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OTJ/1
20.11.2012

§ 192
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä
pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Opetuslautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Björnberg-Enckell ja Kouvo
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Päätösehdotus
Opetuslautakunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Maria Björnberg-Enckell (Jan
Lillja) ja Jussi Halla-aho (Erja Kouvo) tarkastamaan tämän kokouksen
pöytäkirjan.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
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§ 193
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
Päätös
Opetuslautakunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan
panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Päätösehdotus
Opetuslautakunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan
panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
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OTJ/3
20.11.2012

§ 194
Ilmoitusasiat
Päätös
Opetuslautakunta päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Päätösehdotus
Opetuslautakunta päättänee merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus päätti 29.10.2012 (§ 1186) kehottaa kaupungin
kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia
noudattamaan kaupunginvaltuuston 12.9.2012 hyväksymää asumisen
ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaa 2012.
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä
virastoja ja liikelaitoksia varmistamaan ohjelman toteuttamiseen
tarvittavat resurssit sekä huomioimaan ne talousarvion laadinnassa.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa jäljempänä mainittuja tahoja
toimimaa seuraavasti ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi:
-Päämäärä II asuntotuotanto
Kaikki kaupungin lauta- ja johtokunnat sekä virastot ja liikelaitokset
toimivat siten, että uusien asuinalueiden rakentamiselle sekä
täydennysrakentamiselle luodaan edellytykset.
-Kaupunginvaltuusto päätti 10.10.2012 (§ 319) hyväksyä 49.
kaupunginosan (Laajasalo, Tahvonlahti, Haakoninlahti) kortteleiden nro
49277-49280 sekä kesämaja-, puisto-, leikkipuisto-, lähivirkistys-,
uimaranta-, vesi- ja katualueiden asemakaavan ja puisto- ja katualueen
asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston
asemakaavaosaston 29.11.2011 päivätyn ja 5.6.2012 muutetun
piirustuksen nro 12080 (A ja B) mukaisena.
Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kaksi toivomuspontta:
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2.

Hyväksyessään Kruunuvuorenrannan kaavan kaupunginvaltuusto
edellyttää, että townhouse-tonttien soveltuvuus
ryhmärakentamiseen selvitetään. (Sanna Vesikansa)
Hyväksyessään esityksen valtuusto edellyttää, että alueelle
mahdollisesti rakennettavan uimarannan jatkosuunnittelussa
tutkitaan kahvila/huoltorakennuksen laajentamista suuremmaksi
kuin 200 m2 monipuolisten kahvila-, ravintola- ja muiden
mahdollisten palveluiden turvaamiseksi. (Kimmo Helistö)

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
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§ 195
Lausunto tilakeskukselle Roihuvuoren ala-asteen koulun
peruskorjaamisesta
HEL 2012-008131 T 10 06 00

Päätös
Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon tilakeskukselle:
Kaakkoisen suurpiirin alueille sijoittuvilla Myllypuron, Itäkeskuksen,
Roihuvuoren ja Marjaniemen alueilla yhteen laskettu peruskoulutilavaje
vuosina 2013-2022 on 16-352 oppilaspaikkaa nykyiseen
koulutilakapasiteettiin verrattuna, josta Marjaniemi-Roihuvuoren alueen
koulutilavaje on kauden alussa -79 ja kauden lopulla on väljyyttä 18
oppilaspaikkaa.
Opetuslautakunta esitti 23.3.2010 kaupunginhallitukselle ja
kiinteistölautakunnalle taloudellisen tarkastelun tekemistä syksyyn
2010 mennessä seuraavien vaihtoehtojen välillä: Roihuvuoren ala-aste
peruskorjataan tai rakennetaan uudet tilat Itä-Helsingin Musiikkiopiston
yhteyteen tai Sinivuokonpolulle. Opetuslautakunta puolsi sillä hetkellä
käytettävissä olevien tietojen perusteella Roihuvuoren ala-asteen
nykyisistä tiloista luopumista. Opetuslautakunta totesi, että koulun
peruskorjaukseen kohdistuvat vanhojen, pedagogisesti haasteellisiksi
havaittujen arkkitehtonisten ratkaisujen säilyttämisvaatimukset
merkitsevät käytännössä sitä, että rakennusta ei olisi mahdollista
muuttaa peruskorjauksen yhteydessä toimivaksi koulutilaksi.
Tilakeskuksen kirjeessä 18.6.2012 todetaan, että kiinteistöviraston
tilakeskus on laatinut Roihuvuoren alueen koulutilojen käytöstä useita
periaatteellisia vaihtoehtoja ja arvioinut niiden kustannusvaikutuksia.
Selvityksessä on verrattu Roihuvuoren ala-asteen rakennusten
peruskorjausta nykyiseen käyttöön, ammatillisen opetuksen käyttöön
tai muuhun toimintaan. Vaihtoehtoisesti on tutkittu rakennusten
purkamista joko kokonaan tai osittain, ja tontin osoittamista muuhun
käyttöön. Vaihtoehtoja on esitelty mm. Hankkeiden ohjausryhmässä
2.5.2011. Vaihtoehtotarkastelu ei ole johtanut sellaisiin päätöksiin,
joiden mukaan olisi voitu edetä Roihuvuoren ala-asteen rakennusten
suunnittelussa.
Tilakeskus on lisäksi selvittänyt keväällä 2012 Roihuvuoren ala-asteen
kouluun supistettua perusparannusvaihtoehtoa. Sen mukaan koulun
päärakennus peruskorjattaisiin uudella tilaohjelmalla ja ns.
piharakennukset (asunnot, terveydenhoitotilat ja wc-tilat) purettaisiin.
Piharakennuksia ei ole alun perin suunniteltu opetustiloiksi, joten niiden
peruskorjaus tähän käyttöön ei tuottaisi parasta mahdollista
Postiosoite
PL 3000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
opetusvirasto@hel.fi

Käyntiosoite
Hämeentie 11 A
Helsinki 53
www.edu.hel.fi

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 310 86390

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Opetuslautakunta

Pöytäkirja

12/2012

6 (51)

POL/2
20.11.2012
lopputulosta. Lisäksi rakennuksissa on sisäilmaongelmia, joiden vuoksi
niiden rakenteellinen korjaustarve on suuri. Tontille jäisi
piharakennusten purkaminen jälkeen rakennusoikeusreservi
myöhemmin toteutettaville mahdollisille koulun lisätiloille tai
päiväkodille. Supistetun tilaohjelman mukaisten tilojen on arvioitu
tarjoavan opetustilat n. 200 oppilaalle.
Toiminta Roihuvuoren ala-asteen koulussa on jatkunut entisen
laajuisena, kuitenkin siten, että osa opetuksesta annetaan koulun
pihaan pystytetyissä viipalekoulurakennuksissa (6 luokkaa). Tarve
siirtää opetusta väliaikaisiin tiloihin on seurausta koulurakennuksen
tilojen huonosta kunnosta.
Väestöennusteet edellyttävät Marjaniemi-Roihuvuoren alueella
koulutilaa 250 oppilaalle. Sen lisäksi tarkastelualueella Marjaniemi,
Itäkeskus, Myllypuro tarvitaan uutta lisätilaa. Tämä edellyttää olemassa
olevien koulurakennusten peruskorjausten, myös Roihuvuoren alaasteen koulun toteuttamista tai korvaamista uudisrakentamisella.
Opetuslautakunta katsoo, että nykyinen Vuorenpeikontie 7:ssä
sijaitseva koulurakennus ei ole kokonsa ja ominaisuuksiensa puolesta
soveltuvin Marjaniemi-Roihuvuoren alueen tarpeisiin. Opetuslautakunta
pitää parhaimpana vaihtoehtona uudisrakennusvaihtoehtoa.
Terveysvaikutukset
Roihuvuoren ala-asteen koulun perusparannukselle on varattuna
investointiohjelmassa toteutusrahaa vuosille 2014–2015.
Perusparannuksen suunnittelu ei ole edennyt, sillä on ollut epäselvää,
halutaanko rakennusta jatkossa käyttää koulutiloina. Rakennukset ovat
niin huonossa kunnossa, että mikäli Roihuvuoren ala-asteen koulua
edelleen tullaan käyttämään, perusparannusta ei tulisi lykätä
suunnitellusta.
Käsittely
Asia päätettiin käsitellä asian OTJ/3 jälkeen.
Asian käsittelyssä olivat asiantuntijoina läsnä Anneli Nurmi ja Irmeli
Grundström kiinteistöviraston tilakeskuksesta. Asiantuntijat selvittivät
Roihuvuoren alueen kouluvaihtoehtoja ja jäsenillä oli tilaisuus tehdä
heille kysymyksiä.
Esittelijä muutti päätösehdotuksen esityslistalla toiseksi merkityn
kappaleen ("Kaakkoisen suurpiirin alueella…") kuulumaan seuraavasti:
"Kaakkoisen suurpiirin alueille sijoittuvilla Myllypuron, Itäkeskuksen,
Roihuvuoren ja Marjaniemen alueilla yhteen laskettu peruskoulutilavaje
vuosina 2013-2022 on 16-352 oppilaspaikkaa nykyiseen
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koulutilakapasiteettiin verrattuna, josta Marjaniemi-Roihuvuoren alueen
koulutilavaje on kauden alussa -79 ja kauden lopulla on väljyyttä 18
oppilaspaikkaa." (Opetuslautakunnan 30.10.2012 käsittelyssä oli
erheellisesti luku "-16" luvun "-79" asemesta, pöytäkirjanpitäjän
huomautus.)
Keskustelu.
Jäsen Virkkunen ehdotti, että päätösehdotuksen esityslistalla
seitsemänneksi merkityn kappaleen ("Väestöennusteet edellyttävät…")
viimeisestä virkkeestä ("Tämä edellyttää…") poistetaan kolme viimeistä
sanaa ja sen jälkeen lisätään seuraava virke:
"Opetuslautakunta esittää, että Roihuvuoren ala-asteen koulun
koulurakennus peruskorjataan ja pyytää tilakeskusta päivittämään
hankesuunnitelman siten, että Roihuvuoren ala-asteen koulu
peruskorjataan 255 oppilaalle tarvittaessa koulun laajentamisena."
Ehdotus raukesi kannattamattomana.
Jäsen Aaltio ehdotti jäsenten Rydman ja Björnberg-Enckell
kannattamana, että ennen otsikkoa "Terveysvaikutukset" lisätään
seuraavaa:
"Opetuslautakunta katsoo, että nykyinen Vuorenpeikontie 7:ssä
sijaitseva koulurakennus ei ole kokonsa ja ominaisuuksiensa puolesta
soveltuvin Marjaniemi-Roihuvuoren alueen tarpeisiin. Opetuslautakunta
pitää parhaimpana vaihtoehtona uudisrakennusvaihtoehtoa."
Suoritetussa äänestyksessä jäsen Aaltion ehdotus voitti esittelijän
ehdotuksen äänin 10 (Aaltio, Björnberg-Enckell, Hiidenmaa, Kouvo,
Mäkisalo, Laiho, Leoni, Nordman, Rydman, Pakarinen) – 0. Tyhjää
äänesti yksi jäsen (Virkkunen).
Hyväksyttiin jäsen Aaltion ehdotus.
Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.
Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Paula Sermilä, kehittämisjohtaja, puhelin: 310 86774
paula.sermila(a)hel.fi
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
kaisa.nuikkinen(a)hel.fi
Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777
inari.salonen(a)hel.fi
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Roihuvuoren ala-asteen koulun perusparannuksen käynnistäminen
Tilavaje ko. alueella v. 2013-2023 (17.10.2012).pdf

Otteet
Ote
Otteensaaja
Päätösehdotus
Opetuslautakunta päättänee antaa seuraavan lausunnon
tilakeskukselle:
Kaakkoisen suurpiirin alueille sijoittuvilla Myllypuron, Itäkeskuksen,
Roihuvuoren ja Marjaniemen alueilla yhteen laskettu peruskoulutilavaje
vuosina 2013–2022 on 198-536 oppilaspaikkaa nykyiseen
koulutilakapasiteettiin verrattuna, josta Marjaniemi-Roihuvuoren alueen
koulutilavaje on 159-63. (Laskelma liitteenä)
Opetuslautakunta esitti 23.3.2010 kaupunginhallitukselle ja
kiinteistölautakunnalle taloudellisen tarkastelun tekemistä syksyyn
2010 mennessä seuraavien vaihtoehtojen välillä: Roihuvuoren ala-aste
peruskorjataan tai rakennetaan uudet tilat Itä-Helsingin Musiikkiopiston
yhteyteen tai Sinivuokonpolulle. Opetuslautakunta puolsi sillä hetkellä
käytettävissä olevien tietojen perusteella Roihuvuoren ala-asteen
nykyisistä tiloista luopumista. Opetuslautakunta totesi, että koulun
peruskorjaukseen kohdistuvat vanhojen, pedagogisesti haasteellisiksi
havaittujen arkkitehtonisten ratkaisujen säilyttämisvaatimukset
merkitsevät käytännössä sitä, että rakennusta ei olisi mahdollista
muuttaa peruskorjauksen yhteydessä toimivaksi koulutilaksi.
Tilakeskuksen kirjeessä 18.6.2012 todetaan, että kiinteistöviraston
tilakeskus on laatinut Roihuvuoren alueen koulutilojen käytöstä useita
periaatteellisia vaihtoehtoja ja arvioinut niiden kustannusvaikutuksia.
Selvityksessä on verrattu Roihuvuoren ala-asteen rakennusten
peruskorjausta nykyiseen käyttöön, ammatillisen opetuksen käyttöön
tai muuhun toimintaan. Vaihtoehtoisesti on tutkittu rakennusten
purkamista joko kokonaan tai osittain, ja tontin osoittamista muuhun
käyttöön. Vaihtoehtoja on esitelty mm. Hankkeiden ohjausryhmässä
2.5.2011. Vaihtoehtotarkastelu ei ole johtanut sellaisiin päätöksiin,
joiden mukaan olisi voitu edetä Roihuvuoren ala-asteen rakennusten
suunnittelussa.
Tilakeskus on lisäksi selvittänyt keväällä 2012 Roihuvuoren ala-asteen
kouluun supistettua perusparannusvaihtoehtoa. Sen mukaan koulun
päärakennus peruskorjattaisiin uudella tilaohjelmalla ja ns.
piharakennukset (asunnot, terveydenhoitotilat ja wc-tilat) purettaisiin.
Piharakennuksia ei ole alun perin suunniteltu opetustiloiksi, joten niiden
peruskorjaus tähän käyttöön ei tuottaisi parasta mahdollista
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lopputulosta. Lisäksi rakennuksissa on sisäilmaongelmia, joiden vuoksi
niiden rakenteellinen korjaustarve on suuri. Tontille jäisi
piharakennusten purkaminen jälkeen rakennusoikeusreservi
myöhemmin toteutettaville mahdollisille koulun lisätiloille tai
päiväkodille. Supistetun tilaohjelman mukaisten tilojen on arvioitu
tarjoavan opetustilat n. 200 oppilaalle.
Toiminta Roihuvuoren ala-asteen koulussa on jatkunut entisen
laajuisena, kuitenkin siten, että osa opetuksesta annetaan koulun
pihaan pystytetyissä viipalekoulurakennuksissa (6 luokkaa). Tarve
siirtää opetusta väliaikaisiin tiloihin on seurausta koulurakennuksen
tilojen huonosta kunnosta.
Väestöennusteet edellyttävät Marjaniemi-Roihuvuoren alueella
koulutilaa 250 oppilaalle. Sen lisäksi tarkastelualueella Marjaniemi,
Itäkeskus, Myllypuro tarvitaan uutta lisätilaa. Tämä edellyttää olemassa
olevien koulurakennusten peruskorjausten, myös Roihuvuoren alaasteen koulun toteuttamista tai korvaamista uudisrakentamisella.
Terveysvaikutukset
Roihuvuoren ala-asteen koulun perusparannukselle on varattuna
investointiohjelmassa toteutusrahaa vuosille 2014–2015.
Perusparannuksen suunnittelu ei ole edennyt, sillä on ollut epäselvää,
halutaanko rakennusta jatkossa käyttää koulutiloina. Rakennukset ovat
niin huonossa kunnossa, että mikäli Roihuvuoren ala-asteen koulua
edelleen tullaan käyttämään, perusparannusta ei tulisi lykätä
suunnitellusta.
Esittelijä
Opetusvirastolle tulleessa tilakeskuksen kirjeessä 18.6.2012 pyydetään
selvittämään Roihuvuoren ja sitä ympäröivien alueiden koulutilojen
tarvetta uusimpien oppilasennusteiden perusteella sen selvittämiseksi,
tarvitaanko Roihuvuoren ala-asteen koulua edelleen opetustiloina.
Lisäksi tilakeskus pyytää opetusvirastolta arviota ehdotuksesta
perusparantaa Roihuvuoren ala-asteen koulun päärakennus uudella
tilaohjelmalla, joka tarjoaisi opetustilat vain n. 200 oppilaalle. Koulun
nykyinen kapasiteetti on 255, josta päärakennuksen osuus on 232.
Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Paula Sermilä, kehittämisjohtaja, puhelin: 310 86774
paula.sermila(a)hel.fi
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
kaisa.nuikkinen(a)hel.fi
Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777
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Roihuvuoren ala-asteen koulun perusparannuksen käynnistäminen
Tilavaje ko. alueella v. 2013-2023 (17.10.2012).pdf

Otteet
Ote
Otteensaaja

Päätöshistoria
Opetuslautakunta 30.10.2012 § 189
Pöydälle 30.10.2012
HEL 2012-008131 T 10 06 00

Päätös
Opetuslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
30.10.2012 Pöydälle
Outi Salo: Esityksen lukujen korjaus kpl 1:
Kaakkoisen suurpiirin alueille sijoittuvilla Myllypuron, Itäkeskuksen,
Roihuvuoren ja Marjaniemen alueilla yhteen laskettu peruskoulutilavaje
vuosina 2013-2022 on 16-352 oppilaspaikkaa nykyiseen
koulutilakapasiteettiin verrattuna, josta Marjaniemi-Roihuvuoren alueen
koulutilavaje on kauden alussa -16 ja kauden lopulla on väljyyttä 18
oppilaspaikkaa.
Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Paula Sermilä, kehittämisjohtaja, puhelin: 310 86774
paula.sermila(a)hel.fi
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
kaisa.nuikkinen(a)hel.fi
Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777
inari.salonen(a)hel.fi
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§ 196
Opetusviraston vuoden 2012 talousarvion kolmas
toteutumisennuste
HEL 2012-014733 T 02 02 01

Päätös
Opetuslautakunta päätti merkitä tiedoksi opetusviraston vuoden 2012
talousarvion kolmannen toteutumisennusteen.
Lisäksi opetuslautakunta päätti kohdentaa kaupunginhallituksen
talousarviokohtaan 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut 3.9.2012
myöntämän 12,7 miljoonan euron lisämäärärahan kunta-alan
palkkaratkaisuista aiheutuvien kustannusten kattamiseen seuraavasti:
- palkat 9 800 000 euroa
- muut henkilöstömenot 2 900 000 euroa
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Soile Kivistö, talouspäällikkö, puhelin: 310 86968
soile.kivisto(a)hel.fi
Seija Ryymin, talouspäällikkö, puhelin: 310 86442
seija.ryymin(a)hel.fi
Christer Sundqvist, vs. talouspäällikkö, puhelin: 310 86216
christer.sundqvist(a)hel.fi

Päätösehdotus
Opetuslautakunta päättänee merkitä tiedoksi opetusviraston vuoden
2012 talousarvion kolmannen toteutumisennusteen.
Lisäksi opetuslautakunta päättänee kohdentaa kaupunginhallituksen
talousarviokohtaan 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut 3.9.2012
myöntämän 12,7 miljoonan euron lisämäärärahan kunta-alan
palkkaratkaisuista aiheutuvien kustannusten kattamiseen seuraavasti:
- palkat 9 800 000 euroa
- muut henkilöstömenot 2 900 000 euroa
Esittelijä
Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion noudattamisohjeiden
mukaan kaupungin virastojen ja laitosten on laadittava vuoden aikana
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neljä talousarvion toteutumisennustetta, joista kolmas laadittiin
lokakuussa syyskuun lopun tilanteen perusteella.
Toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on
lähetettävä asiasta talous- ja suunnittelukeskukseen pöytäkirjanote,
josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta
ryhtyä.
Ennuste on laadittu talousarviokohdittain ja se perustuu opetusviraston
osastojen omilta vastuualueiltaan laatimiin ennusteisiin. Ennusteen
laatimista on vaikeuttanut se, että kaupungin vuoden 2012 alussa
käyttöön ottaman uuden laskentajärjestelmän tiedot eivät ole kaikilta
osin ajan tasalla. Ennuste on lähetetty talous- ja suunnittelukeskukseen
annetun aikataulun mukaisesti.
Kun huomioidaan kaupunginhallituksen 3.9.2012 myöntämä 12,7
miljoonan euron lisämääräraha kunta-alan palkkaratkaisusta
aiheutuvien kustannusten kattamiseen, käyttötalouden nettomenojen
ennakoidaan alittavan talousarvion vajaalla 1,5 miljoonalla eurolla, eli
0,2 %.
Tuloja arvioidaan kertyvän noin 5,0 miljoonaa euroa enemmän kuin
talousarviossa on ennakoitu. Tästä pääosa kertyy perusopetuksen
opetusryhmien pienentämiseen sekä eräisiin erillisiin
kehittämishankkeisiin saaduista harkinnanvaraisista
valtionavustuksista. Näistä merkittävä osa on käytettävissä vuosina
2012- 2013.
Menoja ennakoidaan kertyvän kaikki opetusviraston kolme
talousarviokohtaa huomioiden 3,5 miljoonaa euroa yli talousarvion.
Kaupungin tuottamissa palveluissa talousarvio ylittyy ennusteen
mukaan 5,1 miljoonalla eurolla. Määrärahoja ennakoidaan puolestaan
jäävän käyttämättä talousarviokohdassa Korvaukset ja avustukset
muiden tuottamiin palveluihin runsaan 1,1 miljoonan euron ja
talousarviokohdassa Työllisyyden hoitaminen noin 0,5 miljoonan euron
verran.
Kaupungin tuottamissa palveluissa henkilöstömenojen ennakoidaan
ylittävän talousarvion noin 5,8 miljoonalla eurolla. Muissa menoissa
ennakoidaan 0,7 miljoonan euron säästöjä. Henkilöstömenojen
ylitykset johtuvat edellä todetuista valtionavustuksilla rahoitettavista
hankkeista sekä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan
laajentumisesta enintään 280 opiskelijalla 1.8.2012 alkaen. Muissa kuin
henkilöstömenoissa ylitystä ennakoidaan lähinnä ruotsinkielisen
päivähoidon palvelujen ostoissa. Tämä johtuu osittain siitä, että
talousarviokohdasta rahoitetaan täydentävän päivähoidon
järjestämistä, johon on varauduttu talousarviokohdan Korvaukset ja
avustukset muiden tuottamiin palveluihin määrärahoissa. Tämä ylitys
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pystytään kuitenkin ennusteen mukaan kattamaan talousarviokohdan
Kaupungin tuottamat palvelut muiden vastuualueiden
vuokramäärärahoissa syntyvillä säästöillä.
Talousarviokohdassa Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin
palveluihin ennakoidusta 1,1 miljoonan euron säästöstä 0,6 miljoonaa
euroa kertyy ruotsinkielisten päivähoitopalvelujen ostoihin varatuissa
määrärahoissa, 0,2 miljoonaa euroa lastensuojelulain perusteella
muihin kuntiin sijoitettujen lasten kotikuntakorvauksissa ja 0,2
miljoonaa euroa sopimuskouluille maksettavissa sopimuskorvauksissa.
Lisäksi iltapäivätoiminnan avustusmäärärahoja ennakoidaan jäävän
käyttämättä runsaat 0,1 miljoonaa euroa. Ruotsinkielisten
päivähoitopalvelujen säästö johtuu edellä todetusti siitä, että
täydentävää päivähoitoa rahoitetaan talousarviossa suunnitellusta
poiketen talousarviokohdan Kaupungin tuottamat palvelut
määrärahoista.
Talousarviokohdassa Työllisyyden hoitaminen ennakoitu 0,5 miljoonan
euron säästö johtuu starttivalmennuksen käynnistymisen
viivästymisestä sekä siitä, että Metallica-pajan toiminta käynnistynee
Holkkitien tiloissa vasta helmikuussa 2013.
Investointiosan irtaimistohankintojen ennakoidaan ylittävän
talousarvion runsaalla 1,1 miljoonalla eurolla. Kaupunginvaltuuston
1.2.2012 myöntämä vajaan 0,6 miljoonan euron ylitysoikeus ei näin
ollen riitä kattamaan ylitystä. Jo myönnetty ylitysoikeus käytetään
anotulla tavalla vuodelta 2011 siirtyneisiin hankintoihin. Ennakoitu
lisäylitystarve johtuu sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen kahden
uuden tänä vuonna käyttöön otettavan toimipisteen kalustamisesta ja
varustamisesta (Latokartanontie 16 ja Teollisuuskatu 23) sekä
opetushallituksen myöntämillä avustuksilla rahoitettavista lukioiden
tieto- ja viestintätekniikan hankinnoista sekä mediakeskuksen
hankkeista. Näistä johtuvaa kokonaisylitystarvetta pienentävät eräiden
suomenkielisiä peruskouluja koskevien hankkeiden sekä Metallicapajan muuton ennakoitu siirtyminen vuodelle 2013.
Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden ennustetaan toteutuvan ammatillisten oppilaitosten
läpäisyastetavoitetta lukuun ottamatta.
Valtionosuuteen oikeuttavia oppilaita ja opiskelijoita ennakoidaan
olevan kaikkiaan vajaat 56 770 eli noin 400 (0,7 %) enemmän kuin
talousarviossa on ennakoitu. Ennakoitua enemmän
oppilaita/opiskelijoita on erityisesti suomenkielisessä perusopetuksessa
sekä järjestämisluvan laajentumisesta johtuen ammatillisessa
oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa.
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Edellä ennakoidut ylitykset talousarviokohdassa Kaupungin tuottamat
palvelut sekä Irtaimen omaisuuden perushankinnat perusteluineen on
huomioitu jo edellisissä ennusteissa. Opetuslautakunta on myös tehnyt
aiempien ennusteiden perusteella tarvittavat ylitysoikeusesitykset
kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi.
Näin ollen kolmas ennuste ei edellytä opetuslautakunnalta lisäesityksiä.
Kuten edellä on todettu, ennusteessa on huomioitu
kaupunginhallituksen 3.9.2012 opetusvirastolle myöntämä 12,7
miljoonan euron lisämääräraha kunta-alan palkkaratkaisuista
aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Määräraha on myönnetty
talousarviokohtaan Kaupungin tuottamat palvelut kohdentamatta sitä
talousarviokohdan alakohdille ja vastuualueille. Vuoden 2012
tulosbudjetin hyväksymisen yhteydessä opetuslautakunta on päättänyt,
että opetustoimen johtaja ilmoittaa päätöksellään vastuuhenkilöille
määrärahat talousarviokohtien ja niiden alakohtien puitteissa. Näin
ollen opetuslautakunnan tulee päättää em. lisämäärärahan
kohdentamisesta talousarviokohdan alakohdille eli palkkoihin ja muihin
henkilöstömenoihin.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Soile Kivistö, talouspäällikkö, puhelin: 310 86968
soile.kivisto(a)hel.fi
Seija Ryymin, talouspäällikkö, puhelin: 310 86442
seija.ryymin(a)hel.fi
Christer Sundqvist, vs. talouspäällikkö, puhelin: 310 86216
christer.sundqvist(a)hel.fi
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§ 197
Lausunto kiinteistölautakunnalle opetustoimen tilatarpeiksi
Teollisuuskatu 23:n kiinteistössä
HEL 2012-014958 T 10 01 02

Päätös
Opetuslautakunta päätti antaa kiinteistölautakunnalle seuraavan
esiselvityksen opetustoimen tilatarpeiksi osoitteessa Teollisuuskatu 23,
00510 Helsinki:
Osoitteessa Teollisuuskatu 23 sijaitsevaa kiinteistöä on alustavasti
tutkittu mahdollisena ammatillisen oppilaitoksen ja Helsingin
opetusviraston hallinnon toimipaikkana.
Opetustoimi tarvitsee lisätilaa ammatilliselle koulutukselle.
Teollisuuskadulla on jo tällä hetkellä 575 opiskelijapaikkaa eli tiloja on
vuokrattu opetustoimen käyttöön 4 610 m2. Kiinteistölautakunnan
esityksen mukaan rakennukseen pystytään sijoittamaan yhteensä 9
000 m²:n suuruiset koulutustilat ja lisäksi noin 5 300 m²:n suuruiset
toimistotilat. Rakennuksen ruokala ja auditorio olisivat lisäksi
yhteiskäytössä. Opetusviraston hallinto tarvitsee toimistotilat
viimeistään vuoden 2017 alusta, koska Hämeentie 11 kiinteistön
määräaikainen vuokrasopimus päättyy vuoden 2016 lopussa.
Opetuslautakunta suhtautuu myönteisesti kiinteistölautakunnan
18.10.2012 tekemään päätökseen (§ 527) esittää
kaupunginhallitukselle Teollisuuskatu 23:ssa sijaitsevan kiinteistön
ostamista Helsingin yliopistolta ja kaupungin omistamien Taidepuiston
Asunnot Oy:n osakkeiden myymistä Helsingin Yliopistolle sekä
esitykseen ostettavan kiinteistön osittaiseen vuokraamiseen
ammatillisen oppilaitoksen ja Helsingin opetusviraston hallinnon
toimitilatarkoitukseen.
Opetuslautakunta katsoo kuitenkin suunnitelman vaativan
yksityiskohtaisempaa tarkastelua, jotta voidaan varmistaa tilojen ja
aikataulun riittävyys opetusviraston hallinnon sekä ammatillisen
oppilaitoksen toimitilojen suhteen. Lisäksi jatkoselvittelyssä tulee ottaa
huomioon opetusviraston mediakeskuksen sijoittaminen kiinteistöön.
Tässä vaiheessa rakennuksessa tarvittavien perusparannus- ja
muutostöiden vuokravaikutus ei ole vielä selvillä. Opetuslautakunta
katsoo, että hallinnon perusparannetut toimitilat Teollisuuskadulla tulee
olla valmiit hyvissä ajoin ennen 2017 vuoden vaihdetta eikä tuleva
vuokra voi olla nykyistä Hämeentie 11:stä perittyä vuokraa suurempi.
Käsittely
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Keskustelu.
Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisätiedot
Mauno Kemppi, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657
mauno.kemppi(a)hel.fi
Susanna Sarvanto-Hohtari, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860
susanna.sarvanto-hohtari(a)hel.fi

Liitteet
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Esitys kaupunginhallitukselle Teollisuuskatu_23n_o[1].pdf
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Päätösehdotus
Opetuslautakunta päättänee antaa kiinteistölautakunnalle seuraavan
esiselvityksen opetustoimen tilatarpeiksi osoitteessa Teollisuuskatu 23,
00510 Helsinki:
Osoitteessa Teollisuuskatu 23 sijaitsevaa kiinteistöä on alustavasti
tutkittu mahdollisena ammatillisen oppilaitoksen ja Helsingin
opetusviraston hallinnon toimipaikkana.
Opetustoimi tarvitsee lisätilaa ammatilliselle koulutukselle.
Teollisuuskadulla on jo tällä hetkellä 575 opiskelijapaikkaa eli tiloja on
vuokrattu opetustoimen käyttöön 4 610 m2. Kiinteistölautakunnan
esityksen mukaan rakennukseen pystytään sijoittamaan yhteensä 9
000 m²:n suuruiset koulutustilat ja lisäksi noin 5 300 m²:n suuruiset
toimistotilat. Rakennuksen ruokala ja auditorio olisivat lisäksi
yhteiskäytössä. Opetusviraston hallinto tarvitsee toimistotilat
viimeistään vuoden 2017 alusta, koska Hämeentie 11 kiinteistön
määräaikainen vuokrasopimus päättyy vuoden 2016 lopussa.
Opetuslautakunta suhtautuu myönteisesti kiinteistölautakunnan
18.10.2012 tekemään päätökseen (§ 527) esittää
kaupunginhallitukselle Teollisuuskatu 23:ssa sijaitsevan kiinteistön
ostamista Helsingin yliopistolta ja kaupungin omistamien Taidepuiston
Asunnot Oy:n osakkeiden myymistä Helsingin Yliopistolle sekä
esitykseen ostettavan kiinteistön osittaiseen vuokraamiseen
ammatillisen oppilaitoksen ja Helsingin opetusviraston hallinnon
toimitilatarkoitukseen.
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Opetuslautakunta katsoo kuitenkin suunnitelman vaativan
yksityiskohtaisempaa tarkastelua, jotta voidaan varmistaa tilojen ja
aikataulun riittävyys opetusviraston hallinnon sekä ammatillisen
oppilaitoksen toimitilojen suhteen. Lisäksi jatkoselvittelyssä tulee ottaa
huomioon opetusviraston mediakeskuksen sijoittaminen kiinteistöön.
Tässä vaiheessa rakennuksessa tarvittavien perusparannus- ja
muutostöiden vuokravaikutus ei ole vielä selvillä. Opetuslautakunta
katsoo, että hallinnon perusparannetut toimitilat Teollisuuskadulla tulee
olla valmiit hyvissä ajoin ennen 2017 vuoden vaihdetta eikä tuleva
vuokra voi olla nykyistä Hämeentie 11:stä perittyä vuokraa suurempi.
Esittelijä
Helsingin yliopiston omistamaa, osoitteessa Teollisuuskatu 23, 00510
Helsinki sijaitsevaa kiinteistöä on alustavasti tutkittu mahdollisena
ammatillisen oppilaitoksen ja Helsingin opetusviraston hallinnon
toimipaikkana. Kiinteistölautakunta on kokouksessaan 18.10.2012 (§
527) päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakunta
oikeutettaisiin ostamaan Teollisuuskatu 23:ssa sijaitsevan kiinteistön
rakennuksineen ja liittymäoikeuksineen 14 300 000 euron suuruisesta
kauppahinnasta. Lisäksi kiinteistölautakunta päätti esittää
kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakunta oikeutettaisiin samalla
myymään Helsingin yliopistolle kaupungin omistamat Tiedepuiston
Asunnot Oy:n osakkeet. Kiinteistö- ja osakekaupan ehtona on, että
opetuslautakunta hyväksyy osaltaan Teollisuuskadun tilat viraston
toimi- ja opetustiloiksi.
Esittelijä toteaa, että opetustoimi tarvitsee lisätilaa ammatillisille
oppilaitoksille. Hallinnon tilojen määräaikainen vuokrasopimus
Hämeentie 11 kiinteistössä päättyy vuoden 2016 lopussa, joten
opetusvirasto tarvitsee hallinnon työskentelytilat vuoden 2017 alusta.
Lisäksi esittelijä katsoo, että osoitteessa Mäkelänkatu 84 sijaitseva
opetusviraston mediakeskus tulisi jatkossa sijoittaa tilaratkaisuissa
hallinnon yhteyteen.
Esittelijä katsoo, että opetusviraston hallinnon tilaratkaisuista tulee
tehdä päätös mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen
vuokrasopimuksen päättymistä, jotta mahdolliseen uuteen toimitilaan
siirtymisestä aiheutuvat muutos- ja korjaustyöt saadaan suunniteltua ja
muuttoon liittyvät käytännön järjestelyt hoidettua.
Edellä mainituista seikoista johtuen esittelijä suhtautuu myönteisesti
Teollisuuskatu 23:ssa sijaitsevan kiinteistön ostoon ja sen osittaiseen
vuokraamiseen oppilaitos- ja toimitilatarkoitukseen.
Esittelijä toteaa kuitenkin, että tiloista ei ole vielä tehty tarveselvitystä
eikä laadittu tilaohjelmaa ja katsoo suunnitelman vaativan
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yksityiskohtaisempaa tarkastelua, että voidaan varmistaa tilojen ja
aikataulun riittävyys opetusviraston hallinnon toimitilojen suhteen.
Lisäksi tässä vaiheessa rakennuksessa tarvittavien perusparannus- ja
muutostöiden vuokravaikutus ei ole selvillä. Kiinteistölautakunnan
mukaan rakennuksessa tarvittavat tulevat peruskorjaukset ja tehtävät
muutostyöt suunnitellaan erikseen ja tuodaan myöhemmin
kiinteistölautakunnan päätettäväksi. Rakennuksen peruskorjauksen
jälkeiset vuokrat tullaan määrittämään kaupungin yleisten
vuokranmääritysperiaatteiden mukaisesti. Tilakeskuksen alustavan
selvityksen mukaan tehtävien töiden kustannusarvio on 45 miljoonaa
euroa, josta hallinnon tilojen osuus on 15 miljoonaa euroa. Esittelijän
näkemys on, ettei hallinnon perusparannetuista toimitiloista
Teollisuuskadulla perittävä vuokra voi olla nykyistä Hämeentie 11
tilojen vuokraa suurempi.
Terveysvaikutusten arviointi:
Hankkeella on terveysvaikutuksia. Esityksen mukaisilla toimenpiteillä
parannetaan oppilaitos- ja hallintorakennuksen sisäilman laatua sekä
rakennuksen toiminnallisuutta, viihtyisyyttä, paloturvallisuutta,
esteettömyyttä ja energiataloutta.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisätiedot
Mauno Kemppi, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657
mauno.kemppi(a)hel.fi
Susanna Sarvanto-Hohtari, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860
susanna.sarvanto-hohtari(a)hel.fi

Liitteet
1
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§ 198
Kalasataman korttelitalon hankesuunnitelman hyväksyminen
HEL 2012-012973 T 10 06 00

Päätös
Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kiinteistöviraston
tilakeskukselle liitettäväksi hankesuunnitelmaan toimitettaessa sitä
edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi:
Kalasataman korttelitalon 1 vaiheen 14.9.2012
päivättyhankesuunnitelma koostuu tekstiosasta ja liitteistä 1-6.
Hankesuunnitelmassa viitataan kustannusarvion pohjana olleeseen
tekniseen liitteeseen numero 7, jota ei kuitenkaan ole sisällytetty
lausunnon kohteena olevaan hankesuunnitelmaan. Liitteen 7 sisältöön
otetaan kantaa seuraavissa suunnitteluvaiheissa.
Hankesuunnitelman viitesuunnitelmat vastaavat hyvin pitkälle
asetettuja toiminnallisia tavoitteita. Luonnossuunnittelussa tulee
kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota opetus-, oppilashuolto-, terapia-,
vaate- ja wc-tilojen ratkaisujen toimivuuteen ja terveysvaikutuksiin
tavoitteena oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointi.
Koko hankkeen arvioidut kustannukset olivat tarveselvityksessä 13,23
miljoonaa euroa ja hankesuunnitelmassa 14,17 miljoonaa euroa. Tämä
selittyy kahdella asialla: bruttoalan kasvamisella ja hankkeeseen liitetyn
LPA-alueen kustannuksilla.
Hankkeen hyötyala on pysynyt tarveselvityksen mukaisena. Bruttoala
on kasvanut 225 brm2. Tarveselvityksen viitesuunnitelmista laskettu
bruttoala oli 3 900 brm2; hankesuunnitelmasta laskettu bruttoala
puolestaan on 4 125 brm2. Kasvu johtuu rakentamisen
vaiheittaisuudesta; bruttoalaan laskettavia koko rakennusta palvelevia
teknisiä tiloja ei ole tarkoituksenmukaista jakaa kahtia vaan toteuttaa
ne jo 1. vaiheessa.
Alustava vuokra-arvio ylittää tarveselvityksen mukaisen yhteenlasketun
pääoma- ja ylläpitovuokran 22,45 euroa/htm2/kk, jota opetuslautakunta
lausunnossaan 22.11.2011 piti poikkeuksellisen kalliina.
Hankesuunnitelmassa arvioitu koulun vuokra 24,94 euroa/htm2/kk
perustuu arvioituun neliöhintaan 3 435 euroa/brm2 (alv 0 %) sekä
todelliseen tontinvuokraan 1,65 euroa, joka on 1,13 euroa enemmän
kuin tarveselvityksen vuokraan oli oletettu. Oikealla tontinvuokralla
korotettu tarveselvitysvaiheen vuokra-arvio on 23,58 euroa/htm2/kk.
Lisäksi koulun vuokraa on kasvattanut osaltaan myös 1. vaiheessa
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koulun 2. vaihetta varten rakennettavien osien (mm. väestönsuoja- ja
tekniset tilat) kustannuksen laskeminen kokonaan koulun vuokraan.
Opetuslautakunta hyväksyy esitetyn vuokra-arvion edellyttäen, että
jatkosuunnittelussa pyritään löytämään taloudellisempia teknisiä
ratkaisuja ja että koko rakennuksen vuokrat tarkistetaan toisen vaiheen
suunnittelun yhteydessä.
Opetuslautakunta toteaa olevansa huolestunut alueen koulutilojen
valmistumisen aikataulusta.
Käsittely
Keskustelu.
Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

8084933_Kalasataman korttelitalo_HS14092012_.pdf
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Päätösehdotus
Opetuslautakunta päättänee antaa seuraavan lausunnon
kiinteistöviraston tilakeskukselle liitettäväksi hankesuunnitelmaan
toimitettaessa sitä edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi:
Kalasataman korttelitalon 1 vaiheen 14.9.2012
päivättyhankesuunnitelma koostuu tekstiosasta ja liitteistä 1-6.
Hankesuunnitelmassa viitataan kustannusarvion pohjana olleeseen
tekniseen liitteeseen numero 7, jota ei kuitenkaan ole sisällytetty
lausunnon kohteena olevaan hankesuunnitelmaan. Liitteen 7 sisältöön
otetaan kantaa seuraavissa suunnitteluvaiheissa.
Hankesuunnitelman viitesuunnitelmat vastaavat hyvin pitkälle
asetettuja toiminnallisia tavoitteita. Luonnossuunnittelussa tulee
kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota opetus-, oppilashuolto-, terapia-,
vaate- ja wc-tilojen ratkaisujen toimivuuteen ja terveysvaikutuksiin
tavoitteena oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointi.
Koko hankkeen arvioidut kustannukset olivat tarveselvityksessä 13,23
miljoonaa euroa ja hankesuunnitelmassa 14,17 miljoonaa euroa. Tämä
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selittyy kahdella asialla: bruttoalan kasvamisella ja hankkeeseen liitetyn
LPA-alueen kustannuksilla.
Hankkeen hyötyala on pysynyt tarveselvityksen mukaisena. Bruttoala
on kasvanut 225 brm2. Tarveselvityksen viitesuunnitelmista laskettu
bruttoala oli 3 900 brm2; hankesuunnitelmasta laskettu bruttoala
puolestaan on 4 125 brm2. Kasvu johtuu rakentamisen
vaiheittaisuudesta; bruttoalaan laskettavia koko rakennusta palvelevia
teknisiä tiloja ei ole tarkoituksenmukaista jakaa kahtia vaan toteuttaa
ne jo 1. vaiheessa.
Alustava vuokra-arvio ylittää tarveselvityksen mukaisen yhteenlasketun
pääoma- ja ylläpitovuokran 22,45 euroa/htm2/kk, jota opetuslautakunta
lausunnossaan 22.11.2011 piti poikkeuksellisen kalliina.
Hankesuunnitelmassa arvioitu koulun vuokra 24,94 euroa/htm2/kk
perustuu arvioituun neliöhintaan 3 435 euroa/brm2 (alv 0 %) sekä
todelliseen tontinvuokraan 1,65 euroa, joka on 1,13 euroa enemmän
kuin tarveselvityksen vuokraan oli oletettu. Oikealla tontinvuokralla
korotettu tarveselvitysvaiheen vuokra-arvio on 23,58 euroa/htm2/kk.
Lisäksi koulun vuokraa on kasvattanut osaltaan myös 1. vaiheessa
koulun 2. vaihetta varten rakennettavien osien (mm. väestönsuoja- ja
tekniset tilat) kustannuksen laskeminen kokonaan koulun vuokraan.
Opetuslautakunta hyväksyy esitetyn vuokra-arvion edellyttäen, että
jatkosuunnittelussa pyritään löytämään taloudellisempia teknisiä
ratkaisuja ja että koko rakennuksen vuokrat tarkistetaan toisen vaiheen
suunnittelun yhteydessä.
Opetuslautakunta toteaa olevansa huolestunut alueen koulutilojen
valmistumisen aikataulusta.
Esittelijä
Helsingin kaupunki toteuttaa uudelle Kalasataman alueelle
Sörnäistenniemeen varatulle tontille kaupunkikuvallisesti
korkealuokkaisen koulu- ja päiväkotirakennuksen. Kaupunki järjesti
korttelitalosta arkkitehtikutsukilpailun 2010. Tilakeskus tilasi hankkeen
arkkitehtisuunnittelun kilpailun voittaneen ehdotuksen tehneeltä JKMM
Arkkitehdit Oy:ltä. Heidän laatimansa ehdotus on ollut tarveselvityksen
ja hankesuunnitelman lähtökohtana. Suunnittelukilpailu käsitti koko
tulevan korttelitalon, josta 1. vaiheessa toteutetaan päiväkoti ja koulun
luokka-asteet 1-2 sekä liikuntasali, vss-tilat ja keittiö.
Kiinteistöviraston tilakeskus pyytää opetustoimen lausuntoa 14.9.2012
päivätystä Kalasataman korttelitalon 1. vaiheen hankesuunnitelmasta.
Opetuslautakunta on hyväksynyt Kalasataman korttelitalon 1. vaiheen

Postiosoite
PL 3000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
opetusvirasto@hel.fi

Käyntiosoite
Hämeentie 11 A
Helsinki 53
www.edu.hel.fi

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 310 86390

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Opetuslautakunta

Pöytäkirja

12/2012

22 (51)

OTJ/6
20.11.2012
tarveselvityksen 22.11.2011. Tarveselvitys sisältyy
hankesuunnitelmaan liitteenä 6.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
kaisa.nuikkinen(a)hel.fi
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1
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§ 199
Korjaus opetuslautakunnan 30.10.2012 (§185) tekemään päätökseen
Maunulan yhteiskoulun osalta
HEL 2011-004609 T 02 08 02 01

Päätös
Opetuslautakunta päätti korjata 30.10.2012 (§ 185) tekemäänsä
päätöstä Maunulan yhteiskoulun osalta siten, että koulun tarkistetut
kustannukset sekä oikea kotikuntakorvaus ja muut sopimuksessa
tarkoitetut vähennettävät tulot ovat
Maunulan yhteiskoulu

7 494 €/opp.

9 366 €/opp.

Korjaus kohdistuu Maunulan yhteiskoulun kotikuntakorvaustuloon.
Korvauslaskelman kaikkien koulujen kokonaistulot ovat korjauksen
jälkeen 40,9 miljoonaa euroa.
Opetuslautakunnan 30.10.2012 tekemään päätökseen ensimmäisen
taulukon jälkeen lisätyn kappaleen ensimmäinen virke kuuluu
korjauksen jälkeen seuraavasti: Edellä mainittujen koulujen
helsinkiläisten oppilaiden osalta yhteenlasketut korvauksen perusteena
olevat kustannukset ovat 32,5 miljoonaa euroa ja valtion kautta
saatavat tulot 40,9 miljoonaa euroa.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisätiedot
Elina Hurmekoski, taloussihteeri, puhelin: 310 86343
elina.hurmekoski(a)hel.fi

Otteet
Ote
Opetusvirasto
Maunulan yhteiskoulu

Otteen liitteet
Esitysteksti
Esitysteksti

Päätösehdotus
Opetuslautakunta päättänee korjata 30.10.2012 (§ 185) tekemäänsä
päätöstä Maunulan yhteiskoulun osalta siten, että koulun tarkistetut
kustannukset sekä oikea kotikuntakorvaus ja muut sopimuksessa
tarkoitetut vähennettävät tulot ovat
Maunulan yhteiskoulu
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Korjaus kohdistuu Maunulan yhteiskoulun kotikuntakorvaustuloon.
Korvauslaskelman kaikkien koulujen kokonaistulot ovat korjauksen
jälkeen 40,9 miljoonaa euroa.
Opetuslautakunnan 30.10.2012 tekemään päätökseen ensimmäisen
taulukon jälkeen lisätyn kappaleen ensimmäinen virke kuuluu
korjauksen jälkeen seuraavasti: Edellä mainittujen koulujen
helsinkiläisten oppilaiden osalta yhteenlasketut korvauksen perusteena
olevat kustannukset ovat 32,5 miljoonaa euroa ja valtion kautta
saatavat tulot 40,9 miljoonaa euroa.
Esittelijä
Opetuslautakunta tarkisti 30.10.2012 (§ 185) vuoden 2012 yksityisten
sopimuskoulujen perusopetuksen vuoden 2012 korvauksen perusteena
olevia kustannuksia siten, että koulun kustannukset sekä
kotikuntakorvaus ja muut sopimuksessa tarkoitetut vähennettävät tulot
olivat erheellisesti
Maunulan yhteiskoulu

7 494 €/opp.

10 860 €/opp.

Koulun tarkistetut kustannukset sekä oikea kotikuntakorvaus ja muut
sopimuksessa tarkoitetut vähennettävät tulot ovat oikein huomioiden
Maunulan yhteiskoulu

7 494 €/opp.

9 366 €/opp.

Päätöksen perusteena olevat kustannukset ovat laskettu ottaen
huomioon, ettei korvauslaskelmassa huomioida lisäopetuksen
oppilasmääriä eikä niiden kustannuksia. Tarkistuslaskennassa oli
tuloissa huomioitu Maunulan yhteiskoulun saama kotikuntakorvaus
korotettuna arvonlisäverolla. Tuloihin oli erheellisesti jäänyt koulun
saama valtionosuus lisäopetuksen oppilaista yhteensä 441 100 euroa.
Ennakkoilmoitusta laskettaessa oli laskelmassa huomioitu
lisäopetuksen oppilaat, kustannukset sekä tulot.
Opetuslautakunta lisäsi 30.10.2012 kokouksessaan
päätösehdotukseen ensimmäisen taulukon jälkeen seuraavan
kappaleen:
"Edellä mainittujen koulujen helsinkiläisten oppilaiden osalta
yhteenlasketut korvauksen perusteena olevat kustannukset ovat 32,5
miljoonaa euroa ja valtion kautta saatavat tulot 41,3 miljoonaa euroa.
Lukujen vertailua vaikeuttaa se, että rahoituslain mukainen
kotikuntakorvausjärjestelmä ja kaupungin tapa laskea
sopimuskorvauksen määrä ovat erilaisia mm. laskentapäivien osalta.
Sopimuskoulujen oppilasmäärä on ollut laskeva, mihin vaikuttaa mm.
kaupungin ja sopimuskoulujen määräaikainen sopimus oppilasmäärän
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sopeuttamisesta vuosina 2011-2013. Pienempi oppilasmäärä näkyy
jakajassa ja suurentaa oikean sarakkeen lukuja."
Edellä mainitun kappaleen ensimmäinen virke kuuluu korjauksen
jälkeen seuraavasti: "Edellä mainittujen koulujen helsinkiläisten
oppilaiden osalta yhteenlasketut korvauksen perusteena olevat
kustannukset ovat 32,5 miljoonaa euroa ja valtion kautta saatavat tulot
40,9 miljoonaa euroa."
Helsingin kaupungin ja Maunulan yhteiskoulun lisäopetusta koskevan
erillissopimuksen mukaisesti lisäopetuksen oppilaita ja heidän
osuuttaan koulun kustannuksista ja heistä saatavaa valtionosuutta ei
huomioida korvauslaskelmassa.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisätiedot
Elina Hurmekoski, taloussihteeri, puhelin: 310 86343
elina.hurmekoski(a)hel.fi

Otteet
Ote
Opetusvirasto
Maunulan yhteiskoulu

Otteen liitteet
Esitysteksti
Esitysteksti

Päätöshistoria
Opetuslautakunta 30.10.2012 § 185
HEL 2011-004609 T 02 08 02 01

Päätös
Opetuslautakunta päätti tarkistaa 11.10.2011 (§ 208) tekemäänsä
päätöstä hyväksymällä yksityiskoulusopimuksen 5.1. kohdassa
tarkoitetut korvauksen laskentaperiaatteet sekä ilmoittaa
yksityiskoulusopimuksen 5 luvun perusteella yksityisille
sopimuskouluille seuraavat vuoden 2012 kaupungin korvausten
perusteena olevat tarkistetut euromäärät helsinkiläistä oppilasta
kohden laskettuina:
Tarkistetut kustannukset sekä oikealla kotikuntakorvaus ja muut
sopimuksessa tarkoitetut vähennettävät tulot
Apollon Yhteiskoulu
Elias-koulu
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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

9
5
7
7
7
6
6
7
6
6
6
6

764
762
695
115
096
389
839
494
412
296
272
697

€/opp.
7 851 €/opp.
€/opp.
7 387 €/opp.
€/opp.
9 361 €/opp.
€/opp.
9 199 €/opp.
€/opp.
8 932 €/opp.
€/opp.
8 865 €/opp.
€/opp.
8 716 €/opp.
€/opp. 10 861 €/opp.
€/opp.
8 664 €/opp.
€/opp.
8 525 €/opp.
€/opp.
8 455 €/opp.
€/opp.
8 749 €/opp.

Edellä mainittujen koulujen helsinkiläisten oppilaiden osalta
yhteenlasketut korvausten perusteena olevat kustannukset ovat 32,5
miljoonaa euroa ja valtion kautta saatavat tulot 41,3 miljoonaa euroa.
Lukujen vertailua vaikeuttaa se, että rahoituslain mukainen
kotikuntakorvausjärjestelmä ja kaupungin tapa laskea
sopimuskorvauksen määrä ovat erilaisia mm. laskentapäivien osalta.
Sopimuskoulujen oppilasmäärä on ollut laskeva, mihin vaikuttaa mm.
kaupungin ja sopimuskoulujen määräaikainen sopimus oppilasmäärän
sopeuttamisesta vuosina 2011-2013. Pienempi oppilasmäärä näkyy
jakajassa ja suurentaa oikean sarakkeen lukuja.
Opetuslautakunta katsoo, että nykyinen valtionosuuksien
laskentaperiaate johtaa epätarkoituksenmukaiseen lopputulokseen,
mikä vaikuttaa epäedullisesti koulujen eriarvoistumiskehitykseen.
Valtionosuusjärjestelmää tulisi uudistaa siten, että koulujen rahoitus
perustuisi kunkin koulun tosiasialliseen oppilasrakenteeseen eikä
sijaintikunnan väestörakenteesta laskettuun koko kuntaa kuvaaviin
tunnuslukuihin.
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. Kaupungin lisäkorvausta ei siten muodostu seuraaville
kouluille: Apollon yhteiskoulu, 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.
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Sopimuksen perusteella maksettavaa kaupungin lisäkorvausta
muodostuu oppilasta kohden laskettuna seuraavasti:
Elias-koulu
Helsingin Kristillinen koulu

Tarkistettu
644 €/opp.
1 913 €/opp.

Ennakkoilm.
584 €/opp.
911 €/opp.

Oppilasta kohden tarkistettu korvaus maksetaan
yksityiskoulusopimuksen 3.1.2. kohdan mukaisesti helsinkiläisten
oppilaiden osalta.
Voimassaolevan sopimuksen mukaan yksityisten sopimuskoulujen 7.9. vuosiluokkien oppilaspaikkojen määrää vähennetään vuosien 2009
ja 2010 keskiarvoon verrattuna vuosina 2011-2013 yhteensä 200
oppilasta. Sopimuskoulut sopivat keskenään, miten vähennys
kohdentuu eri kouluille ja ilmoittavat koulukohtaiset oppilaiden
aloituspaikat opetusvirastolle vuosittain ennen oppilaaksiottopäätösten
tekoa. Neuvotteluryhmän puheenjohtaja on ilmoittanut 14.3.2012
aloituspaikat 7:lle luokalle kouluittain 15.3.2012 ilman erityisluokkia
sekä oppilaaksiotto 7. luokalle 15.3.2012 helsinkiläiset oppilaat ilman
erityisluokkia.
Neuvotteluryhmän ilmoituksessa sekä kouluilta pyydetyissä
oppilasmäärissä on koulukohtaisia pieniä eroja. Koulujen ilmoittama
kokonaisoppilasmäärä on pienempi kuin neuvotteluryhmän
ilmoituksessa.
Käsittely
30.10.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Pöydälle jaettiin liitteen korjatut sivut 18 ja 19. Liitteen korjattu versio on
liitetty pöytäkirjaan.
Keskustelu.
Puheenjohtaja Pakarinen ehdotti jäsenten Kokko, Rydman ja Nordman
kannattamana, että esityslistalla kolmanneksi merkityn kappaleen
("Edellä mainittujen koulujen…") jälkimmäinen virke "Näin ollen
yhteenlaskettuna nämä 14 sopimuskoulua tulevat Helsingin kaupungille
vuonna 2012 yksityiskoulusopimuksessa sovittua korvausperustetta 8,8
miljoonaa euroa kalliimmiksi" korvataan seuraavasti:
"Lukujen vertailua vaikeuttaa se, että rahoituslain mukainen
kotikuntakorvausjärjestelmä ja kaupungin tapa laskea
sopimuskorvauksen määrä ovat erilaisia mm. laskentapäivien osalta.
Sopimuskoulujen oppilasmäärä on ollut laskeva, mihin vaikuttaa mm.
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kaupungin ja sopimuskoulujen määräaikainen sopimus oppilasmäärän
sopeuttamisesta vuosina 2011-2013. Pienempi oppilasmäärä näkyy
jakajassa ja suurentaa oikean sarakkeen lukuja."
Suoritetussa äänestyksessä puheenjohtaja Pakarisen vastaehdotus
voitti esittelijän ehdotuksen äänin 6 (Björnberg-Enckell, Kouvo, Kokko,
Nordman, Rydman, Pakarinen) – 5 (Aaltio, Hiidenmaa, Laiho, Leoni,
Virkkunen).
Hyväksyttiin puheenjohtaja Pakarisen vastaehdotus.
Jäsen Aaltio ehdotti jäsenten Virkkunen ja Leoni kannattamana, että
edellä mainitun ja muutetun kappaleen jälkeen lisätään seuraavaa:
"Opetuslautakunta katsoo, että nykyinen valtionosuuksien
laskentaperiaate johtaa epätarkoituksenmukaiseen lopputulokseen,
mikä vaikuttaa epäedullisesti koulujen eriarvoistumiskehitykseen.
Valtionosuusjärjestelmää tulisi uudistaa siten, että koulujen rahoitus
perustuisi kunkin koulun tosiasialliseen oppilasrakenteeseen eikä
sijaintikunnan väestörakenteesta laskettuun koko kuntaa kuvaaviin
tunnuslukuihin."
Suoritetussa äänestyksessä jäsen Aaltion vastaehdotus voitti esittelijän
ehdotuksen äänin 6 (Aaltio, Hiidenmaa, Laiho, Leoni, Nordman,
Virkkunen) – 5 (Björnberg-Enckell, Kouvo, Kokko, Rydman,
Pakarinen).
Hyväksyttiin jäsen Aaltion vastaehdotus.
Jäsen Aaltio ehdotti jäsenten Leoni ja Virkkunen kannattamana, että
esityslistan kahdeksanneksi merkityn kappaleen ("Neuvotteluryhmän
ilmoituksessa sekä…") jälkeen lisätään seuraavaa:
"Opetuslautakunta edellyttää, että opetusvirasto valmistelee esityksen
siitä, kuinka sopimuskoulut saataisiin nykyistä paremmin osaksi koko
kaupungin kouluverkkoa koskevan demokraattisen päätöksenteon
piiriin."
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti jäsen Aaltion
vastaehdotuksen äänin 6 (Björnberg-Enckell, Kouvo, Kokko, Nordman,
Rydman, Pakarinen) – 5 (Aaltio, Hiidenmaa, Laiho, Leoni, Virkkunen).
Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.
Päätökseksi tuli esittelijän ehdotus kahdella edellä selostetulla
muutoksella.
09.10.2012 Pöydälle
28.02.2012 Ehdotuksen mukaan
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11.10.2011 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisätiedot
Elina Hurmekoski, taloussihteeri, puhelin: 310 86343
elina.hurmekoski(a)hel.fi
Keijo Lax, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86339
keijo.lax(a)hel.fi
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§ 200
Opetuslautakunnan kokousajat kevätkaudella 2013
HEL 2012-014578 T 00 00 02

Päätös
Opetuslautakunta päätti kokoontua kevätkaudella 2013 tiistaisin
seuraavasti:
5.2.2013
5.3.2013
26.3.2013
16.4.2013
7.5.2013
28.5.2013
18.6.2013

klo 16.00
klo 16.00
klo 16.00
klo 16.00
klo 16.00
klo 16.00
klo 16.00

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisätiedot
Merja Aalto-Setälä, hallintolakimies, puhelin: 310 86350
merja.aalto-setala(a)hel.fi

Otteet
Ote
Otteensaajat
Kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Opetuslautakunta päättänee kokoontua kevätkaudella 2013 tiistaisin
seuraavasti:
5.2.2013
5.3.2013
26.3.2013
16.4.2013
7.5.2013
28.5.2013
18.6.2013

klo 16.00
klo 16.00
klo 16.00
klo 16.00
klo 16.00
klo 16.00
klo 16.00
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Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n nojalla opetuslautakunta
kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisätiedot
Merja Aalto-Setälä, hallintolakimies, puhelin: 310 86350
merja.aalto-setala(a)hel.fi

Otteet
Ote
Otteensaajat
Kaupunginhallitus
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§ 201
Koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin kohdennetun
valtionavustuksen hakeminen
HEL 2012-013539 T 02 05 01 02

Päätös
Opetuslautakunta päätti
1.
2.

hyväksyä koulutuksellisen tasa-arvon edistämisen suunnitelman
liitteen mukaisesti.
oikeuttaa opetustoimen johtajan yhdessä linjanjohtajien kanssa
tekemään tarkemman valtionavustuksen käyttösuunnitelman ja
kohdentumisen eri kouluille, joka liitetään tasa-arvon
edistämisen suunnitelmaan.

Käsittely
Pöydälle jaettiin suunnitelman liitteet 1-3, jotka liitetään opetus- ja
kulttuuriministeriölle tehtävään hakemukseen.
Keskustelu.
Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.
Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214
vesa.nevalainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Tasa-arvosuunnitelma.pdf
Lisäys 11.10.2012 päivättyyn kirjeeseen: Koulutuksellista tasa-arvoa
edistäviin toimenpiteisiin kohdennetun valtionavustuksen hakeminen
Muutos 2.10.2012 päivättyyn kirjeeseen
Koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin kohdennetun
valtionavustuksen hakeminen

3
4

Päätösehdotus
Opetuslautakunta päättänee
1.
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2.

oikeuttaa opetustoimen johtajan yhdessä linjanjohtajien kanssa
tekemään tarkemman valtionavustuksen käyttösuunnitelman ja
kohdentumisen eri kouluille, joka liitetään tasa-arvon
edistämisen suunnitelmaan.

Esittelijä
Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut opetuksen järjestäjien
haettavaksi valtion eritysavustusta koulutuksellisen tasa-arvon
edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2013-2014. Hakuaika päättyy
30.11.2012.
Valtionavustus myönnetään opetuksen järjestäjäkohtaisesti. Valtion
eritysavustusta voidaan käyttää koulutuksellisista tasa-arvoa edistäviin
toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat
 koulujen välisten erojen vähentämiseen
 lähtökohdiltaan muita heikompien koulujen toiminnan ja laadun
tukemiseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä lisärahoitus tulee kohdentaa
heikommassa asemassa oleville kouluille ottaen huomioon
 30–54-vuotiaan väestönosan keskimääräistä heikompi
koulutustaso
 keskimääräistä suurempi työttömyysaste
 keskimääräistä suurempi maahanmuuttajaosuus.
Opetuksen järjestäjän avustuksen hakemista helpottamaan sekä
vertailukelpoisuuden varmistamiseksi määriteltiin vertailtaviksi
indikaattoreiksi tilastokeskuksen tiedoista seuraavat:
 30–54-vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden lukumäärä
31.12.2010 (15,4 %)
 Työttömyysaste 31.12.2010 (10,3 %)
 Henkilöt, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame
31.12.2011 (4,5 %).
Valtionavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että opetuksen
järjestäjällä on suunnitelma koulutuksellisen tasa-arvon edistämisestä.
Suunnitelmasta tulee ilmetä valtionavustuksen käyttösuunnitelma ja
kohdentuminen eri kouluille, näiden koulujen oppilaiden lukumäärä ja
koko kunnan oppilaiden lukumäärä.
Opetustoimen johtosäännön mukaan viraston päällikön tehtäviin kuuluu
hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin
rahoitusta, viraston toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset
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sekä niihin verrattavat etuudet sekä käyttää näissä asioissa kaupungin
puhevaltaa.
Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214
vesa.nevalainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
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Lisäys 11.10.2012 päivättyyn kirjeeseen: Koulutuksellista tasa-arvoa
edistäviin toimenpiteisiin kohdennetun valtionavustuksen hakeminen
Muutos 2.10.2012 päivättyyn kirjeeseen
Koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin kohdennetun
valtionavustuksen hakeminen
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§ 202
Ravintolakokin ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksen
tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon puitejärjestely
HEL 2012-007487 T 02 08 02 00

Päätös
Opetuslautakunta päätti valita ravintolakokin ammattitutkinnon
tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon järjestäjäksi Helpan
(Helsingin palvelualojen oppilaitos) ja Haaga-Perhon sekä oikeuttaa
oppisopimusjohtajan tekemään palveluhankinnan kohteesta
tarjouspyyntöön ja annettuihin tarjouksiin perustuvat
hankintasopimukset sekä neuvottelemaan palveluhankinnan käytännön
järjestelyistä valittujen palvelun tarjoajien kanssa.
Sopimuskausi on 1 vuosi sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimus
sisältää 1 + 1 vuoden option. Sopimus jatkuu optiolla, mikäli kumpikaan
osapuoli ei irtisano sopimusta kolmea (3) kuukautta ennen
sopimuskauden päättymistä.
Jos yleisessä kustannustasossa tai tutkinnon perusteissa on
tapahtunut olennaisia muutoksia, voidaan palvelun hinnasta
optiokaudelle neuvotella ja hyväksyä enintään em. kustannustason
nousua vastaavat hinnankorotukset.
Opetuslautakunta päätti oikeuttaa oppisopimusjohtajan
neuvottelemaan ja sopimaan hinnanmuutokset optiokausille, mikäli
toimittaja osoittaa selkeän kustannustason nousun, jonka tilaaja
hyväksyy.
Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 540 000,00 euroa (alv 0
%). Opiskelijakohtainen hinta on enintään 3 600,00 euroa (alv 0 %).
Esittelijä
linjanjohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Aino Hukkanen, koulutustarkastaja, puhelin: 310 86872
aino.hukkanen(a)hel.fi
Elina Kivi, koulutustarkastaja, puhelin: 310 87118
elina.kivi(a)hel.fi

Otteet
Ote
Otteen saajat
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opetuslautakunta
Päätösehdotus
Opetuslautakunta päättänee valita ravintolakokin ammattitutkinnon
tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon järjestäjäksi Helpan
(Helsingin palvelualojen oppilaitos) ja Haaga-Perhon sekä oikeuttaa
oppisopimusjohtajan tekemään palveluhankinnan kohteesta
tarjouspyyntöön ja annettuihin tarjouksiin perustuvat
hankintasopimukset sekä neuvottelemaan palveluhankinnan käytännön
järjestelyistä valittujen palvelun tarjoajien kanssa.
Sopimuskausi on 1 vuosi sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimus
sisältää 1 + 1 vuoden option. Sopimus jatkuu optiolla, mikäli kumpikaan
osapuoli ei irtisano sopimusta kolmea (3) kuukautta ennen
sopimuskauden päättymistä.
Jos yleisessä kustannustasossa tai tutkinnon perusteissa on
tapahtunut olennaisia muutoksia, voidaan palvelun hinnasta
optiokaudelle neuvotella ja hyväksyä enintään em. kustannustason
nousua vastaavat hinnankorotukset.
Opetuslautakunta päättänee oikeuttaa oppisopimusjohtajan
neuvottelemaan ja sopimaan hinnanmuutokset optiokausille, mikäli
toimittaja osoittaa selkeän kustannustason nousun, jonka tilaaja
hyväksyy.
Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 540 000,00 euroa (alv 0
%). Opiskelijakohtainen hinta on enintään 3 600,00 euroa (alv 0 %).
Esittelijä
Opetusviraston oppisopimustoimisto on kilpailuttanut ravintolakokin
ammattitutkinnon 150 opiskelijalle 16.5.2012 päivätyllä kirjeellä.
Kyseessä on puitejärjestely, jossa valitaan hankinnan kohteeseen
vähintään kolme (3) hinnaltaan edullisinta, tarjoajien soveltuvuuden
täyttävää ja tarjouspyynnön mukaista toimittajaa, mikäli hyväksyttäviä
tarjouksia saadaan riittävästi.
Hankintamenettelynä käytettiin avointa tarjousmenettelyä.
Tarjouspyyntö oli esillä julkisten hankintojen ilmoitusrekisterissä
HILMA: ssa, jossa kaikilla koulutuspalvelujen tuottajilla oli mahdollisuus
se nähdä.
Määräaikaan 31.8.2012 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti kaksi (2)
tarjoajaa: Haaga-Perho ja Helpa (Helsingin palvelualojen oppilaitos).
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Molempien tarjoajien kelpoisuus on tarkastettu eli molemmat tarjoajat
täyttävät tarjouspyynnön liitteissä mainitut vähimmäisvaatimukset.
Helpan (Helsingin palvelualojen oppilaitos) hinnaksi tuli 486 000,00
euroa (alv 0 %) 150 opiskelijaa ja Haaga-Perhon hinnaksi tuli 540
000,00 euroa (alv 0 %) 150 opiskelijaa. Opiskelijakohtainen hinta
Helpassa on 3 240,00 euroa (alv 0 %) ja Haaga-Perhossa 3 600,00
euroa (alv 0%).
Esittelijä esittää, että palveluja tilataan seuraavilla periaatteilla:
- Ensisijaisena palvelun tilaamisen perusteena ovat palvelun tuottajan
palvelun soveltuminen opiskelijan henkilökohtaistettuun opiskeluun
(esim. aikaisemmin hankittu osaaminen), työpaikan erityiset
kehittämistarpeet kuten työpaikalla tapahtuvan koulutuksen tarvitsema
erityinen tuki ja tietopuolisen koulutuksen hankinnan kiireellisyys. Mikäli
tässä kohdassa mainituilla perusteilla valittavana on useampi kuin yksi
toimittaja, tilataan palvelu hinnaltaan edullisimmalta (Helsingin
palvelualojen oppilaitos, Helpa).
- Tapauksessa, jossa puitesopimuksessa mukana oleva palvelun
tuottaja, joka on ko. koulutushankkeen markkinoinnissa, suunnittelussa
ja valmistelussa ollut aktiivinen, voidaan valita tietopuolisen
koulutuksen järjestäjäksi.
Mikäli ensisijainen toimittaja ei pysty tuottamaan koulutusta toivotulla
aikataululla, hankitaan koulutus tarjousvertailussa seuraavaksi
sijoittuneelta puitesopimustoimittajalta (Haaga-Perho).
Esityksen mukaisilla toimenpiteillä on välillisiä ja välittömiä vaikutuksia
opiskelijoiden elintapoihin ja yleiseen hyvinvointiin.
Esittelijä
linjanjohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Aino Hukkanen, koulutustarkastaja, puhelin: 310 86872
aino.hukkanen(a)hel.fi
Elina Kivi, koulutustarkastaja, puhelin: 310 87118
elina.kivi(a)hel.fi
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§ 203
Rakennusalan perustutkinto, tietopuolisen koulutuksen ja
näyttötutkinnon hankinta, puitejärjestely
HEL 2012-008117 T 02 08 02 00

Päätös
Opetuslautakunta päätti valita rakennusalan perustutkinnon,
maarakentajan, maarakennuskoneenkuljettajan ja kivirakentajan
osaamisalojen tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon
puitejärjestelyyn koulutuspalvelun tuottajiksi TTS-Työtehoseura ry:n ja
JAKK Liikelaitoksen sekä oikeuttaa oppisopimusjohtajan tekemään
palveluhankinnan kohteesta tarjouspyyntöön ja annettuihin tarjouksiin
perustuvat hankintasopimukset sekä neuvottelemaan palveluhankinnan
käytännön järjestelyistä valittujen palvelun tarjoajien kanssa.
Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta.
Sopimus sisältää 1 + 1 vuoden option. Sopimus jatkuu optiolla, mikäli
kumpikaan osapuoli ei irtisano sopimusta kuutta (6) kuukautta ennen
sopimuskauden päättymistä.
Jos yleisessä kustannustasossa tai tutkinnon perusteissa on
tapahtunut olennaisia muutoksia, voidaan palvelun hinnasta
optiokaudelle neuvotella ja hyväksyä enintään em. kustannustason
nousua vastaavat hinnankorotukset.
Opetuslautakunta päätti oikeuttaa oppisopimusjohtajan
neuvottelemaan ja sopimaan hinnanmuutokset optiokausille, mikäli
toimittaja osoittaa selkeän kustannustason nousun, jonka tilaaja
hyväksyy.
Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on enintään 771 000,00
euroa (alv 0 %) ja arvonlisäverollinen kokonaisarvo 948 3300 euroa
(alv 23 %). Opiskelijakohtainen hinta on enintään 12 850 euroa.
Esittelijä
linjanjohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Aino Hukkanen, koulutustarkastaja, puhelin: 310 86872
aino.hukkanen(a)hel.fi
Esa Björn, koulutustarkastaja, puhelin: 310 86864
esa.bjorn(a)hel.fi
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Muutoksenhaku
hankintapäätökseen,
opetuslautakunta
Päätösehdotus
Opetuslautakunta päättänee valita rakennusalan perustutkinnon,
maarakentajan, maarakennuskoneenkuljettajan ja kivirakentajan
osaamisalojen tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon
puitejärjestelyyn koulutuspalvelun tuottajiksi TTS-Työtehoseura ry:n ja
JAKK Liikelaitoksen sekä oikeuttaa oppisopimusjohtajan tekemään
palveluhankinnan kohteesta tarjouspyyntöön ja annettuihin tarjouksiin
perustuvat hankintasopimukset sekä neuvottelemaan palveluhankinnan
käytännön järjestelyistä valittujen palvelun tarjoajien kanssa.
Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta.
Sopimus sisältää 1 + 1 vuoden option. Sopimus jatkuu optiolla, mikäli
kumpikaan osapuoli ei irtisano sopimusta kuutta (6) kuukautta ennen
sopimuskauden päättymistä.
Jos yleisessä kustannustasossa tai tutkinnon perusteissa on
tapahtunut olennaisia muutoksia, voidaan palvelun hinnasta
optiokaudelle neuvotella ja hyväksyä enintään em. kustannustason
nousua vastaavat hinnankorotukset.
Opetuslautakunta päättänee oikeuttaa oppisopimusjohtajan
neuvottelemaan ja sopimaan hinnanmuutokset optiokausille, mikäli
toimittaja osoittaa selkeän kustannustason nousun, jonka tilaaja
hyväksyy.
Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on enintään 771 000,00
euroa (alv 0 %) ja arvonlisäverollinen kokonaisarvo 948 3300 euroa
(alv 23 %). Opiskelijakohtainen hinta on enintään 12 850 euroa.
Esittelijä
Opetusviraston oppisopimustoimisto on kilpailuttanut rakennusalan
perustutkinnon maarakennuksen osaamisaloille noin 60 opiskelijalle
1.6.2012 päivätyllä kirjeellä.
Kyseessä on puitejärjestely, jossa valitaan hankinnan kohteeseen
vähintään kolme (3) hinnaltaan edullisinta, tarjoajien soveltuvuuden
täyttävää ja tarjouspyynnön mukaista toimittajaa, mikäli hyväksyttäviä
tarjouksia saadaan riittävästi.
Hankintamenettelynä käytettiin avointa tarjousmenettelyä.
Tarjouspyyntö oli esillä julkisten hankintojen ilmoitusrekisterissä
HILMA:ssa, jossa kaikilla koulutuspalvelujen tuottajilla oli mahdollisuus
se nähdä.
Postiosoite
PL 3000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
opetusvirasto@hel.fi

Käyntiosoite
Hämeentie 11 A
Helsinki 53
www.edu.hel.fi

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 310 86390

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI2922661800003009
Alvnro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Opetuslautakunta

Pöytäkirja

12/2012

40 (51)

NAL/2
20.11.2012
Määräaikaan 20.8.2012 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti kaksi (2)
tarjoajaa: TTS-Työtehoseura ry ja JAKK Liikelaitos.
Molempien tarjoajien kelpoisuus on tarkastettu.
Tarjousvertailu tehtiin osaamisalojen mukaisten neljän (4) pakollisen ja
neljän (4) kalleimman valinnaisen tutkinnonosan yhteissummana.
Tarjousten mukaiset vertailuhinnat:
TTS: vertailuhinta 13 296 euroa
JAKK: vertailuhinta 17 050 euroa.
Hankinnat tullaan kuitenkin tekemään tutkintorakenteen mukaisina
osaamisaloittain koostuen kahdesta (2) pakollisesta ja neljästä (4)
valinnaista tutkinnonosasta. Tällöin hankinnan kokonaisarvo 60
opiskelijalle on enintään seuraava:
TTS: 598 320,00 euroa (alv 0 %) ja arvonlisäverollinen kokonaisarvo
735 933,60 euroa (alv 23 %); opiskelijakohtainen hinta on enintään 9
972 euroa (alv 0%).
JAKK: 771 000,00 euroa (alv 0%) ja arvonlisäverollinen kokonaisarvo
948 3300 euroa (alv 23 %); opiskelijakohtainen hinta on enintään 12
850 euroa (alv 0 %).
Esittelijä esittää, että palveluja tilataan seuraavilla periaatteilla:
- Ensisijaisena palvelun tilaamisen perusteena ovat palvelun tuottajan
palvelun soveltuminen opiskelijan henkilökohtaistettuun opiskeluun
(esim. aikaisemmin hankittu osaaminen), työpaikan erityiset
kehittämistarpeet kuten työpaikalla tapahtuvan koulutuksen tarvitsema
erityinen tuki ja tietopuolisen koulutuksen hankinnan kiireellisyys. Mikäli
tässä kohdassa mainituilla perusteilla valittavana on useampi kuin yksi
toimittaja, tilataan palvelu hinnaltaan edullisimmalta (TTSTyötehoseura).
- Tapauksessa, jossa puitesopimuksessa mukana oleva palvelun
tuottaja, joka on ko. koulutushankkeen markkinoinnissa, suunnittelussa
ja valmistelussa ollut aktiivinen, voidaan valita tietopuolisen
koulutuksen järjestäjäksi.
Mikäli ensisijainen toimittaja ei pysty tuottamaan koulutusta toivotulla
aikataululla, hankitaan koulutus tarjousvertailussa seuraavaksi
sijoittuneelta puitesopimustoimittajalta (JAKK Liikelaitos).
Esityksen mukaisilla toimenpiteillä on välillisiä ja välittömiä vaikutuksia
opiskelijoiden elintapoihin ja yleiseen hyvinvointiin.
Esittelijä
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linjanjohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Aino Hukkanen, koulutustarkastaja, puhelin: 310 86872
aino.hukkanen(a)hel.fi
Esa Björn, koulutustarkastaja, puhelin: 310 86864
esa.bjorn(a)hel.fi
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Opetuslautakunta

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Merja Aalto-Setälä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Maria Björnberg-Enckell

Erja Kouvo

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 28.11.2012 ja asianosaista
koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana
arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen)
 kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan
päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin
opetuslautakunta.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
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Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)
(09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava






päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
oikaisuvaatimuksen tekijä
millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu
tekemään vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
2
KUNNALLISVALITUS
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea
muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
–

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

–
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Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

1.
2.
3.

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
päätös on muuten lainvastainen

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
–

valmistelua tai täytäntöönpanoa

–

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

–

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.
pöytäkirjan 191 §

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta
määräaikaan.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä,
jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Valituskirjelmän sisältö
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on
ilmoitettava
–
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–

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi

–

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

–

valittajan nimi ja kotikunta

–

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti
allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu
henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä
–

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä

–

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

–

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallintooikeudelle osoitteella:
Helsingin hallinto-oikeus
Ratapihantie 9, PL 120
00521 HELSINKI
Puhelin: 010 36 42000
Faksinumero: 010 36 42079
Sähköposti: helsinki.hao@om.fi
Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii
perille ennen valitusajan päättymistä.
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Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin
alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.
Valituksen käsittelyn maksullisuus
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja
valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen
perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.
3
OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen
markkinaoikeudelle taikka molemmat.
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.
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 opetuslautakunta.
Postiosoite
PL 3000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
opetusvirasto@hel.fi

Käyntiosoite
Hämeentie 11 A
Helsinki 53
www.edu.hel.fi

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 310 86390
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0201256-6
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FI2922661800003009
Alvnro
FI02012566
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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, Energia ja Satama)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)
(09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

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.
VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
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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.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
Postiosoite
PL 3000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
opetusvirasto@hel.fi

Käyntiosoite
Hämeentie 11 A
Helsinki 53
www.edu.hel.fi

Puhelin
+358 9 310 8600
Faksi
+358 9 310 86390
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 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, Energia ja Satama)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)
(09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Odotusaika
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EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen
tiedoksi.
Oikeudenkäyntimaksu
Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 226 euroa.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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