfa yhteenveto-osa, josta ilmenee yrityksen luottoluokitus tilinpäätöstietoineen. Lisäksi tarjous oli osatarjous ja siten tarjouspyynnön vastainen.
Talosyke Oy:n tarjouksessa pyydetyt resurssiliite ja lisäpalveluhinnasto
esitettiin tyhjänä. Edellä mainitut liitteet olivat vähimmäisvaatimuksina,
joten tarjous on siten tarjouspyynnön vastainen.
Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan
allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat hankintasopimukset.
Hankinnan kokonaisarvo on n. 8,1 milj. euroa, alv. 0 %. Kokonaishinnassa on huomioitu enintään viiden prosentin mahdollinen hinnankorotus option käyttöönottovaiheessa.
Hankinta sisältää kahden ja puolen vuoden (2,5) option, jonka käytöstä
päättää tilaaja. Päätös option käyttämisestä tehdään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
Hankinta sisältää työllistämisvelvoitteen, jossa palveluntuottaja sitoutuu
työllistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevan työttömän vähinPostiosoite
PL 3000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 86390

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pöytäkirja

5/2017

10 (50)

Asia/6
31.10.2017

tään kahdeksan kuukauden kokopäiväiseen työsuhteeseen tai vaihtoehtoisesti ammatilliseen tutkintoon johtavaan oppisopimukseen, kun
sopimuksen peruspalveluiden arvo/vuosi ylittää 300 000 euroa. Työllistämisvelvoite on kumulatiivinen niiden palveluiden osalta, joita palveluntuottaja tuottaa saman kilpailutuksen perusteella.
Sopimus syntyy vasta molempien osapuolten allekirjoituksella aikaisintaan 14 pv kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.
Hinta- ja laatuvertailut ovat liitteenä.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Päivi Koskinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 86341
paivi.koskinen(a)hel.fi
Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86307
airi.rintamaki(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

26.10.2017 Palvelun laatuvertailu siivous 30.pdf
26.10.2017 Palvelun laatuvertailu kohdevastaava 30.pdf
Siivous, hinta-laatuvertailu.pdf
Käyttäjäpalvelut + siivous hinta-laatuvertailu xls..pdf
Käyttäjäpalvelut hinta-laatuvertailu.pdf

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Otteet
Ote
Tarjouksen jättäneet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Postiosoite
PL 3000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 86390
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talous- ja suunnitteluyksikön
hankinnat kilpailutti tarjouspyynnöllä HEL 2017-007621/30.8.2017 Helsingin kaupungin valtuuston päätöksen mukaisesti korin 1 siivous- ja
käyttäjäpalvelut ajalle 1.1.2018 - 31.12.2020. Hankinnasta ilmoitettiin
HILMA:ssa ja Cloudian tarjouspalveluissa. Hankinta sisältää kahden ja
puolen (2,5) vuoden option.
Kilpailutettavia toimipisteitä oli korissa 1 yhteensä 45, joista muodostettiin 20 kilpailutettavaa ryhmää eli hankinnan kohdetta. Yhdessä ryhmässä kouluja oli 1-5.
Kilpailutettavat kohteet sijaitsevat pääosin Länsi-Helsingissä ja yksittäisiä kohteita Itä-Helsingissä ja Lohjalla.
Tarjouspyynnön mukaisesti tarjous tuli antaa kaikista ryhmän toimipisteistä. Tarjottava ryhmä sisälsi siivouspalveluja, käyttäjäpalveluja tai siivous- ja käyttäjäpalveluja.
Palveluntarjoajille järjestettiin kilpailutettaviin tiloihin tutustuminen ajalla
8.9 -25.9.2017, joka oli edellytys tarjouksen jättämiselle.
Tarjouksen jätti määräaikaan 2.10.2017 klo 09.00 mennessä 12 palveluntarjoajaa:













Coor Service Management Oy
GBonet Oy
Inhouse Partners Oy
ISS Palvelut Oy
Jaslec Oy
Lassila & Tikanoja Oyj
Palmia Oy
RTK-Palvelu Oy
Siivouspalvelu Puhtaax Oy
Sodexo Oy
SOL Palvelut Oy
Talosyke Oy

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarkastettiin tarjoajien
kelpoisuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. GBonet Oy:n tarjouksesta puuttui vähimmäisvaatimuksena edellytetty tarjoajan luottoluokitus tilinpäätöstietoineen, joka tarjouspyynnön mukaan tuli olla vähintään tyydyttävä+ (A+). Lisäksi tarjous oli osatarjous. Talosyke Oy:n
tarjouksesta puuttuivat resurssiliite ja lisäpalveluhinnasto, jotka olivat
vähimmäisvaatimuksena.
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Tarjousvertailuun valittiin Coor Service Management Oy, Inhouse Partners Oy, ISS Palvelut Oy, Jaslec Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Palmia
Oy, RTK-Palvelu Oy, Siivouspalvelu Puhtaax Oy, Sodexo Oy ja SOL
Palvelut Oy.
Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä ja vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, paras hinta-laatu suhde seuraavasti:
- hinta 70 %
- laatu 30 % (Miten varmistetaan toimipisteissä molempien palvelujen
osalta käynnistämisvaiheen palvelujen toteutuminen palvelukuvauksen
laatutason mukaisesti (20p) ja miten varmistetaan sopimuksen aikainen
päivittäisen laatutason toteutuminen (10p). Molempien palvelujen osalta huomiota kiinnitettiin mm. resursointiin, päivittäisen kokonaislaadun
varmistusmenettelyihin, sijaistusten aikaisiin laadunvarmistusmenettelyihin sekä siihen, miten asiakassuhteita hallitaan)
Hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudelle mukaan lukien optiovuodet
ja enintään 5 %:n korotus on n. 8,1 milj. euroa alv. 0 %.
Sopimuskausi on 3-vuotinen ajalle 1.1.2018 - 31.12.2020 ja se sisältää
2,5 vuoden option. Tilaaja päättää suorahankintaa käyttäen palvelun
oston jatkamisesta alkuperäistä toimitusta vastaaville ehdoilla, sen mukaisina, kun ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tällöin sopimuskausi päättyy viimeistään 30.6.2023. Päätös option käyttämisestä
tehdään viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
Sopimusluonnoksen mukaan palvelun hinta on voimassa kiinteänä sopimuskauden 1.1.2018 -31.12.2020. Optiokauden mahdolliset hinnankorotukset ovat saman suuruisia kaikille palveluntuottajille.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Päivi Koskinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 86341
paivi.koskinen(a)hel.fi
Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86307
airi.rintamaki(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
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26.10.2017 Palvelun laatuvertailu siivous 30.pdf
26.10.2017 Palvelun laatuvertailu kohdevastaava 30.pdf
Siivous, hinta-laatuvertailu.pdf
Käyttäjäpalvelut + siivous hinta-laatuvertailu xls..pdf
Käyttäjäpalvelut hinta-laatuvertailu.pdf
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Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Otteet
Ote
Tarjouksen jättäneet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi
Hankintapalvelut
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§ 90
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat kevätkaudella 2018
sekä pöytäkirjojen nähtävänäpito
HEL 2017-011363 T 00 00 02

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokoontua kevätkaudella 2018
tiistaisin kello 16.00 alkaen seuraavasti:









23.1.2018
13.2.2018
6.3.2018
27.3.2018
17.4.2018
8.5.2018
29.5.2018
19.6.2018

Kokoukset pidetään osoitteessa Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.
Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että lautakunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Jaana Lax, suunnittelija, puhelin: 09 310 55728
jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta.
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Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä (2 §:n 3 mom.). Jos puheenjohtaja
muuttaa kokousaikaa edellä tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta (3 §:n 3).
Lautakunnan kokouskutsu on lähettävä vähintään neljä päivää ennen
kokousta, jollei toimielin toisin päätä (3 §:n 2 mom.).
Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen
pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa
koskevista säännöksistä muuta johdu.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Jaana Lax, suunnittelija, puhelin: 09 310 55728
jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 91
Yksityisten sopimuskoulujen perusopetuksen vuoden 2017 korvauksen tarkistus
HEL 2017-011445 T 02 05 01 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tarkistaa 25.4.2017 (§ 57) tekemäänsä päätöstä hyväksymällä yksityiskoulusopimuksen 5.3. kohdassa tarkoitetut korvauksen laskentaperiaatteet esittelijän selvityksen mukaisena sekä ilmoittaa yksityiskoulusopimuksen 5 luvun perusteella yksityisille sopimuskouluille seuraavat vuoden 2017 kaupungin korvausten perusteena olevat tarkistetut euromäärät helsinkiläistä oppilasta
kohden laskettuina.
Laskelma on tehty Helsingin kaupungin koulujen budjetointiperiaatteiden mukaisesti huomioiden kaupungin koulujen tuottavuustavoite 0,15
%.
Tarkistetut kustannukset sekä oikealla kotikuntakorvaus ja muut sopimuksessa tarkoitetut vähennettävät tulot:
Apollon Yhteiskoulu
Elias-koulu
Helsingin Kristillinen koulu
Hgin Suomalainen Yhteiskoulu
Helsingin Uusi yhteiskoulu
Helsingin yhteislyseo
Herttoniemen yhteiskoulu
Kulosaaren yhteiskoulu
Lauttasaaren yhteiskoulu
Maunulan yhteiskoulu
Munkkiniemen yhteiskoulu
Oulunkylän yhteiskoulu
Pohjois-Haagan yhteiskoulu
Töölön yhteiskoulu

8 649€/opp.
7 239 €/opp.
10 240 €/opp.
5 900 €/opp.
7 739 €/opp.
7 586 €/opp.
7 077 €/opp.
6 677 €/opp.
6 715 €/opp.
7 660 €/opp.
6 990 €/opp.
6 909 €/opp.
6 644 €/opp.
7 225 €/opp.

9 337 €/opp.
7 760 €/opp.
9 545 €/opp.
7 956 €/opp.
9 728 €/opp.
11 434 €/opp.
10 277 €/opp.
10 144 €/opp.
9 389 €/opp.
8 891 €/opp.
9 920 €/opp.
9 887 €/opp.
9 892 €/opp.
9 048 €/opp.

Jos kaupungin korvauksen perusteena olevat menot oppilasta kohden
laskettuina ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin koululle oppilasta kohden maksetut kotikuntakorvaukset ja muut sopimuksessa tarkoitetut tulot, ei koululle makseta rahoituslainsäädäntöön perustuvan kotikuntakorvauksen lisäksi sopimuksen perusteella kaupungin korvausta. KauPostiosoite
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pungin lisäkorvausta ei siten muodostu seuraaville kouluille: Apollon
yhteiskoulu, Elias-koulu, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Helsingin
Uusi yhteiskoulu, Helsingin yhteislyseo, Herttoniemen yhteiskoulu, Kulosaaren yhteiskoulu, Lauttasaaren yhteiskoulu, Maunulan yhteiskoulu,
Munkkiniemen yhteiskoulu, Oulunkylän yhteiskoulu, Pohjois-Haagan
yhteiskoulu ja Töölön yhteiskoulu.
Sopimuksen perusteella maksettavaa kaupungin lisäkorvausta muodostuu oppilasta kohden laskettuna seuraavasti:
Tarkistettu
Helsingin Kristillinen koulu

695 €/opp.

Ennakkoilmoitus
749 €/opp.

Oppilasta kohden tarkistettu korvaus maksetaan yksityiskoulusopimuksen 3.1.2. kohdan mukaisesti helsinkiläisten oppilaiden osalta.
Käsittely
Esteelliset: Vesa Korkkula
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696
jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet
1

Vuoden 2017 ennakkoilmoituksen korvauslaskelma.pdf

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Yksityiset sopimuskoulut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Yksityiskoulusopimuksen 5.3. §:n mukaan opetuslautakunta päättää ja
ilmoittaa kouluille seuraavaa kalenterivuotta varten korvauksen suuruuden oppilasta kohden laskettuna lokakuun loppuun mennessä. Opetuslautakunta tarkistaa korvauksen suuruuden talousarvion valmistuttua,
jos kaupunginvaltuuston hyväksymä opetusviraston talousarvio sitä
edellyttää. Opetuslautakunta tarkistaa tarvittaessa ilmoitusta oppilasta
kohden lasketun korvauksen suuruudesta kaupungin koulujen talousarvioiden valmistuttua näiden talousarvioiden tai muun merkittävän muutoksen perusteella.
Opetuslautakunta on ilmoittanut yksityiskoulusopimuksen perusteella
yksityisille sopimuskouluille vuoden 2017 korvauksen perusteena olevat euromäärät oppilasta kohden laskettuina. Kaupungin korvauksen
suuruus oppilasta kohden laskettuna saadaan vähentämällä hyväksytyistä korvauksen perusteena olevista euromääristä koulun ylläpitäjälle
rahoituslainsäädännön perusteella maksettavat korvaukset ja muut valtionosuudet sekä -avustukset.
Korvausten valmistelussa on sovellettu seuraavia laskentaperiaatteita:
Sopimuksen 5 luvun mukaisesti korvauksen perusteena olevat kustannukset on valmisteltu soveltaen kaupungin koulujen vastaavien luokkaasteiden periaatteita seuraavasti:
Valtionavustukset
Sopimuksen 5.1. §:n mukaan kaupungin maksamasta korvauksesta vähennetään yksityiselle opetuksen järjestäjälle rahoituslainsäädännön
perusteella maksettavat korvaukset ja muut valtionosuudet sekä valtionavustukset siltä osin kuin ne kohdistuvat tämän sopimuksen tarkoittamaan kaupungin korvauksen piiriin kuuluvaan toimintaan.
Helsingin kaupungin saamia harkinnanvaraisia valtion avustuksia, kuten opetusryhmien pienentämiseen myönnetty avustus, ei ole otettu
huomioon laskelmassa korvauksesta vähennettävinä tuloina eikä kustannuksia korvauksen perusteena olevina menoina.
Rehtorien ja opettajien palkkausmenot, 5.2. §:n a-kohta
Korvauksen perusteena olevat tuntimäärät on laskettu soveltamalla
opetuslautakunnan 30.1.2007 päättämiä yleisopetuksen tuntikehyksen
laskentamalleja. Vuosiluokkien 7-9 tuntikehykseen on kohdennettu
opetuslautakunnan päätöksen 25.5.2010 (§ 108) mukaisesti 2 %:n vähennys alkaen 1.8.2011. Sopimuskoulujen osa-aikaisen erityisopetuksen resurssi on tarkistettu tuntikehyksen laskentakaavan mukaiseksi.
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Korvauksen perusteena olevat palkkamäärärahat lasketaan tuntiresurssin ja kaupungin peruskoulujen keskimääräisten tuntihintojen tuloina.
Korvauslaskelmassa on käytetty opetusviraston tulosbudjetin 2016
vuosiviikkotuntien keskimääräisiä koulujen palkkaprofiilin mukaisia tuntihintoja seuraavasti:
 1–6-vuosiluokat: 1 784,90 euroa/vuosiviikkotunti
 7–9-vuosiluokat: 1 955,20 euroa/vuosiviikkotunti
Opetuksen palkkamäärärahoihin on laskettu myös opinto-ohjauksen resurssi kaupungin koulujen keskimääräisten resurssien pohjalta.
Lisäksi laskelmassa on otettu huomioon, että Apollon yhteiskouluun,
Helsingin Uuteen yhteiskouluun, Herttoniemen yhteiskouluun ja Helsingin yhteislyseoon on sijoitettu kaksi erityisopetusryhmää sekä Kulosaaren yhteiskouluun, Munkkiniemen yhteiskouluun, Pohjois-Haagan yhteiskouluun ja Töölön yhteiskouluun yksi erityisopetusryhmä.
Yksityisten koulujen palkoista maksettavat sivukulut on otettu huomioon arvioiden mukaisina ja ne tarkistetaan kehittämisjohtajan tekemässä lopullisessa korvauspäätöksessä toteutuneiden sivukulujen mukaiseksi. Työnantajan sosiaaliturvamaksu on laskelmassa valtioneuvoston vahvistaman työnantajan maksuprosentin eli 1,58 %:n mukainen. Eläkekustannukset ja muut sivukulut vaihtelevat kouluittain.
Oppilashuolto, 5.2. §:n b-kohta
Lakimuutoksen johdosta koulupsykologi- ja koulukuraattorikustannuksia ei ole huomioitu tässä laskelmassa. Oppilashuollon järjestämisestä
on erillissopimus kaupungin ja koulujen kesken. Lisäksi on otettu huomioon koulunkäyntiavustajapalvelujen kustannukset kaupungin peruskoulujen vuoden 2017 resursointiperiaatteiden mukaisesti.
Kiinteistömenot, 5.2. §:n d-kohta
Koulukiinteistön vuokra-, kunnossapito- ja korjauskustannukset on otettu huomioon korvauksessa opetuslautakunnan 25.10.2016 (§ 316) hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Elias-koulun ja Helsingin Kristillisen koulun osalta on vuokrakustannus tarkistettu opetuslautakunnan
päätöksen mukaiseksi oppilaskohtaiseksi hinnaksi.
Muut käyttömenot, 5.2. §:n c-kohta
Yksityisen koulun opetuksen, hallinnon, siivouksen ja ruokailun sekä
muut sovitut kustannukset korvataan oppilasta kohden laskettuina samojen periaatteiden mukaisesti kuin kaupunki varaa määrärahaa kaupungin koulujen vastaavien luokka-asteiden kustannuksiin. Kustannukset on tarkistettu vuoden 2017 opetusviraston tulosbudjetin mukaisiksi.
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Tietotekniikkatukipalveluiden oppilaskohtainen hinta vastaa opetusviraston Helsingin kaupungin kouluille antamaa tietotekniikan tukipalvelun kustannusta.
Koulumatkat, 5.4. §
Sopimuksen mukaan koulut järjestävät ja maksavat koulukuljetukset
opetuslautakunnan hyväksymien myöntämisperiaatteiden mukaisesti.
Kustannukset otetaan huomioon toteutuneiden kustannusten mukaisesti lopullisen tarkistuslaskennan yhteydessä.
Positiivinen diskriminaatio, 5. luku
Sopimuksen 5 luvun mukaan kaupungin korvauksen perusteena oleva
oppilasta kohti laskettava euromäärä määrätään opetuslautakunnan
hyväksymiä korvauksen laskentaperiaatteita soveltaen kaupungin talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa kaupungin koulujen
vastaavien luokka-asteiden rahoituksessa noudatettavin periaattein.
Kustannusvaikutukset
Jos kaupungin korvauksen perusteena olevat menot oppilasta kohden
laskettuina ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin koululle oppilasta kohden maksetut rahoituslainsäädäntöön perustuvat kotikuntakorvaukset
sekä valtionosuudet ja -avustukset, ei koululle makseta sopimuksen
perusteella lisäkorvausta.
Liitteenä oleva korvauslaskelma on laskettu kaikkien sopimuskoulujen
osalta.
Tarkistuslaskennan muutosvaikutukset kaupungin korvauksen perusteena oleviin kustannuksiin ovat seuraavat:
Apollon yhteiskoulu
Elias-koulu
Helsingin Kristillinen koulu
Hgin Suomalainen yhteiskoulu
Helsingin Uusi yhteiskoulu
Helsingin yhteislyseo
Herttoniemen yhteiskoulu
Kulosaaren yhteiskoulu
Lauttasaaren yhteiskoulu
Maunulan yhteiskoulu
Munkkiniemen yhteiskoulu
Postiosoite
PL 3000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51

Tarkistettu
8 694 euroa/opp.
7 239 euroa/opp.
10 240 euroa/opp.
5 900 euroa/opp.
7 739 euroa/opp.
7 586 euroa/opp.
7 077 euroa/opp.
6 677 euroa/opp.
6 715 euroa/opp.
7 660 euroa/opp.
6 990 euroa/opp.
Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 86390

Y-tunnus
0201256-6

Ennakkoilm.
8 785 euroa/opp.
7 296 euroa/opp.
9 553 euroa/opp.
5 953 euroa/opp.
7 631 euroa/opp.
7 508 euroa/opp.
6 938 euroa/opp.
6 625 euroa/opp.
6 799 euroa/opp.
7 531 euroa/opp.
6 901 euroa/opp.
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Oulunkylän yhteiskoulu
Pohjois-Haagan yhteiskoulu
Töölön yhteiskoulu

6 909 euroa/opp.
6 644 euroa/opp.
7 225 euroa/opp.

6 728 euroa/opp.
6 656 euroa/opp.
7 160 euroa/opp.

Koulujen suunnitelmasta toteutumatta jäävät kunnossapito- ja korjauskustannukset vähennetään seuraavan vuoden korvauksesta. Perusopetuksen toteutuneiden oppilasmäärien edellyttämät tarkistukset otetaan huomioon myös korvauksen perusteena olevissa vuokrakustannuksissa sekä kunnossapito- ja korjauskustannuksissa. Nämä tarkistukset otetaan huomioon lopullisissa korvauspäätöksissä.
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696
jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet
1

Vuoden 2017 ennakkoilmoituksen korvauslaskelma.pdf
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§ 92
Ennakkoilmoitus yksityisille sopimuskouluille vuoden 2018 korvauksen arvioidusta suuruudesta
HEL 2017-011442 T 02 05 01 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä korvauksen laskentaperusteet sekä ilmoittaa yksityiskoulusopimuksen 5.3. §:n perusteella
yksityisille sopimuskouluille seuraavan arvion vuoden 2018 kaupungin
korvauksen suuruudesta oppilasta kohden laskettuina:
Helsingin Kristillinen koulu 711 euroa/opp.
Korvaus maksetaan yksityiskoulusopimuksen 3.1.2. §:ssä tarkoitettujen
oppilaiden osalta.
Kaupungin korvauksen suuruus oppilasta kohden laskettuna saadaan
vähentämällä korvauksen perusteena olevista euromääristä koulun ylläpitäjälle rahoituslainsäädännön perusteella maksettavat korvaukset ja
muut valtionosuudet ja -avustukset siltä osin kuin ne kohdistuvat sopimuksen tarkoittamaan kaupungin korvauksen piiriin kuuluvaan toimintaan.
Valtion vuoden 2018 talousarvioesityksessä valtiovarainministeriön hallinnonalalla on tehty päätös kustannusten tarkistamatta jättämisestä.
Vuoden 2018 kotikuntakorvauksen pohjana käytettävää koulukohtaista
oppilasmäärän tilannetta 31.12.2016 ei ole käytettävissä laskelmaa
tehdessä.
Korvauksen suuruutta arvioitaessa korvauksen perusteena olevat kustannukset oppilasmäärää kohden laskettuna ovat seuraavat:
Apollon yhteiskoulu
Elias-koulu
Helsingin Kristillinen koulu
Hgin Suomalainen yhteiskoulu
Helsingin Uusi yhteiskoulu
Helsingin yhteislyseo
Herttoniemen yhteiskoulu
Kulosaaren yhteiskoulu
Lauttasaaren yhteiskoulu
Maunulan yhteiskoulu
Munkkiniemen yhteiskoulu
Postiosoite
PL 3000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51

9 134 euroa/opp.
7 439 euroa/opp.
9 444 euroa/opp.
5 953 euroa/opp.
7 464 euroa/opp.
7 596 euroa/opp.
7 068 euroa/opp.
6 465 euroa/opp.
6 880 euroa/opp.
7 812 euroa/opp.
7 293 euroa/opp.
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Oulunkylän yhteiskoulu
Pohjois-Haagan yhteiskoulu
Töölön yhteiskoulu

6 846 euroa/opp.
6 732 euroa/opp.
7 090 euroa/opp.

Jos kaupungin korvauksen perusteena olevat menot ovat yhtä suuret
tai pienemmät kuin edellä tarkoitetut koulun saamat tulot, ei koululle
makseta sopimuksen perusteella kaupungin korvausta.
Ennakkoarvion mukaan korvausta ei vuonna 2018 makseta Apollon yhteiskoululle, Elias-koululle, Helsingin Suomalaiselle Yhteiskoululle, Helsingin Uudelle yhteiskoululle, Helsingin yhteislyseolle, Herttoniemen
yhteiskoululle, Kulosaaren yhteiskoululle, Lauttasaaren yhteiskoululle,
Maunulan yhteiskoululle, Munkkiniemen yhteiskoululle, Oulunkylän yhteiskoululle, Pohjois-Haagan yhteiskoululle ja Töölön yhteiskoululle,
koska ennakkoarvioiden mukaan kaupungin korvauksen perusteena
olevista kustannuksista sopimuksen 5.1. §:n mukaisesti vähennettävät
tulot ovat suuremmat kuin korvauksen perusteena olevat kustannukset.
Sopimuksen 5.3 §:n mukaisesti lautakunta tarkistaa korvauksen suuruuden talousarvion valmistuttua, jos kaupunginvaltuuston hyväksymä
toimialan talousarvio sitä edellyttää. Kasvatus- ja koulutuslautakunta
tarkistaa tarvittaessa ilmoitusta oppilasta kohden lasketun korvauksen
suuruudesta myös kaupungin koulujen talousarvioiden valmistuttua näiden talousarvioiden tai muun merkittävän muutoksen perusteella.
Kaupungin korvauksen perusteena olevia kustannuksia tarkistetaan ottamalla huomioon rehtorin ja opettajien palkkausmenojen todelliset sivukulut sekä kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan koulukohtaisesti
hyväksymät koulunkäyntiavustajapalvelujen, ulkomaalaisopetuksen sekä koulukokeilu- ja kehittämistehtävien sekä integraatio-opetuksen
määräraha. Korvauksen perusteena olevista kustannuksista vähennetään koulujen suunnitelmasta toteutumatta jäävät kunnossapito- ja pienien perusparannushankkeiden kustannukset.
Perus- ja lukio-opetuksen toteutuneiden oppilasmäärien edellyttämät
tarkistukset otetaan huomioon myös korvauksen perusteena olevissa
vuokrakustannuksissa sekä kunnossapito- ja korjauskustannuksissa.
Lopullista korvausta määriteltäessä tarkistetaan myös korvauksen perusteena olevista kustannuksista vähennettävät yksityisten koulujen
vuoden 2018 kotikuntakorvaukset sekä lisäksi koulun saamat valtionosuudet ja avustukset.

Postiosoite
PL 3000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 86390

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pöytäkirja

5/2017

24 (50)

Asia/9
31.10.2017

Käsittely
Esteelliset: Vesa Korkkula
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696
jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet
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Vuoden 2018 ennakkoilmoitusten korvauslaskelma

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Yksityiset sopimuskoulut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Sopimuksen 5.1. §:n mukaan kaupunki maksaa ylläpitäjälle vuosiluokkien toiminnasta aiheutuvien kustannusten peittämiseksi Helsingissä
asuvaa korvauksen perusteena olevaa oppilasta kohden euromäärän,
joka määrätään opetuslautakunnan hyväksymiä korvauksen laskentaperiaatteita noudattaen. Korvausperusteita hyväksyessään lautakunta
soveltaa Helsingin kaupungin opetustoimen talousarvioon varattujen
määrärahojen puitteissa kaupungin peruskoulun vastaavien luokka-asteiden rahoituksessa noudatettavia periaatteita.
Rehtorien ja opettajien palkkausmenot
Korvauksen perusteena olevat tuntimäärät on laskettu soveltamalla
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 16.5.2017 päättämiä yleisopetuksen
tuntikehyksen laskentamalleja. Korvauksen perusteena olevat palkkamäärärahat lasketaan oppilashinnan ja kaupungin peruskoulun oppilasmäärien tuloina. Korvauslaskelmassa on käytetty koulujen vuoden
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2017 budjettikehyksistä laskettuja peruskoulujen oppilaskohtaisia hintoja:
Opetusmuoto

Oppilashinta
1–6. lk.

Yleisopetus
9v. Erityisopetus
Integraatiolisä
S2-opetus

7–10. lk.

1 847
3 905
3 250
900

2 433
5 482
3 250
900

Oppilashinta tarkistetaan sen jälkeen kun toimialan tulosbudjetti on hyväksytty ja koulujen taloudelliset kehykset on päätetty.
Laskelmassa on otettu huomioon, että Kulosaaren yhteiskouluun, Töölön yhteiskouluun ja Pohjois-Haagan yhteiskouluun ja Munkkiniemen
yhteiskouluun on sijoitettu yksi erityisopetusryhmä ja Herttoniemen yhteiskouluun, Helsingin Uuteen yhteiskouluun, Helsingin yhteislyseoon,
Maunulan yhteiskouluun ja Apollon yhteiskouluun kaksi erityisopetusryhmää.
Yksityisten koulujen palkoista maksettavat sivukulut on otettu huomioon viimeisimpien päätösten ja arvioiden mukaisina. Työnantajan sosiaaliturvamaksuna on käytetty verohallinnon ohjeiden mukaisesti 1,58
prosenttia. Eläkekustannukset ja muut sivukulut vaihtelevat kouluittain.

Oppilashuolto, 5.2 §:n b-kohta
Lakimuutoksen johdosta koulupsykologi- ja koulukuraattorikustannuksia ei ole huomioitu tässä laskelmassa. Oppilashuollon järjestämisestä
on erillissopimus kaupungin ja koulujen kesken.
Lisäksi on otettu huomioon koulunkäyntiavustajapalvelujen kustannukset kaupungin peruskoulujen vuoden 2017 resursointiperiaatteiden mukaisesti.
Muut käyttömenot, 5.2 §:n c-kohta
Yksityisen koulun opetuksen, hallinnon, siivouksen ja ruokailun sekä
muut sovitut kustannukset korvataan oppilasta kohden laskettuina samojen periaatteiden mukaisesti kuin kaupunki varaa määrärahaa kaupungin koulujen vastaavien luokka-asteiden kustannuksiin.
Kiinteistömenot, 5.2 §:n d-kohta
Postiosoite
PL 3000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 86390

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pöytäkirja

5/2017

26 (50)

Asia/9
31.10.2017

Koulukiinteistön vuokra-, kunnossapito- ja korjauskustannukset sekä
pienet hankkeet otetaan huomioon korvauksessa opetuslautakunnan
6.10.2015 kokouksen aiemman esityksen suunnitelman mukaisesti.
Energiakustannukset, alueiden puhtaanapito ja hoito, kiinteistövero,
koulujen isännöinti ja muut kiinteistökustannukset korvataan arvioitavien todellisten ja kaupungin hyväksymien kustannusten perusteella.
Koulumatkat, 5.4 §
Koulut järjestävät ja huolehtivat oppilaiden koulumatkoista ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Koulumatkoista aiheutuvat todelliset kaupungin hyväksymät kustannukset otetaan huomioon niiden Helsingissä
asuvien oppilaiden osalta, joiden koulumatkaan on myönnetty kuljettamisavustusta opetuslautakunnan kulloinkin voimassa olevien järjestämis- ja avustusperiaatteiden mukaisesti. Oppilaiden koulumatkakustannukset huomioidaan ennakkoilmoituksessa edellisen vuoden toteuman
mukaisina. Kustannukset tarkistetaan toteuman perusteiseksi tarkistuslaskennan yhteydessä.
Opetuslautakunnan voimassa olevan päätöksen 30.1.2007 (§13) perusteella toissijaisen oppilaaksioton koulumatka-avustuksen edellytyksenä on, että oppilas käy oppilaaksiottoalueen mukaista koulua, muuta
ensisijaisesti osoitettua koulua tai koulu on määrätty soveltuvuuskokeen perusteella.
Elias-koulun ja Helsingin Kristillisen koulun oppilaille mainittu koulu ei
ole oppilaaksiottoalueen mukainen koulu, muu ensisijaisesti osoitettu
koulu eikä koulua ole määrätty oppilaille soveltuvuuskokeen perusteella. Oppilaiden huoltajat ovat hakeneet koulupaikan lapselleen perusopetuslain 28 §:n 2 momentissa säädetyn vapaan hakeutumisoikeuden
perusteella. Edellä olevan perusteella Elias-koulun ja Helsingin Kristillisen koulun koulumatkakustannuksia ei ole huomioitu korvauslaskelmassa.
Positiivinen diskriminaatio
Sopimuksen 5-luvun mukaan kaupungin korvauksen perusteena oleva
oppilasta kohti laskettava euromäärä määrätään opetuslautakunnan
hyväksymiä korvauksen laskentaperiaatteita soveltaen kaupungin talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa kaupungin koulujen
vastaavien luokka-asteiden rahoituksessa noudatettavin periaattein.
Liitteenä on korvauslaskelma kaikkien koulujen osalta.
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Postiosoite
PL 3000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 86390

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pöytäkirja

5/2017

27 (50)

Asia/9
31.10.2017

Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696
jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet
1

Vuoden 2018 ennakkoilmoitusten korvauslaskelma

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Yksityiset sopimuskoulut

Postiosoite
PL 3000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 86390

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pöytäkirja

5/2017

28 (50)

Asia/10
31.10.2017

§ 93
Yksityisten sopimuskoulujen vuokrat ja pienet perusparannushankkeet vuonna 2018
HEL 2017-011443 T 02 05 00

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä yksityiskoulusopimuksen 5.2. kohdassa tarkoitetun vuokria sekä pieniä perusparannushankkeita koskevan suunnitelman vuoden 2018 osalta liitteenä olevien
suunnitelmien mukaisesti otettavaksi huomioon osana sopimuksen mukaista korvauslaskelmaa. Yksityiskoulusopimuksen mukaan suunnitelmassa hyväksyttyjä kustannuksia ei voida käyttää muihin käyttötarkoituksiin.
Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan muuttamaan koulun edellä tarkoitettua hankekohtaista suunnitelmaa koulun esityksen perusteella edellyttäen, että esitys on tehty toimialalle ennen ko. hankkeiden rakennustöiden aloittamista, muutokseen on perusteltu tarve ja että ko. koulun korjaukseen, kunnossapitoon ja pieniin perusparannuksiin suunnitelmassa hyväksyttyä kokonaiseuromäärää ei ylitetä.
Käsittely
Esteelliset: Vesa Korkkula
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696
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Kunnossapito- ja korjaussuunnitelmat sekä pienet hankkeet vuodelle
2018.pdf
Sopimuskoulujen tilavuokrien 2018 laskentaperiaatteet.pdf
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin ja yksityisten sopimuskoulujen ylläpitäjien kesken
tehdyissä sopimuksissa on sovittu, että kaupungin maksamassa korvauksessa otetaan huomioon koulukiinteistön vuokra-, kunnossapito- ja
korjauskustannukset kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymän
suunnitelman mukaisesti.
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 26 §:n mukaan mm. perusopetuslaissa ja lukiolaissa tarkoitetun toiminnan edellyttämänä perustamishankkeena pidetään sellaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 36 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 400
000 euroa. Kokonaiskustannuksina pidetään hankkeiden arvonlisäverottomia kustannuksia. Näin ollen tätä pienemmät hankkeet luetaan
käyttökustannuksiksi ja niihin myönnetään valtionosuutta käyttökustannusten valtionosuuden perusteena olevien opiskelijakohtaisten yksikköhintojen kautta.
Yksityiskoulusopimuksen 5.1. kohdan mukaisesti kaupungin maksaman sopimuskorvauksen suuruutta määrättäessä korvauksen perusteena olevista kustannuksista vähennetään helsinkiläisten oppilaiden
osalta yksityiselle opetuksen järjestäjälle valtionosuudesta annetun
lainsäädännön perusteella maksettava rahoitus siltä osin kuin se kohdistuu tämän sopimuksen tarkoittamaan kaupungin korvauksen piiriin
kuuluvaan toimintaan. Yksityisen sopimuskoulun edellä tarkoitettu rahoitus muodostuu pääosin lukiokoulutukseen maksettavasta yksikköhintarahoituksesta ja perusopetukseen maksettavasta peruspalvelujen
valtionosuusjärjestelmän mukaisesta kotikuntakorvausrahoituksesta,
jotka sisältävät valtakunnallisissa kustannuspohjissa myös alle 400 000
euron suuruiset perusparannukset.
Koska kaupungin sopimuskorvausta määrättäessä korvauksen perusteena olevista kustannuksista näin ollen vähennetään myös alle 400
000 euron pienet perusparannukset osana koulun saamaa valtionosuuslainsäädännön mukaista rahoitusta, voidaan sopimuskoulua pitää
oikeutettuna saamaan myös hyväkseen kaupungin sopimuskorvauksen
perusteena olevissa kustannuksissa alle 400 000 euron suuruisten pePostiosoite
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rustamishankkeiden kustannuksia opetuslautakunnan hyväksymän
suunnitelman mukaisesti.
Keväällä 2017 sopimuskoulujen antamista perusparannushanke-esityksistä vuodelle 2018 on pienet hankkeet (alle 400 000 euroa) siirretty
yhteiselle kunnossapito- ja korjaussuunnitelmat sekä pienet perusparannushankkeet -listalle (liite 1).
Korjaus- ja kunnossapitokustannukset kaupungin kouluihin nähden eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. Korjaus- ja kunnossapitoesitysten
tarpeellisuutta mietittäessä olisi hyvä, että käytössä olisi tilakeskuksen
laatima kuntokartoitus.
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696
jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet
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2

Kunnossapito- ja korjaussuunnitelmat sekä pienet hankkeet vuodelle
2018.pdf
Sopimuskoulujen tilavuokrien 2018 laskentaperiaatteet.pdf
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
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Yksityiset sopimuskoulut
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§ 94
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Konalan ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelmasta
HEL 2017-006947 T 10 06 00

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon
31.5.2017 päivätystä Konalan ala-asteen perusparannusta koskevasta
hankesuunnitelmasta ja lausui lisäksi seuraavaa:
Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Avoimien oppimisen tilojen sekä tilojen rajapintojen
suunnittelussa tulee kuitenkin edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella
helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.
Entisen opetusviraston työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on antanut
20.2.2017 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on liitteenä. Lausunto
tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota perusparannushankkeen kustannusseurannan, suunnittelun ohjauksen ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin ajalta. Niillä on suuri vaikutus
terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää vuokrankorotusta
korkeana. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Anne Salli-Suomalainen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86363
anne.salli-suomalainen(a)hel.fi
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Konalan a-a_hankesuunnitelma liitteineen_31.5.2017
Työsuojelun lausunto Konalan aa_20.2.2017.pdf
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Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus on pyytänyt lausuntoa 31.5.2017 päivätystä Konalan ala-asteen perusparannusta koskevasta hankesuunnitelmasta.
Tämä hankesuunnitelma koskee Konalan ala-asteen laajaa teknistä
perusparannusta ja tiloissa tehtäviä toiminnallisia muutoksia. Koulu sijaitsee osoitteessa Riihipellonkuja 2.
Hankesuunnitelma on laadittu entisten tilakeskuksen ja opetusviraston
yhteistyönä. Tuolloiset liikuntavirasto ja nuorisoasiainkeskus ovat kommentoineet suunnitelmia. Asiantuntijoina on kuultu rakennusvalvontaviraston, pelastuslaitoksen sekä ympäristökeskuksen edustajia ja esteettömyysasiamiestä.
Hankesuunnitelman yhteydessä kaupunkiympäristön toimiala on verrannut perusparannukseen myös mahdollista rakennuksen korvaamista
uudisrakennuksella. Uudisrakennushankkeen kustannusten on arvioitu
tulevan kaupungille kokonaiskustannuksiltaan noin 5 miljoonaa euroa
kalliimmaksi kuin perusparannushankkeen. Tähän kokonaisarvioon sisältyvät rakennusinvestoinnin lisäksi väistötilat ja tilapäinen lisätila sekä
uudisrakennusvaihtoehdossa purkukustannukset ja perusparannushankkeeseen jo käytetyt suunnittelukustannukset. Tämän arvion tarkkuus riippuu mahdollisen uudisrakennuksen suuremmasta tehokkuudesta; tässä hankkeessa kuitenkin olemassa oleva rakennus on tyypiltään myös tehokas ja edelleen helposti tehostettavissa. Kaupunkiympäristön toimiala on verrannut tätä perusparannushanketta myös tilojen
toteuttamiseen tilaelementein vuokrahankkeena. Tässä vertailussa todettiin, että kun tarve on pitkäaikainen, pysyvä rakennus on kokonaistaloudellisin ratkaisu. Hankkeessa on siten päädytty esittämään perusparannusta kokonaistaloudellisuuden ja olemassa olevan koulun toimivan
pohjaratkaisun perusteella.
Alueellinen tarkastelu ja toiminta koulussa
Koulussa annetaan suomenkielistä perusopetusta luokka-asteilla 1.–6.
Lisäksi koulussa on kaksi alueellista erityisluokkaa. Koulussa on kaksi
iltapäiväkerhoryhmää (yhteensä noin 50 lasta), joiden käytössä oleva
tila on ollut myös nuorisotoimen käytössä. Yleisopetuksen oppilaspaikkoja on tällä hetkellä 282. Oppilaspaikat lisääntyvät perusparannuksen
jälkeen 302:een, kun aulatiloja saadaan monipuoliseen opetus- ja opiskelukäyttöön. Henkilökuntaa rakennuksessa on yhteensä noin 35.
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Konalan alueen väestöennusteen 2017–26 mukaan 7–12-vuotiaiden
lasten määrä alueella kasvaa noin kolmanneksen vuoteen 2024 mennessä ja kääntyy sen jälkeen laskuun. Mitoittava oppilasmäärä on kuitenkin pienempi, koska kaikki alueen lapset eivät tule lähikouluun. Ennusteen mukaisen väestönkasvun arvioidaan mahtuvan koulutiloihin,
kun huippuaikana tontilla on käytössä myös 2 luokkatilan tilapäisviipale.
Myös 1–6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa alueella hieman lähivuosina.
Lisäksi palvelun tarve alueella on kasvanut niin, että kaikille lapsille ei
tällä hetkellä voida osoittaa hoitopaikkaa Konalasta. Koulurakennuksen
korjauksen kiireellisyyden vuoksi päiväkotitilojen ratkaisua selvitetään
kaupunkiympäristön toimialan kanssa erillisenä hankkeena kevääseen
2018 mennessä.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimat liikuntatilat ovat iltakäytössä arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Suunnittelussa varaudutaan siihen,
että suurin osa opetustiloista voi olla kouluajan ulkopuolisessa käytössä, esimerkiksi kerhokäytössä. Kolmannen kerroksen opetustila soveltuu kansalaiskäyttöön. Koulu toimii majoituskouluna.
Hankkeen sisällöstä
Rakennus korjataan perusteellisesti ja monilta rakennusosiltaan uusitaan. Julkisivujen ulkokuoret, vesikatto, kaikki LVI- ja sähköjärjestelmät
uusitaan. Alapohja tiivistyskorjataan. Rakennuksen energiatehokkuutta
parannetaan lähes nollaenergiatasoon.
Rakennuksessa tehdään lisäksi joitakin tilamuutoksia, joiden myötä tilat
täyttävät paremmin uuden opetussuunnitelman edellyttämät nykyaikaisen oppimisympäristön tarpeet sekä tilojen monipuolisemman käytön
koulupäivän jälkeen. Tässä rakennuksessa tämä onnistuu tarvitsematta
tehdä suuria rakenteellisia muutoksia.
Lukitus-, kulunvalvonta- ja turvajärjestelmät uusitaan vastaamaan nykyajan vaatimuksia siten, että myös kouluajan ulkopuolinen käyttö on
mahdollista. Rakennuksen esteettömyyttä parannetaan mm. toteuttamalla uusi kevythissi.
Toiminnalliset tilamuutokset
Uusi opetussuunnitelma (OPS16) ohjaa opetusmenetelmiä avoimempaan ja yhteistyökeskeisempään suuntaan. Siirtymisen eri tilojen ja
työskentelytapojen välillä tulee olla helppoa. Tärkeää on esimerkiksi
uudenlaisten kädentaidon tilojen hyvät yhteydet toisiinsa ja suunnitteluja työskentelytilaan. Tämä saadaan toteutettua tässä suunnitelmassa
lähes ilman tilamuutoksia.
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Pääasialliset toiminnalliset tilamuutokset ovat kolmannen kerroksen nykyisten hallintotilojen ja ensimmäisen kerroksen opetustilojen avaaminen avoimeksi oppimisympäristöksi sekä toisen kerroksen keskeisaulan avaaminen avoimeksi kirjasto- ja opiskelutilaksi. Henkilökunnan tilat
siirtyvät samalla toiseen kerrokseen helpommin saavutettaviksi. Myös
keittiötä laajennetaan.
Tästä helposti muunneltavasta rakennuksesta saadaan hyvin toimiva ja
tilankäytöltään entistä tehokkaampi koulu, jossa voidaan toteuttaa uudenlaiset avoimemmat oppimisympäristöt.
Koulun oppilaita on osallistettu pihan osalta pihasuunnittelijoiden ja
henkilökuntaa koulun toimintatilojen osalta rehtorin toimesta. Osallistamisen tulokset on koordinoitu suunnitelmiin toimialan järjestämissä
käyttäjäkokouksissa.
Kustannukset
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteutuksesta ja ylläpidosta.
Hankkeen laajuus on 4 189 bruttom² ja vuokra-ala on 3 531 m². Investoinnin kustannusarvio eli hankesuunnitelman enimmäishinta on 11,3
milj. euroa.
Toiminnan käynnistämiskustannuksiksi on arvioitu 302 000 euroa.
Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman vuosien
2017–2026 rakentamisohjelmassa vuosina 2019–2020 toteutettavana
hankkeena.
Koulun nykyinen vuokra on 11,94 euroa/htm²/kk. Kuukausivuokra on
39 011 euroa ja vuosivuokra 468 132 euroa.
Koulun tuleva vuokra on 24,86 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra
21,04 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,82 euroa/htm²/kk. Kuukausivuokra on 87 760 euroa ja vuosivuokra on yhteensä 1 053 100 euroa.
Vuokranmaksun perusteena on 3 200 htm², poistoaikana 30 vuotta ja
tuottovaade on 3 %.
Väistötilat
Rakentamisen aikana tarvitaan noin 1 800 htm²:n laajuinen väistötila,
joka voidaan sijoittaa Hilatien kentälle. Väistötilan kustannukset ovat
noin 1 160 000 euroa, alv 0%. Väistötilojen kustannukset on otettu huomioon vuokraa määritettäessä.
Aikataulu
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Hankkeen suunnitteluaika jatkuu 6/2018 asti, rakentamisen valmistelu
tapahtuu 7–12/2018 ja rakentaminen ajoittuu ajalle 1/2019–5/2020.
Käyttöönotto on tällöin 1.8.2020.
Vaikutusten arviointi
Tilojen terveellisyys, turvallisuus, käytettävyys ja viihtyisyys paranevat
perusparannuksen myötä. Hankkeella parannetaan myös koulun toimivuutta ja työskentelyolosuhteita.
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Anne Salli-Suomalainen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86363
anne.salli-suomalainen(a)hel.fi

Liitteet
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Konalan a-a_hankesuunnitelma liitteineen_31.5.2017
Työsuojelun lausunto Konalan aa_20.2.2017.pdf

Muutoksenhaku
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Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 05.10.2017
§ 37
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 29.06.2017
§5
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§ 95
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Kruununhaan
yläasteen koulun perusparannuksen hankesuunnitelmasta
HEL 2017-010561 T 10 06 00

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle 10.10.2017 päivätystä Kruununhaan yläasteen perusparannusta koskevasta hankesuunnitelmasta
puoltavan lausunnon ja lausui lisäksi seuraavaa:
Hankesuunnitelma vastaa pääosin hyvin kasvatuksen ja koulutuksen
toiminnallisia tavoitteita. Uuden OPS16-opetussuunnitelman painotukset edellyttävät, että siirtymisen eri tilojen ja työskentelytapojen välillä
tulee olla helppoa sekä oppijoille että opettajille. Oppimisen tilojen joustavien yhdistämistapojen ratkaisuja tulee edelleen tutkia ja kehittää yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Ääneneristyksen ja -vaimennuksen
huolellinen toteutus tulee varmistaa. Lisäksi tilojen suunnittelussa tulee
jatkossakin ottaa huomioon tilojen monipuolinen käyttö, myös toisten
toimialojen ja asukkaiden kanssa.
Koulun toimitilaturvallisuuteen liittyvät ratkaisut tulee sovittaa yhteen
avoimen oppimisympäristön suunnittelutavoitteiden kanssa ja ratkaisujen yksityiskohdat tulee sopia yhdessä käyttäjätoimialan edustajien
kanssa.
Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseksi
tulee kalusteiden ja tietoteknisten ratkaisujen yksityiskohdat suunnitella
kiinteässä yhteistyössä käyttäjätoimialan kanssa.
Kasvatuksen ja koulutuksen työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön hankesuunnitelmavaiheen viitesuunnitelmista 27.9.2017 antama lausunto
on otettava huomioon jatkosuunnittelussa. Lausunto on liitteenä.
Väistötilaratkaisun suunnittelussa tulee erillisten toimipisteiden määrä
pyrkiä rajoittamaan 2-3:een koulun joustavan toiminnan turvaamiseksi.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota perusparannushankkeen kustannusseurannan, muun suunnittelun ohjauksen ja
laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin ajalta. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.
Esittelijä
perusopetusjohtaja
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Outi Salo
Lisätiedot
Anne Salli-Suomalainen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86363
anne.salli-suomalainen(a)hel.fi

Liitteet
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Kruununhaan yläasteen koulun perusparannus, hankesuunnitelma
10.10.2017_A.pdf
Työsuojelun lausunto kruununhaan ya_270917.pdf

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Lausunto on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus on pyytänyt lausuntoa 10.10.2017 päivätystä Kruununhaan
yläasteen koulun perusparannusta koskevasta hankesuunnitelmasta.
Koulu sijaitsee osoitteessa Snellmaninkatu 18.
Hankesuunnitelma koskee rakennukseen suunniteltua laajaa teknistä
ja toiminnallista perusparannusta. Hankkeen lähtökohtina ovat Kruununhaan yläasteen koulun rakennuksen talotekniset ja rakenteelliset
perusparannustarpeet ja sisäilman puutteet. Peruskorjaus käsittää koko rakennuksen ja pihan.
Hankkeessa ajanmukaistetaan tiloja opetuksen vaatimusten mukaisesti, uusitaan ja lisätään taloteknisiä asennuksia, kunnostetaan ja uusitaan vanhoja rakenteita, parannetaan sisäilma-olosuhteita, energiataloutta, esteettömyyttä ja paloturvallisuutta, kunnostetaan julkisivut ja ikkunat sekä uusitaan pihan pinnat ja toiminnat.
Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Hanke on esitelty ympäristökeskukselle. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston, kaupunginmuseon ja
pelastuslaitoksen edustajia. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on
ohjannut toiminnallista suunnittelua mm. käyttäjäkokousten kautta.
Alueellinen tarkastelu ja toiminta koulussa
Koulu toimii vuosiluokkien 7-9 kouluna. Perusparannus suunnitellaan
samaan käyttöön.
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Rakennuksessa on tällä hetkellä 9,4 m² vuokra-alaa oppilasta kohden.
Oppilaita on laskentapäivänä 9/2017 koulussa yhteensä 467. Oman
alueen oppilaiden lisäksi kouluun otetaan tällä hetkellä soveltuvuuskokeella noin 64 oppilasta vuodessa musiikin ja 40 oppilasta tanssin painotettuun opetukseen. Henkilökuntaa on yhteensä noin 55, joista 45
opettajia. Henkilökuntamäärässä ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia.
Toiminnalliset tilamuutokset
Hankkeen tavoitteena on tilankäytön tehostaminen ja tilojen monikäyttöisyyden kehittäminen. Oppilaiden wc-tilat ovat puutteelliset ja kulku
niihin on ulkokautta. Koulun keittiö- ja ruokailutilat ovat puutteelliset.
Keittiö on liian pieni ja oppilaiden ruuanjakelutilat ovat käytävällä.
Uuden OPS16 opetussuunnitelman toteuttamiseksi tilasuunnittelussa
pyritään helpottamaan siirtymistä eri tilojen ja työskentelytapojen välillä.
Tärkeää on mm. kädentaidon tilojen hyvät yhteydet toisiinsa ja uuteen
yhteiseen suunnittelu- ja työskentelytilaan.
Kruununhaassa tärkeimmät toiminnalliset tilamuutokset ovat seuraavat:
Kädentaidon tilojen yhteydet paranevat ja niille rakennetaan yhteiskäyttöiset suunnittelu- ja märkäpajatilat. Musiikin opetustilat siirtyvät samaan kerrokseen salin kanssa musiikkiesitysten helpottamiseksi. Ruokailu- ja keittiötilat siirtyvät helpommin saavutettavaan ja tilavampaan
paikkaan sisääntulon läheisyyteen. Myös oppilashuollon ja hallinnon tilat siirtyvät helpommin saavutettaviksi.
Koulun oppilaita on osallistettu pihan osalta pihasuunnittelijoiden ja
henkilökuntaa koulun toimintatilojen osalta rehtorin toimesta. Osallistamisen tulokset on koordinoitu suunnitelmiin toimialan järjestämissä
käyttäjäkokouksissa.
Toteutus, ylläpito ja kustannukset
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteutuksesta ja ylläpidosta.
Hanke sisältyy 13,5 miljoonan euron suuruisena kaupunginhallituksen
hyväksymään talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi
2017 - 2026 vuosina 2018 - 2019 rakennettavana hankkeena. Hankkeen edellyttämä rahoitustarve, 14,8 miljoonaa euroa, on otettu huomioon uudessa rakentamisohjelmaesityksessä.
Koulun nykyinen vuokra on 60 097,41 euroa/kk (13,66 euroa/htm²/kk,
josta pääomavuokra 10,58 euroa/htm²/kk, ylläpitovuokra 3,08 euroa/htm²/kk) ja vuosivuokra 721 169 euroa. Vuokranmaksun perusteePostiosoite
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na on huoneistoala 4 399 htm². Hankesuunnitelman viitesuunnitelmista
laskettuna rakennuksen huoneistoala on 4 431 htm². Vuokra-arvio on
laskettu arvonlisäverottomasta kustannuksesta 14 800 000 euroa. Näillä perusteilla laskettuna arvioitu vuokra on 119 327 euroa/kk (26,93 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra 23,11 euroa/htm²/kk, ylläpito-vuokra
3,82 euroa/htm²/kk), ja arvioitu vuosivuokra 1 431 924 euroa.
Toiminnan käynnistämiskustannuksiksi on arvioitu 423 000 euroa, josta
303 000 euroa irtokalustukseen ja varustukseen, 20 000 euroa teknisen
käsityön laitteisiin ja 100 000 euroa tietoteknisiin hankintoihin. Muuttokustannuksiin varataan 70 000 euroa. Käyttäjän toimintakustannusten
ei arvioida kasvavan hankkeen myötä.
Väistötilat
Koulun koko toiminta siirretään väistötiloihin perusparannuksen toteutuksen ajaksi. Väistötiloiksi on suunniteltu paviljonkia Kaisaniemen
puistossa sekä Helsingin yliopistokiinteistöt Oy:n tiloja osoitteessa Siltavuorenpenger 5. Väistötilojen kustannusten arvioidaan olevan noin
2 400 000 euroa (alv 0 %). Kustannukset on otettu huomioon perusparannuksen jälkeen perittävän vuokran arviossa.
Aikataulu
Hankkeen suunnitteluaika jatkuu 6/2018 asti, rakentamisen valmistelu
on 7-10/2018 ja rakentaminen ajoittuu 12/2018-4/2020. Käyttöönotto on
tällöin 1.8.2020.
Vaikutusten arviointi
Tilojen terveellisyys, turvallisuus, käytettävyys ja viihtyisyys paranevat
perusparannuksen myötä. Hankkeella parannetaan koulun toimivuutta
ja työskentelyolosuhteita.
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Anne Salli-Suomalainen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86363
anne.salli-suomalainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Kruununhaan yläasteen koulun perusparannus, hankesuunnitelma
10.10.2017_A.pdf
Työsuojelun lausunto kruununhaan ya_270917.pdf
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 96
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan vastaus Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry:n ym. 13.9.2017 päivättyyn kieltenopetusta koskevaan kirjeeseen
HEL 2017-010165 T 12 00 01

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Outi Salo, perusopetusjohtaja, puhelin: 310 86774
outi.salo(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Lausuntoehdotus
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa Suomen kielten opettajain liitto
ry:lle ym. seuraavan vastauksen:
Helsinki noudattaa uuteen tuntijakoon siirtymisessä Opetushallituksen
asiaa koskevaa ohjetta (http://www.oph.fi/ops2016/103/0/uuteen_tuntijakoon_siirtyminen). Opetussuunnitelma on otettu käyttöön opetushallituksen ohjeen mukaisesti vuosiluokilla 1–6 1.8.2016 ja tämän jälkeen
portaittain vuosina 2017–2019.
Uusi tuntijakoasetus ja perusopetusasetukseen tehdyt muutokset muuttavat eräiden oppiaineiden vuosiluokkakohtaisia tuntimääriä nykyisestä.
Asetuksiin ei sisälly siirtymäsäännöksiä siitä, miten aikaisemman tuntijaon mukaan opiskelun aloittaneiden oppilaiden vähimmäistuntimäärät
eri oppiaineissa määräytyvät. Myöskään Opetushallituksella ei ole lakiin perustuvaa toimivaltaa määrätä, miten tuntimäärät siirtymävaiheessa lasketaan. Asetusten tulkinta kuuluu opetuksen järjestäjille.
Oppilaan tulee opiskella nykyisen opetussuunnitelman mukaan A1-kieltä, joka alkaa pääsääntöisesti 3. luokalta ja B1-kieltä, joka alkaa 6. luokalla. Tämän lisäksi oppilas voi valita A2-kielen, joka alkaa yleensä 4.
luokalla ja B2-kielen, joka alkaa 8. luokalla. Opetussuunnitelman perusteissa on yhteiset tavoitteet ja arvioinnin kriteerit kolmannelta alkavalle
A1-kielelle ja neljänneltä alkavalle A2-kielelle, vaikka A2 -kieltä opiskelPostiosoite
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laan peruskoulun aikana yhteensä kolme tuntia vähemmän kuin A1kieltä.
Helsingissä, kuten monessa muussa kunnissa, on asiaa tulkittu siten,
että A-kielessä ei tarvita siirtymäajan tuntijakoa, vaan opetuksen tavoitteet voidaan saavuttaa pedagogisin järjestelyin. Helsingissä kaikki peruskoulun oppilaat saavat opetusta yhteensä vähintään tuntijakoasetuksen minimimäärän eli 222 vuosiviikkotuntia (vvh). Tämä täyttyy
myös nykyisin 7. luokalla opiskelevien kohdalla, koska Helsingin voimassa olevassa tuntijakopäätöksessä B1-kieltä opetetaan kaksi tuntia
enemmän verrattuna valtakunnallisiin minimitunteihin. Helsingissä B1kieltä opetetaan 6–9 luokilla yhteensä 8 vuosiviikkotuntia, 2 vvh/vuosiluokka, minimin ollessa 6 vuosiviikkotuntia.
Perusopetuslain 30 §:n mukaan opetukseen osallistuvalla on työpäivinä
oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Opetushallituksen mielestä lähtökohtana edellä todettujen säännösten tulkinnassa on
pidettävä sitä, että opetuksen järjestäjät turvaavat oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun ja oikeuksien toteutumisen. Opetuksen järjestäjien tulee ensisijaisesti varmistaa, että eri oppiaineille opetussuunnitelman
perusteissa ja opetussuunnitelmissa määrätyt tavoitteet saavutetaan
perusopetuksen aikana. Tämä voidaan varmistaa suunnittelemalla ja
toteuttamalla opetus siten, että uuden tuntijakoasetuksen määrittelemä
valtakunnallinen minimituntimäärä kussakin oppiaineessa ja valinnaisissa aineissa täyttyy perusopetuksen aikana kunkin oppilasikäluokan
osalta (ks. valtakunnallisen tuntijakotaulukon oikeanpuoleinen sarake).
Toisaalta opetuksen tavoitteiden saavuttaminen voidaan varmistaa
myös erilaisilla pedagogisilla ratkaisuilla ja tukemalla yksittäisiä oppilaita. Lisäksi opetuksen järjestäjien tulee huolehtia siitä, että perusopetusasetuksen mukainen vuosiluokkakohtainen vähimmäistuntimäärä täyttyy. Tämä täyttyy Helsingin peruskouluissa.
Yhden ikäluokan osalta Helsingissä ei ole tehty poikkeavaa tuntijakoa.
Nykyiset 7.-luokkalaiset tulevat saamaan tuntijakoasetuksessa osoitetun minimituntimäärän (222 vvh) opetusta peruskoulun aikana. Heidän
osalta tullaan seuraamaan A1-kielen tavoitteiden toteutumista ja opetusjärjestelyjä.
Kielten opetuksen tavoitteet vuosiluokille 7–9 on asetettu uuden tuntijaon mukaisesti. Vuosiluokalla 7–9 on asetettu sekä A1- että A2-kielelle
yhtenäiset opetuksen tavoitteet. Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi
mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan
huomioon tekstien valinnassa. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöisPostiosoite
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sä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.
Opetuksessa vahvistetaan oppilaan luottamusta omiin kykyihinsä oppia
kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. Vierasta kieltä voidaan käyttää myös
muissa opiskelutilanteissa esim. ilmiöoppimisen jaksoilla. Oppilaskeskeiset ja oppilaan aktiivisuutta korostavat opiskelu – työskentelymuodot
mahdollistavat yksilöllisen etenemisen ja oikea-aikaisen tuen tarjoamisen sitä tarvitseville. Oppilaita kannustetaan oma-aloitteiseen kielen
käyttämiseen sekä koulussa että vapaa-ajalla.
Mikäli A1-kielen tuntimäärää halutaan kasvattaa yhdellä vuosiviikkotunnilla, voidaan nykyisen 7. vuosiluokan kohdallaan vähentää vastaavasi
B1-kielen opetusta vuosiluokilla 8 tai 9. Tämä vaihtoehto ei tuota lisäkustannuksia ja tällöin noudatettaisiin valtakunnallisen tuntijaon minimituntijakoa kaikissa aineissa. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että A1-kielen opetusta lisättäisiin joko 8. tai 9. vuosiluokalla nykyisestä kahdesta
vuosiviikkotunnista kolmeen vuosiviikkotuntiin ja vastaavasti B1-kielen
opetusta vähennettäisiin samalla vuosiluokalla kahdesta vuosiviikkotunnista yhteen vuosiviikkotuntiin. Yksi vuosiviikkotunti on liian vähän,
kun tavoitteena on oppia 6. luokalla alkanutta B1-kieltä. Oppilaan kielitaidon kehittyminen on kumulatiivista. B1-kielessä tuntimäärän vähentäminen ja vastaavasti A1kielen tuntimäärän lisääminen ei ole pedagogisesti perusteltua.
Edellä esitetyn perusteella kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo nykyisen tuntijaon olevan kokonaisuudessa toimivampi, eikä nykyistä tuntijakoa lautakunnan näkemyksen mukaan ole tarpeen muuttaa nykyisten 7. luokkalaisten osalta.
Esittelijän perustelut
Suomen kielten opettajain liitto, SUKOL ry, Helsingin kieltenopettajat
ry, Helsingin Opettajien Ammattiyhdistys Ry ja Helvary ry - helsinkiläiset vanhempainyhdistykset ovat lähettäneet kasvatus- ja koulutuslautakunnalle kirjeen, jossa esitetään huolestuminen Helsingin tuntijakopäätöksestä A1-kielen osalta, jossa ei ole tehty erillistä siirtymäjaksoa nykyisin 7.-luokalla opiskeleville. Lisäksi kirjeen allekirjoittajat edellyttävät,
että asia käsitellään uudelleen ja että Helsingin kaupunki järjestää
puuttuvan yhden vuosiviikkotunnin normaalina opetuksena tällä hetkellä 7. vuosiluokalla oleville oppilaille. Lopuksi he korostavat, että tästä ei
koidu kaupungille lisäkustannuksia.
Lisäksi edellä mainitut ovat lähettäneet jäsenille tiedoksi eduskunnan
oikeusasiamiehelle tekemänsä kantelun.
Esittelijä
perusopetusjohtaja
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Outi Salo
Lisätiedot
Outi Salo, perusopetusjohtaja, puhelin: 310 86774
outi.salo(a)hel.fi

Liitteet
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Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry ym., kirje 13.9.2017, kieltenopetus
Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry, kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle 7.9.2017, kieltenopetus
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ja 96 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN
Pöytäkirjan 89 §.
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.
OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
ratkaisusta.
Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
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Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla
 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.
Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.
Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään markkinaoikeudelle.
Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:
Postiosoite:

Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
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Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle
Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.
Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Postiosoite
PL 3000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Töysänkatu 2 D
Helsinki 51

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 86390
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Odotusaika
EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.
Oikeudenkäyntimaksu
Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa,
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Ville Jalovaara

Fatim Diarra

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 02.11.2017.
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