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§ 67

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan
allekirjoittamalla 22.10.2020 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
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§ 68

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Laakso ja Antero Laukkanen.
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5064/00.01.02/2020

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.10.2020 § 69
§ 69

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat 2021
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirkanniemi Risto
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontuu vuonna 2021
maanantaisin seuraavasti:

Käsittely

Kevätkausi

Syyskausi

18.1. klo 9.00
8.2. klo 9.00
15.3. klo 9.00
19.4. klo 9.00
17.5. klo 8.15
7.6. klo 8.15

23.8. klo 8.15
20.9. klo 9.00
11.10. klo 9.00
15.11. klo 8.15
13.12. klo 8.15

Esittelijän poissa ollessa asian esitteli teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.
Asia käsiteltiin 74 § jälkeen.

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajoiksi vuonna 2021
esitetään päätösehdotuksessa lueteltuja maanantaipäiviä, ja
kokouspaikkana on kaupunginhallituksen kokoushuone osoitteessa
Virastopiha 2. Mikäli koronavirusepidemia niin edellyttää, kokoukset
pidetään sähköisinä Teams-kokouksina.
Kokousaikataulu on laadittu sovittamalla yhteen valtuuston ja
kaupunginhallituksen sekä sen jaostojen aikataulut. Kiireellisissä
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tapauksissa kaupunginhallituksen konsernijaoston kokous voidaan kutsua
koolle myös muuksi ajaksi puheenjohtajan erikseen toimittamalla kutsulla.
Kaupunginhallituksen konsernijaoston esityslista toimitetaan jaoston
jäsenille ja varajäsenille, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajille sekä kaupunginjohtajalle ja toimialajohtajille, elleivät
erityiset syyt ole esteenä, viimeistään varsinaista kokouspäivää edeltävänä
torstaina sähköisesti.
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5065/00.04.00/2020

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.10.2020 § 70
§ 70

Toimiohjeen antaminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n
valtuuskunnan syyskokoukseen 30.10.2020
Valmistelijat / lisätiedot:
Jyrkkä Maria
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallituksen konsernijaosto antaa Uudenmaan
virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan 30.10.2020 kokoukseen Espoon
kaupungin edustajille toimiohjeeksi
1
kannattaa esitettyjä liittymis-, palvelu- ja investointimaksuja sekä
tukijäsenen jäsenmaksua
2
kannattaa vuoden 2021 toimintasuunnitelman hyväksymistä
3
kannattaa vuoden 2021 talousarvion vahvistamista, mutta edellyttää
seuraavien vuosien taloussuunnitelmien valmistelussa huomioimaan
jäsentensä vaikean taloudellisen tilanteen siten, että jäsenkohtaisia
maksuja voidaan pienentää
4
kannattaa muita hallituksen tekemiä esityksiä.

Käsittely

Esittelijän poissa ollessa asian esitteli teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
-

Päätetään yhdistyksen liittymismaksun, palvelumaksun,
investointimaksun sekä tukijäsenten jäsenmaksun vahvistamisesta
vuodelle 2021
Päätetään vuoden 2021 toimintasuunnitelman hyväksymisestä
Päätetään vuoden 2021 talousarvion vahvistamisesta
Suoritetaan hallituksen varajäsenen valinta
Yleistä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:stä (Uuvi)
Virkistysalueyhdistys on uusmaalaisten kuntien yhteenliittymä, jonka
tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten
virkistysmahdollisuuksia, säilyttää ja vaalia luontoa ja maiseman
omaleimaisuutta sekä ottaa huomioon paikallisen väestön viihtyvyyden ja
peruselinkeinojen harjoittamisen turvaaminen siten, että toiminta on
sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa.
Yhdistyksen toiminnan päätavoitteena on tarjota jäsenkuntien asukkaille
mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, ulkoiluun ja luontoliikuntaan.
Tämän tavoitteen toteuttamiseksi yhdistyksellä on hallinnassaan
monenlaisia alueita eri puolella toiminta-aluetta, ja yhdistys huolehtii
näiden käytön edellyttämien palveluiden toteuttamisesta ja hoidosta.
Espoon kaupungin edustajina ovat Uuvin valtuuskunnassa toimineet:
Anna-Liisa Lohikoski, Sanna Viitanen ja Matti Passinen.
Espoon edustajat hallituksessa ovat Leena Alanen ja Seppo Kallunki
Yhdistyksen liittymismaksujen, palvelumaksun, investointimaksun ja
tukijäsenen jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2021
Hallitus esittää ehdottaa valtuuskunnalle, että:

-

kuntajäsenen liittymismaksun laskentapohjaksi vuonna 2021 vahvistetaan
4,40 euroa/asukas
kuntajäsenen palvelumaksuksi vuonna 2021 vahvistetaan 0,50
euroa/asukas
kuntajäsenen investointimaksuksi vuonna 2021 vahvistetaan 0,14
euroa/asukas
tukijäsenen jäsenmaksuksi vuonna 2021 vahvistetaan 250 euroa.
Vuoden 2021 toimintasuunnitelman hyväksyminen
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Yhdistyksen hallituksen esittämän vuoden 2021 toimintasuunnitelman
painopistealueita ovat seudullisen Viherkehä-yhteistyön kehittäminen ja
vakiinnuttaminen sekä yhdistyksen alueiden kehittäminen.
Alueiden kehittämisen toteuttamisessa painopiste on palveluvarustuksen ja
reitistöjen uudisrakentamisessa. Alueiden ja palveluvarustuksen
ylläpidossa satsataan hyvän kävijäkokemuksen syntymiseen. Yhdistyksen
tuottamien palveluiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden todentamiseen
liittyen kävijäseurantaa laajennetaan. Alueverkoston kehittämiseen liittyen
yhdistys neuvottelee sopivan tilaisuuden ilmettyä virkistysalueiden ja/tai
4käyttöoikeusien hankinnasta.
Vuoden 2021 talousarvion vahvistaminen
Ehdotus vuoden 2021 talousarvioksi on laadittu vuosien 2021-2025
ohjeellisen taloussuunnitelman sekä valtuuskunnan antamien vuoden 2021
taloudellisten suuntaviivojen pohjalta.
Vuoden 2021 tuotot ovat kokonaisuutena vajaa 8 % suuremmat kuin
edellisenä vuonna. Kasvu edellisvuoteen syntyy pääasiassa ulkopuolisesta
hankerahoituksesta sekä Viherkehä-yhteistyöhön liittyvistä ulkopuolisista
panostuksista.
Hallinnon kustannuspaikalla varaudutaan entistä enemmän kokousten
toteuttamiseen etäyhteyksin, mikä vaikuttaa alentavasti (n. -9%) hallinnon
kustannuksiin. Virkistysalueiden kustannuspaikalla kokonaiskustannusten
ennakoidaan nousevan 10%.
Tilikauden 2021 tulokseksi esitetään taloussuunnitelman mukaisesti 0tulosta.
Tulevien vuosien taloussuunnitelmien valmistelun edellytykset
Yhdistyksen pääasiallinen tulonlähde on jäsenkuntien vuotuiset palvelu- ja
investointimaksut, jotka perustuvat jäsenkuntien asukasmääriin.
Yhdistyksen toiminnan kustannukset katetaan pääsääntöisesti
jäsenkunnilta perittävillä palvelumaksuilla (0,50 euroa/asukas).
Palvelumaksut kattavat tällä hetkellä n. 80 % vuosittaisista
käyttökustannuksista. Muut tulot ovat lähinnä vuokratuloja sekä jonkin
verran muita myyntituloja. Kunnilta peritään lisäksi vuosittainen
investointimaksu (0,14 euroa/asukas) alueiden hankintaa ja rakenteiden
investointeja varten. Käyttötalouden ulkopuoliseen investointirahastoon
kerättävällä investointimaksulla rahoitetaan alueiden hankintaa sekä
katetaan alueiden palveluvarustuksen rakentamisesta ja kehittämisestä
aiheutuvat kuluja.
Yhdistyksellä on merkittävä maaomaisuus, jonka tasearvo vuoden 2019
lopussa oli 8,4 milj. euroa. Yhdistyksellä on rahastoissa 1 milj. euroa, jonka
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lisäksi yhdistyksellä on myös kassavaroja ja pankkisaamisia n. 1,5 milj.
euroa. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on poikkeuksellisen hyvä ja
yhdistys tekee vuosittain ylijäämää.
Kuntien maksutuloperusta yhdistykselle on pysynyt samalla tasolla
vuodesta 2012 lähtien, mutta Espoon kaupungin maksuosuus on kasvanut
joka vuosi, koska maksut ovat sidottu väestömäärään. Kuntatalouden
tilanne on heikentynyt voimakkaasti viime vuosina ja koronapandemialla on
ollut erittäin rajuja vaikutuksia talouskasvuun. Hidastunut talouskasvu ja
voimakkaasti noussut työttömyys heikentävät verotulojen kasvua myös
tulevina vuosina. Espoo on valmistellut Taloudellisesti kestävä Espoo tuottavuus- ja sopeutusohjelman, jolla suunnitelmallisesti parannetaan
tuottavuutta ja sopeutetaan käyttö- sekä investointitaloutta. Samat
taloudellisesti kestävät periaatteet tulee ulottua myös Espoo-konserniin
sekä kaikkiin yhteisöihin, joissa Espoo on mukana jäsenenä tai
rahoittajana.
Huolimatta yhdistyksen halusta säilyttää maksuosuudet nykyisellä tasolla,
tulee niitä pystyä myös talousarviovalmistelussa tarkistamaan alaspäin.
Yhdistyksen taloudellinen tilanne ja taloudelliset puskurit mahdollistavat
sen hyvin. Ylijäämän vuosittainen kerryttäminen ei myöskään ole
perusteltua. Vaikka valtuuskunnan jäsenille tässä kohdin esitetään
talousarvion hyväksymistä, on tärkeää, että yhdistys huomioi
taloussuunnitelman 2022 valmistelussa jäsentensä taloudellisen tilanteen
vaikeuden ja pienentää jäsenkohtaisia maksuja.
Espoon kaupungin maksut vuonna 2021 ovat 185 tuhatta euroa
(2020 181 tuhatta euroa ja 2019 179 tuhatta euroa).
Päätöshistoria

Liitteet
1
2
3
4
5

Uudenmaan virkistysalueyhdistys, talousarvio 2021
Uudenmaan virkistysalueyhdistys, toimintasuunnitelma 2021
Uudenmaan virkistysalueyhdistys, maksut 2021
Uudenmaan virkistysalueyhdistys, kokouskutsu
Uudenmaan virkistysalueyhdistys, Esityslista

Tiedoksi
Passinen Matti
Lohikoski Anna-Liisa
Viitanen Sanna
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5066/00.04.00/2020

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.10.2020 § 71
§ 71

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan
päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 4.11.2020
Valmistelijat / lisätiedot:
Kattelus Johanna
Painilainen Outi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Perusturvajohtaja Metso Juha
Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin
edustajaksi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen
4.11.2020 Juha-Pekka Strömbergin ja varahenkilöksi Johanna
Katteluksen, sekä antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi
kokouksessa
1
esittää Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallituksen talousarvio- ja
taloussuunnitelmaesityksen hylkäämistä ja palauttamista valmisteluun.
Kuntayhtymä ei ole riittävästi ottanut huomioon talousarvionsa ja
taloussuunnitelmansa valmistelussa jäsenkuntiensa tarpeita. Se on
yksipuolisesti suunnitellut ja ilmoittanut lakkauttavansa vieroitushoitoosaston vuoden 2021 alusta alkaen. Näin äkillinen lakkauttaminen
vaarantaa Espoon mahdollisuuden päihdepalvelujen
kustannustehokkaaseen järjestämiseen. Kuntayhtymä on taloudellisesti ja
toiminnallisesti niin vakaalla pohjalla, ettei taloudellisia perusteita
vieroitushoidon lakkauttamiseksi ole.
2
vaatia selvitystä Ridasjärven päihdehuoltokeskuksen vieroitushoitoosastotoiminnan toiminnan jatkamisesta lakkauttamisen sijaan
3
harkintansa mukaan hyväksyä muiden jäsenkuntien toimesta
yhtymäkokouksessa hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat
4
kannattaa hallituksen muita esityksiä yhtymäkokoukselle.
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Käsittely
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
Selostus

Espoon kaupunki kuuluu Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymään
(myöh. Ridis), joka järjestää Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa
päihdehuollon palveluita ensisijaisesti jäsenkuntien asukkaille.
Ridiksen peruspääomasta Espoon osuus on 11,5 %. Suurin osuus on
Vantaan kaupungilla (17,5 %) ja muita suurimpia omistajia ovat mm.
Helsinki (9,5 %), Lohja (9,5 %) ja Hyvinkää (7,7 %). Vuonna 2019 Espoo
osti Ridikseltä palveluita yhteensä noin 260 000 eurolla.
Kuntayhtymän korkein päättävä elin on yhtymäkokous, joka pidetään
vähintään kaksi kertaa vuodessa ja johon kukin jäsenkunta valitsee yhden
edustajan. Syysyhtymäkokouksessa päätetään talousarviosta vuodeksi
2021 sekä taloussuunnitelmasta vuosiksi 2022 – 2023. Kuntalaissa
säädetyn myötä Ridiksen talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään
sen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on
laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.
Ridiksen yhtymäkokouksen antaman talousarvio- ja
taloussuunnitteluohjeen mukaan suunnitelmakehykset valmistellaan
taloustoimistossa. Kehykset perustuvat edelliseen hyväksyttyyn
taloussuunnitelmaan ja viimeksi valmistuneeseen tilinpäätökseen.
Kehyksistä ja muista annettavista ohjeista ja perusteista päättää hallitus.
Valmistelussa tulee ottaa huomioon mahdolliset jäsenkuntien esitykset
toiminnan kehittämisestä.
Talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022 – 2023
Syksyllä Ridiksessä on suunniteltu muutoksia omistajakuntien palveluihin.
Kuntayhtymän johtaja on jäsenkuntakokouksessa 25.9.2020 ilmoittanut
jäsenkuntien edustajille, että Ridasjärven vieroitushoito-osasto
lakkautetaan vuoden 2021 alusta. Lakkautuspäätös esitettiin ilman
neuvottelua ja lopullisena siten, ettei päätöstä pystyttäisi enää
muuttamaan. Jäsenkunnista ainakin Espoo, Vantaa ja Helsinki vastustivat
lakkautuspäätöstä.
Yhtymäkokouksessa hallitus esittää talousarvion ja -suunnitelman
hyväksymistä. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa (Liite 1)
kerrotaan, että ”Vieroitushoidon tarve on vähentynyt kahden viimeisen
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vuoden aikana merkittävästi ja kuluvan vuoden tilanne näyttäytyy vielä
heikompana verrattuna edellisiin vuosiin. Tästä syystä Kerkkävieroitushoitoyhteisö lakkautetaan ja tilalle perustetaan pienyhteisö
Pihlaja.” Pienyhteisö Pihlajan tehtäväkenttä on kuitenkin eri kuin Kerkkävieroitushoitoyhteisön, eikä se korvaa lakkautettavaksi ilmoitetun hoidon
palveluja.
Espoon kaupungin näkemyksen mukaan vieroitushoidon tarve ei ole
merkittävästi vähentynyt, vaikka kuluvan vuoden pandemiatilanne onkin
olosuhteiden vuoksi karsinut ostoja. Ridis toteaa itse vuoden 2019
tilinpäätöksessään, että vieroitushoito-yksikön palvelujen kysyntä väheni
vain ”hieman” edellisestä vuodesta.
Tilinpäätöksen, talousarvion ja taloussuunnitelman perusteella, saati
omaan palvelutarpeeseensa nähden Espoo ei näe perusteita
vieroitushoito-osaston lakkauttamiselle. Vuoden 2019 tilinpäätöksen
mukaan viime vuosina kuntien ostamien palvelujen määrä on ollut
ennakoitua laajempaa, mikä on parantanut yhtymän taloudellista tilannetta
ja vakauttanut toiminnan järjestämistä ja suunnittelua, vaikka
kuntakohtaiseen asiakkaiden määrän vaihteluun toki liittyy epävarmuutta.
Ridiksen taloudellinen tilanne on kuitenkin tasapainoinen: sillä ei ole
pitkäaikaista velkaa ja tarvittavat korvausinvestoinnit voidaan rahoittaa joko
kassavaroilla tai tehdyssä metsäsuunnitelmassa esitetyillä
puunmyyntituloilla. Lisäksi se saa tänä vuonna maa-alueen myynnistä
myyntivoittoa, jolla investointeja voidaan rahoittaa.
Espoon kaupungin palvelutarve
Espoon mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulee pystyä vastaamaan
lakisääteisestä tehtävästä järjestää vieroitushoitoa sitä tarvitseville
asiakkailleen. Ridasjärven päihdehoitokeskuksen vieroitushoito on
huomioitu Espoon mielenterveys- ja päihdepalvelujen
palveluverkkosuunnittelussa. Sen lopettaminen äkillisesti vaarantaa
mahdollisuuden Espoon mielenterveys- ja päihdepalvelujen
kustannustehokkaaseen palvelujen järjestämiseen tulevaisuudessa.
Ridasjärven päihdehoitokeskuksen vieroitushoidon lakkauttaminen ilman,
että siitä käydään riittävät keskustelut omistajatahojen kanssa ja
varmistetaan mm. riittävä siirtymäaika, heikentää Espoon mahdollisuuksia
selvitä järjestämisvastuustaan laadukkaasti ja tehokkaasti. Vaikka Espoo
on käyttänyt Ridasjärven vieroitushoitoa alenevassa määrin vuonna 2020,
kaupunki on valmis kehittämään yhteistyötä Ridasjärven ja muiden
jäsenkuntien kanssa Ridasjärven päihdehoitokeskuksen vieroitushoidon
käyttöasteen nostamiseksi.
Espoon kaupunki katsookin, ettei Ridis ole talousarvionsa ja
taloussuunnitelmansa valmistelussa riittävästi ottanut huomioon
jäsenkuntiensa esityksiä toiminnan kehittämisestä. Vieroitushoito-osaston
lakkauttaminen näin äkillisesti vaarantaa Espoon mahdollisuuden
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päihdepalvelujen kustannustehokkaaseen järjestämiseen. Kuntayhtymä on
taloudellisesti ja toiminnallisesti niin vakaalla pohjalla, ettei taloudellisia
perusteita vieroitushoidon lakkauttamiseksi talousarviossa ja suunnitelmassa esitetyllä tavalla ole. Siksi Espoo esittää hallituksen
talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen hylkäämistä, ja esittää siten
yhtymäkokouksen esityslistan asian 19 § palauttamista
kokonaisuudessaan takaisin valmisteluun.
Lisäksi Espoo esittää yhdessä Helsingin ja Vantaan kanssa koostamansa
selvityspyynnön (Liite 2) jatkokeskustelun ja -valmistelun pohjaksi
Ridasjärven päihdehuoltokeskuksen vieroitushoito-osastotoiminnan
jatkamisesta lakkauttamisen sijaan.
Päätöshistoria

Liitteet
6 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, selvityspyyntö vieroitushoito-osaston
lakkauttamisesta
7 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, ehdotus talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.10.2020 § 72
§ 72

Edustajan määrääminen Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola kuntayhtymän yhtymäkokoukseen
Valmistelijat / lisätiedot:
Pesonen Tiina
Penttinen Jukka
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri
Kaupunginhallituksen konsernijaosto
1
nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Samkommunen för Västra Nylands
folkhögskola -kuntayhtymän 29.10.2020 pidettävään yhtymäkokoukseen
sivistystoimen ruotsinkielisten palvelujen kehittämispäällikkö Ida StoltHaglundin
2
antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä kuntayhtymän hallituksen
esitys
- talousarvion 2020 muutoksesta
- vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmasta ja vuoden 2021 talousarviosta
kuitenkin niin, että vuoden 2021 toimintamenot tulee tasapainottaa
saataviin tuloihin ilman omistajakuntien maksuosuuden lisäämistä
-kokouspalkkioista ja korvauksista vuodelle 2021.

Käsittely
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
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Kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 29.10.2020 klo 17.00 alkaen.
Kuntayhtymän tehtävänä on harjoittaa sellaista kansanopistotoimintaa,
jonka voimassa oleva lainsäädäntö kansanopistosta mahdollistaa.
Kuntayhtymän jäsenkunnat, äänivalta ja osuudet ovat seuraavat:

Espoo
Kauniainen
Hanko
Inkoo
Kirkkonummi
Raasepori
Siuntio
Vantaa

1 (3,125 %)
1 (3,125 %)
3 (9,375 %)
3 (9,375 %)
4 (12,5 %)
18 (56,25 %)
1 (3,125 %)
1 (3,125 %)

Jokainen jäsenkunta valitsee yhtymäkokoukseen yhden jäsenen sekä tälle
varajäsenen. Jäsenkuntien äänioikeus jakautuu kunnan osuuksien
mukaisesti.
Kokouksessa käsiteltävät asiat
1. Talousarvion muutos 2020
Vuoden 2020 taloustilanteeseen ovat vaikuttaneet Covid-19 pandemia
sekä viranomaisten rajoitukset. Maaliskuun puolivälistä saakka opetusta on
toteutettu etäopetuksena ja kesän ajalta toiminta peruutettiin lähes
kokonaan.
Tämä on aiheuttanut toimintatuottojen putoamisen. Valtiolta saatu koronaavustus sekä mahdollinen uusi saatava avustus pienentävät hieman
tuottojen laskua. Arviona on, että vuoden 2020 toimintatuotot jäisivät
kuitenkin n. 379 400 euroa talousarviosta.
Koronan takia myös toimintakulut jäävät alle talousarvion. Keittiö- ja
kiinteistöhenkilökunta sekä hallintohenkilökunta olivat kokonaan tai osittain
lomautettuina kevään ja kesän aikana. Säästöjä kertyy myös
palveluostoista sekä tarvikehankinnoista. Arviona on, että säästöjä kertyy
n. 381 500 euroa.
Toimintatuottojen sekä toimintakulujen muutoksen takia esitetään
talousarvion muutosta vuodelle 2020. Muutetussa talousarviossa
toimintatuotot olisivat 1 388 100 euroa, kun ne alkuperäisessä
talousarviossa ovat 1 767 500 euroa. Toimintakulut olisivat 1.417.200
euroa, kun ne alkuperäisessä talousarviossa ovat 1 798 700 euroa.
Tilikauden alijäämäksi tulisi 92 900 euroa, kun ne alkuperäisessä
talousarviossa ovat 85 100 euroa.
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Saadut säästöt sekä korona-avustukset kompensoivat lähes kokonaan
toimintatuottojen laskun. Muutetussa talousarviossa alijäämää kertyisi n.
7.800 euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa.
2. Taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 sisältäen talousarvion
vuodelle 2021
Vuoden 2021 talousarviossa toimintatuotot ovat 1 583 000 euroa ja
toimintakulut ovat 1 620.000 euroa. Tilikauden tulos on
negatiivinen 111 300 euroa ja alijäämää kertyy 99 500 euroa.
Koronaepidemia on vaikuttanut taloustilanteeseen ja arviona on, että
valtionosuudet laskevat jonkin verran tulevina vuosina. Vuonna 2020
aloittaneiden opiskelijoiden määrä pitkissä koulutuksissa on ollut 75
opiskelijaa eli n. 20 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lyhytkursseissa
tilanne on ollut parempi. Vuodelle 2021 on asetettu tavoitteeksi kasvattaa
opiskelijamääriä pitkissä koulutuksissa 90 opiskelijan tasolle.
Vuoden 2021 talousarvioon liittyen on esitetty seuraavia
tasapainottamistavoitteita:
- että syksyllä 2021 on oltava vähintään 94 opiskelijaa ja että noin 50
opiskelijaa asuu koulun sisäoppilaitoksessa
- että henkilöstökustannukset pidetään kohtuullisella tasolla
- että noudatetaan tiukkaa taloudellista linjaa kaikissa toiminnoissa
- että ylläpitäjän jäsenkunnat maksavat maksuosuuksia yhteensä
80.000 euroa. Investointeihin ei haeta erillisiä maksuosuuksia.
- että kansanopisto rakentaa edelleen mahdollisuuksia lisätä koulun tilojen
vuokraamista ulkopuolisille toimijoille.
Odotettu valtionosuuden leikkaus ja opiskelijoiden määrän väheneminen
edellyttää jäsenkunnilta maksuosuuksia vuoden 2021 talousarvioon.
Maksuosuuksista määritellään perussopimuksessa § 17.
Ennakkomaksujen osuudet vuodelle 2021 jaetaan opiskelijamäärän
suhteessa jäsenkunnille:
Kunta
Espoo
Kauniainen
Hanko
Inkoo
Kirkkonummi
Raasepori
Siuntio
Vantaa

Opiskelijamäärä (KA)
5,5
2,5
2
1,5
2,5
22
0,5
1

Ennakkomaksu, €
11 733,33
5 333,33
4 266,67
3 200,00
5 333,33
46 933,33
1 066,67
2 133,33
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80 000,00

Maksuosuudet laskutetaan kahdessa erässä, 30.6.2021 ja 30.11.2021.
Vuoden 2021 suunnitellut investoinnit ovat yhteensä 32 000 euroa.
Investointeihin ei haeta rahoitusta jäsenkunnilta.
3. Vuoden 2021 palkkioiden, matkakorvausten ja päivärahojen
vahvistaminen
Palkkioihin, matkakorvauksiin ja päivärahoihin ei esitetä korotuksia.

Päätöshistoria

Liitteet
8
Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän taloussuunnitelma 20212023 ja talousarvio 2021
9
Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän talousarvion 2020
muutosesitysperustelut
10 Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän talousarvion 2020
muutosesitys
11 Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän talousarvion
seurantaraportti 1.-9.2020
12 Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän kokouskutsu ja esityslista
29.10.2020
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.10.2020 § 73
§ 73

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous
13.11.2020, kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Lövgren Reetta
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallituksen konsernijaosto
1
nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n vuoden 2020
syysyhtymäkokoukseen 13.11.2020 teknisen toimen johtaja Olli Isotalon ja
hänen estyneenä ollessaan hallintolakimies Reetta Lövgrenin,
2
antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa
2.1
kannattaa hallituksen esitystä merkitä tiedoksi osavuoksikatsaus 1-8 2020
ja esitystä hyväksyä kuntayhtymän sidotun investointimäärärahan ylitys
256 105 000 eurosta 284 704 000 euroon
2.2
kannattaa hallituksen esitystä HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
vuosille 2021 – 2023 ja vahvistaa sitovat määrärahat hallituksen esityksen
mukaisesti,
2.3
kannattaa, että hallitus valtuutetaan ottamaan uutta pitkäaikaista
lainaa vuoden 2021 talousarvion puitteissa enintään 169 557 000 euroa,
2.4
kannattaa hallituksen esitystä hyväksyä sekä vesihuollon että jätehuollon
investointiohjelmat vuosille 2021-2030
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2.5
kannattaa hallituksen esitystä merkitä tiedoksi hallituksen
selvitys tarkastuslautakunnan vuonna 2019 arviointikertomuksessa
antamiin suosituksiin
2.6
esittää, että yhtymäkokous kehottaa kuntayhtymän hallitusta huomioimaan
toiminnassaan erityisesti
- PKS jäsenkuntien toiminta- ja taloussuunnitelmasta antamissaan
lausunnoissa esittämät hankkeiden vuosittaiset raportointipyynnöt
jäsenkunnille sekä
- 1,5%:n vuosittaisen tuottavuustavoitteen ja
- vesi- ja jätemaksujen reaalisten hinnankorotusten välttämisen
2.7
kannattaa kokouksessa muita hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä.
Käsittely

Anders Portin poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta)

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Syysyhtymäkokous
HSY:n syysyhtymäkokous pidetään 13.11.2020 klo 10.00 Ilmalassa,
kokoushuoneessa Kaivanto, osoitteessa Ilmalankuja 2 A, Helsinki.
Kokouksen esityslista on oheismateriaalina.
Syysyhtymäkokouksessa käsitellään hallituksen esitys HSY:n toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi vuosille 2021 - 2023 sekä osavuosikatsaus.
Lisäksi yhtymäkokouksessa käsitellään vesihuollon investointiohjelman
2021-2030, jätehuollon investointiohjelma 2021-2030, selvityksen
antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuonna 2019
antamista suosituksista sekä eron myöntäminen tarkastuslautakunnan
jäsenelle ja hallituksen varajäsenelle.
Osavuosikatsaus
Tammi-elokuussa toimintatuottoja kertyi 250,2 milj. euroa. Vuosiennusteen
mukaan tuottoja syntyy 379,3 milj. euroa, mikä on 4,7 milj. euroa
talousarviota enemmän.
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Raportointikauden toimintakulut olivat 114,9 milj. euroa eli 10,4 milj.
talousarviota pienemmät. Vuosiennusteessa toimintakulut ovat 187,0 milj.
euroa alittaen talousarvion 3,5 milj. eurolla. Vesihuollon toimintakulujen
ennakoidaan päätyvän alle talousarvion, kuten myös jätehuollon.
Tammi-elokuun investoinnit olivat yhteensä 152,1 milj. euroa, josta
142,9 milj. euroa oli vesihuollon ja 8,3 milj. euroa jätehuollon investointeja.
Kokonaisinvestointien ennakoidaan ylittävän talousarvion sidotun
määrärahan 28,6 milj. eurolla. Vesihuollon investointien
kokonaissumman ennustetaan ylittävän talousarvion 33,7 milj. eurolla.
Kaupunkilähtöisten investointien 16,6 milj. eurolla. Rakentaminen on ollut
ennakoitua vilkkaampaa. Mm. Raide-Jokerin rakennustöiden nopea tahti
lähes kolmessakymmenessä työkohteessa ja aikataulumuutokset niissä
ovat muuttaneet kustannusten kertymää vuositasolla aiemmin
ennustettuun verrattuna. Jätehuollon investointien arvioidaan puolestaan
alittavan talousarvion 5,2 milj. eurolla.
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023
HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 - 2023 tavoiteasetanta ja
budjetointi perustuvat HSY:n yhtymäkokouksen 16.11.2018 hyväksymään
strategiaan 2025. Tavoitteiden pohjana ovat strategiset päämäärät.
Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma käsiteltiin HSY:n hallituksessa
12.6.2020. Tämän jälkeen jäsenkaupunkeja pyydettiin antamaan
lausuntonsa 31.8.2020 mennessä. Espoon kaupunginhallituksen
konsernijaosto antoi lausuntonsa 31.8.2020.
Talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa tuottavuustavoitteena on ollut
keskimääräinen 1,5 %:n vuotuinen tuottavuuden paraneminen.
Lopullisessa taloussuunnitelmaesityksessä on huomioitu kaupunkien
lausunnot ja siihen on tehty HSY:n toiminnassa tai toimintaympäristössä
kesän ja syksyn aikana tapahtuneista muutoksista aiheutuvat
tarkennukset.
HSY:n toimintatulot vuonna 2021 ovat 388 milj. euroa, 8,7, milj. euroa
enemmän vuoden 2020 ennusteeseen verrattuna. Vesihuollon käyttö- ja
perusmaksuihin on laskettu 2,7 % korotus, joka sisältää 0,9%
peruspääoman korkovaikutuksena. Hintojen nostotarve perustuu menossa
olevan suuren investointitarpeen ja siitä seuraavien pääomakulujen kasvun
kattamiseen.
Jätehuollon toimintatulojen ennakoidaan kasvavan suunnitelmakaudella.
Suurimpia syitä kasvulle ovat lisääntyvät erilliskeräykset, asukasmäärän
kasvu ja taksojen tarkistaminen. Astiatyhjennysten hintoihin on laskettu
esitetyt jätelajitteluun kannustavat hintamuutokset: Sekajäte +9,8%,
hyötyjaeastiat -7,4 … -7,8%. Jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet ovat
noin prosentti HSY:n toimintatuotoista.
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HSY:n toimintamenot vuonna 2021 ovat 194,3 milj. euroa, 3,8 milj. euroa
enemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa ja 7,3 milj. euroa enemmän
kuin vuoden 2020 ennusteessa.
Toimintatulojen ja -menojen erotuksena syntyvä toimintakate vuonna 2021
on 196,1 milj. euroa (50,5 % toimintatuloista), kun se vuonna 2020
ennustetaan olevan 194,6 milj. euroa (51,3 %). Tilikauden tulos vuonna
2021 on vuosikatteesta vähennettävien pysyvien vastaavien poistojen
jälkeen 14,7 milj. euroa ylijäämäinen. Jätehuollon investointivarauksen
aiempaan purkamiseen liittyvien poistoerokirjausten ja vesihuollon
tuloksesta maksettavien tuloverojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 14,7
milj. euroa.
Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen
toukokuussa 2020 hyväksymiin investointiohjelmiin vuosille 2021 - 2030,
joihin on tehty joitakin tarkennuksia lähinnä menossa olevien
rakennuskohteiden aikatauluista ja laajuuksista johtuen. Vuonna 2021
investoinnit ovat yhteensä 240,7 milj. euroa, josta 212,4 milj. euroa on
vesihuollon ja 25,5 milj. euroa jätehuollon investointeja.
Espoon on toiminta- ja taloussuunnitelmasta antamassa lausunnossaan
todennut, että talous- ja toimintasuunnitelmassa esitetyt reaaliset
hinnankorotukset niin vesi- kuin jätehuoltoonkin ovat yleiseen
hintakehitykseen nähden suuria. Esitettyjen hinnankorotusten määrää
tulee pienentää ensisijaisesti toiminnan tuottavuutta ja
kustannusrakennetta parantamalla.
Espoon asettamat tulostavoitteet vuodelle 2021 ovat:
1. Jäsenkuntien talouden tasapainotustarpeiden huomioon ottaminen
kuntayhtymän taloudenpidossa ja -suunnittelussa niin, että kuntayhtymät
tekevät myös omat toimenpiteensä talouden tasapainottamiseksi
2. Strategisten tavoitteiden seurantaa tehostettava ja vaadittavat
korjaustoimet toteutettava riittävän ajoissa
3. PKS-yhteisten tavoitteiden toteutumisesta, kokonaisinvestoinneista
sekä merkittävien hankkeiden toteutumisesta raportoitava jäsenkunnille
vuosittain PKS-raportoinnin yhteydessä
4. Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi
a. läpinäkyvä tuottavuusmäärittely ja -laskenta
b. tavoitetta tarkennetaan tarvittaessa koronavaikutusten johdosta
myöhemmin erikseen
5. Vesihuollon osalta tavoitteena tulee olla tariffien reaalisten
hinnankorotusten välttäminen
6. Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti kestävälle
tasolle
7. Kuntayhtymän vuosien 2021 ja 2022 talousarviovalmistelussa otetaan
huomioon peruspääomalle maksettava 0,5 %:n korvaus. Vuosien 2023 ja
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2024 osalta valmistelussa otetaan huomioon 1 %:n korvaus ja vuodesta
2025 alkaen 1,5 %:n korvaus.
8. Tehostetaan toimenpiteitä vesijohtoverkoston hävikin pienentämiseksi
9. Kehitetään jätteiden sivuvirtojen hyödyntämistä pääkaupunkiseudulla
yhteistyössä palveluja tuottavien yritysten kanssa
Lisäksi Espoo on esittänyt, että aina kun HSY rakentaa merkittäviä
vesihuoltolähtöisiä siirtoviemäreitä tai vesijohtoja muualle kuin katualueelle
tutkittaisiin yhteistyössä riittävän varhaisessa vaiheessa, voidaanko
vesihuoltolinjojen aluevarauksia ja alueelle rakennettavaa ulkoilureitistöä
yhdistää.
Vesihuollon investointiohjelman 2021-2030 hyväksyminen
Vesihuollon investointiohjelma sisältää vesihuollon suunnitellut investoinnit
vuosille 2021-2030. Suunnitelmakauden kokonaisinvestoinnit ovat 1 559
milj. euroa. Investointitaso nousee edelliseen investointiohjelmaan
verrattuna esimerkiksi verkostojen saneerausten lisäämisen, Blominmäen
jätevedenpuhdistamon viivästymisen ja yksikköhintojen tarkistamisen
vuoksi.
Suunnitelmakaudella mm. Blominmäen jätevedenpuhdistamon
rakentaminen jatkuu vilkkaana vuoden 2021 aikana. Suuret
kaupunkilähtöiset aluehankkeet jatkuvat, ja Raide-Jokeri –allianssin
rinnalle todennäköisesti käynnistyvät myös Kruunusillat- ja Kalasatamaallianssit. Vesihuoltolähtöisistä verkostohankkeista tärkeimpiä ovat
Munkkiniemi‐hanke, Kivistö-Koillis-Espoo-hanke sekä Blominmäen itäisen
valuma-alueen viemäröintijärjestelyt. Vesijohtohankkeista suurin on uusi
linja Tikkurilan painepiirissä.
Myös vesihuollon investointiohjelmasta on pyydetty jäsenkaupungeilta
lausunnot. Lausunnoissa investointiohjelman linjauksia on pidetty
kannatettavina ja muistutettu joistakin kaupunkikohtaisista erityistarpeista.
Espoo on lausunnossaan tuonut esiin, että HSY on varannut
talousarvioesityksessään vuodelle 2021 vesihuollon toiminta‐alueen
kaavoituksen mukaiseen laajentumiseen 31,6 milj. euroa ja
suunnitelmakaudelle 2022 - 2023 keskimäärin 32,3 milj. euroa. Espoon
näkemyksen mukaan varaukset riittävät jäsenkuntien yhteenlaskettuun
laajentumistarpeeseen, mutta HSY:n tulee säilyttää valmius tarkastaa
investointikehystään kesken toimintavuoden, jos näyttää siltä, että kehys ei
riitäkään jäsenkuntien tarpeeseen. Lisäksi HSY:n pitäisi varautua
laajentumiseen haja-asutusalueille Espoon osalta noin 2 milj. eurolla.
Jätehuollon investointiohjelman 2021-2030 hyväksyminen
Jätehuollon investointiohjelma sisältää jätehuollon suunnitellut investoinnit
vuosille 2021-2030. Suunnitelmakauden 2021-2030 kokonaisinvestoinnit
ovat 182,1 milj. euroa. Investointien kokonaistaso on pysynyt samalla
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tasolla kuin edellisessäkin investointiohjelmassa, mutta mm. tiukentuneet
kierrätystavoitteet ovat edellyttäneet laitosmaisen esikäsittelyn
investointien osittaista aikaistamista ja investointien painottumista osin
edellistä investointiohjemaa enemmän ohjelmakauden alkuvuosille.
Jätehuollon hankkeet keskittyvät ympäristöhaittojen minimoimiseen ja
HSY:n toimipisteiden mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen.
Aluepalvelulähtöisissä investoinneissa jatketaan yhteistyötä
Kierrätyskeskuksen kanssa, millä valmistellaan uusien Mini-Sortti
konseptin mukaisten Sorttiasemien perustamista kierrätyskeskusten
yhteyteen ja Sortti-Kierrätystavaratalon toteuttamista. Ensimmäinen MiniSortti-pilotti on suunniteltu toteutettavaksi Koivukylän kierrätyskeskuksen
yhteyteen ja toiminta käynnistynee vuoden 2021 alussa.
Antamissaan lausunnoissa jäsenkaupungit ovat pitäneet jätehuollon
investointiohjelman linjauksia kiertotalouden, sekä materiaali- ja
energiatehokkuuden lisäämisestä kannatettavana. Lisäksi jäsenkaupungit
ovat kehottaneet HSY:tä mm. kiinnittämään huomiota siihen, että
investointien kokonaistaso mitoitetaan rahoituksellisesti kestävälle tasolle.
Jätehuollon investointien kokonaistaso pyritään mitoittamaan niin, ettei
kuntayhtymän rahoituksellinen asema vaarannu.
Selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan
vuonna 2019 antamista suosituksista
Tarkastuslautakunta teki vuoden 2019 arviointikertomuksessa
yhtymäkokoukselle ehdotukset suosituksiksi HSY:n hallitukselle.
Yhtymäkokous päätti kokouksessaan 15.5.2020 § 3 merkitä tiedoksi
tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2019 toiminnasta ja
taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n
hallitukselle ja kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen
niistä toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella
on ryhdytty.
Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenelle ja hallituksen
varajäsenelle
Tarkastuslautakunnan jäsen Hanna-Leena Laitinen on pyytänyt eroa
tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä.
Hallituksen varajäsen Antti Annala on pyytänyt eroa hallituksen
varajäsenen tehtävästä. Varajäsenen ehdottaminen Antti Annalan tilalle on
Vantaan kaupungin asia.
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Liitteet
13
14
15
16
17
18
19
20
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HSY Ääniluettelo 2020
HSY Osavuosikatsaus 1-8 2020
HSY Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023
HSY Vesihuollon investointiohjelma 2021-2030
HSY Talousmalli 2021-2030
HSY Jätehuollon investointiohjelma 2021-2030
HSY Selvitys tarkastuslautakunnan vuonna 2019 antamiin suosituksiin
Ei julkaista, HSY Eron pyytäminen luottamustoimesta Hanna-Leena Laitinen 18.7.2020,
sisältää henkilötietoja
21 Ei julkaista, HSY Eron pyytäminen luottamustoimesta Antti Annala 18.7.2020, sisältää
henkilötietoja

Tiedoksi
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
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§ 74

Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tiedoksi selostusosassa
mainitut päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset.

Käsittely

Asia käsiteltiin § 68 jälkeen

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

1
HSL:n yleiskatsaus (Suvi Rihtniemi)
2
Länsimerton jatkeen liityntäliikenteen suunnittelu (Tero Mertanen)
3
Eteva-kuntayhtymän tilanne (Maria Jyrkkä)

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 75

28/31
26.10.2020
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.10.2020 § 75
§ 75

Salassa pidettävä asia, JulkL 24 §
Valmistelijat / lisätiedot:
Jyrkkä Maria
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus
Salassa pidettävä asia, JulkL 24 §
Käsittely

Päätös

Selostus
Päätöshistoria

Asian esittelijä poisti asian listalta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 67, § 68, § 69
Muutoksenhakukielto
Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 70, § 71, § 72, § 73
Oikaisuvaatimusohje
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), sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen
kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
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 kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Käyntiosoite:
Virka-aika:
Postiosoite:
Sähköposti:
Faksi:
Vaihde:

Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, kolmas kerros
ma-pe 8.00 - 15.45
Espoon kirjaamo, PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
kirjaamo@espoo.fi
+358-(0)9-816 22495
+358-(0)9-81621
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

