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§1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös

Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta oli kutsuttu koolle puheenjohtajan
allekirjoittamalla 14.1.2021 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
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§2

§2

Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jenni Koski.
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6749/12.00.00/2020

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 20.01.2021 § 3
§3

Espoon kaupungin lausunto valtioneuvoston koulutuspoliittisesta
selonteosta
Valmistelijat / lisätiedot:
Latva-Äijö Annika
Saloranta-Eriksson Outi
Toivonen Kaisu M SUKO
Erma Tapio
Salonen Ilpo
Mattila Virpi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että
opetus- ja kulttuuriministeriölle annetaan liitteen mukainen lausunto
luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi
(lausuntopyyntö VN/1972/2020)

Käsittely
Esittelijän kokouksessa tekemä lisäys on huomioitu pöytäkirjan liitteessä.
Puheenjohtaja Jarmo Niemisen kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen:
Poistetaan lause: ”On kuitenkin tärkeää pitää nämä koulutusmuodot
erillään.” liitteen sivulta 5.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan
ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.
Muutos on huomioitu pöytäkirjan liitteessä.
Päätös
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Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle,
että opetus- ja kulttuuriministeriölle annetaan liitteen mukainen lausunto
luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi
(lausuntopyyntö VN/1972/2020).
Selostus
Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Espoon kaupungilta lausuntoa
luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi
(lausuntopyyntö VN/1972/2020). Lausunto on pyydetty toimittamaan
opetus- ja kulttuuriministeriöön 22.1.2021 mennessä. Espoo kuitenkin
pyysi ja sai lisäaikaa 2.2. asti.
Espoon lausunto käsitellään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa
20.1.2021, Svenska rum -lautakunnassa 21.1.2021 ja
kaupunginhallituksessa 1.2.2021.
Valmistellussa koulutuspoliittisessa selonteossa luodaan kuva koulutuksen
ja tutkimuksen nykytilasta, tavoitetila ja linjataan tarvittavat toimenpiteet
tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuonna 2040 Suomessa on vahva,
laadukkaaseen ja vaikuttavaan kasvatukseen, koulutukseen, tutkimukseen
ja kulttuuriin rakentuva sivistysperusta. Kaikilla on oikeus oppia ja kasvaa
sekä saada tarvitsemansa tuki ja ohjaus. Selontekoluonnos on lähetetty
laajalle lausuntokierrokselle. Eduskunnalle selonteko on tarkoitus antaa
vuoden 2021 keväällä.
Espoon lausunto on laadittu suomenkielisen opetuksen tulosyksikön,
suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja ruotsinkielisten sivistyspalveluiden tulosyksikön yhteistyössä. Lausuntoa laadittaessa myös muita
sivistystoimen yksiköitä on kuultu.

Lausunnon keskeinen sisältö:
Espoon kaupunki toteaa, että selonteko on kattavasti laadittu ja tarkastelee
hyvin tulevaisuuden isoja koulutuspoliittisia haasteita. Selonteon
lähtökohdissa on käsitelty kattavasti toimintaympäristön muutokset, jotka
tulevat ratkaisevasti vaikuttamaan koulutusalaan ja koko ympäröivään
yhteiskuntaan. Koronapandemian jälkivaikutuksia selonteossa ei sivuta.
Selonteossa on otettu voimakkaasti kantaa koulutuksellisen tasa-arvon
puolesta. Espoo nostaa kuitenkin esiin, että tarvittavat resurssit
varhaiskasvatuksen ja koulutuksen laadukkaaseen toteuttamiseen ja
jatkuvaan kehittämiseen tulee turvata. Polarisaatiokehitys tulee pysäyttää
ja opetuksen tulee vastata lasten ja nuorten yksilöllisiin tarpeisiin entistä
tehokkaammin.
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Lasten ja nuorten psykososiaalinen hyvinvointi tulee turvata.
Oppilashuoltoa tulee entisestään vahvistaa, samoin kuin erityisen tuen
tarpeessa olevien oppilaiden tarpeisiin tulee vastata entistä tehokkaammin.
Tämä edellyttää toimivaa moniammatillista yhteistyötä, jossa opetusalan
ammattilaisten rinnalla työskentelee muiden alojen asiantuntijoita.
Ruotsinkielisten koulutuspolkujen kehittämiselle ja ruotsinkielisen
henkilöstön saatavuuden varmistamiselle on laadittava tarvittavat erilliset
askelmerkit, jotta ruotsinkielisille oppijoille pystytään tarjoamaan
yhdenvertaiset mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen.
Espoon ja pääkaupunkiseudun kaupunkien opetusryhmissä on
huomattavan suuri osuus maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria, joten
koulutuspoliittinen selonteko ei voi ohittaa maahanmuuttajia ilman
konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Maahanmuuttajataustaisille tarvitaan
kohdennettuja toimia kaikille koulutusasteille ja nivelvaiheisiin. Samalla on
varmistettava, ettei koulutusjärjestelmän sisälle synny maahanmuuttajille
muusta väestöstä kokonaan eriytyneitä koulutuspolkuja. Kielten ja
kulttuurien moninaisuus tulee tunnistaa entistä vahvemmin esim.
opettajakunnan omassa taustassa.
On hyvä, että opiskelijat voivat liikkua entistä sujuvammin lukio- ja
ammatillisen koulutuksen välillä. On kuitenkin tärkeää pitää nämä
koulutusmuodot erillään, koska se on yksi tapa tukea erilaisten
koulutusmuotojen tarjoamista. Englanninkielinen ylioppilastutkinto
vahvistaa omalta osaltaan Suomen kansainvälisyyttä.
Espoon kaupunki pitää tärkeänä, että käynnistetään lainsäädännön
kokonaisuudistus, jossa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja
perusopetuksen lainsäädäntö uudistetaan yhtenäiseksi koordinoiduksi
kokonaisuudeksi, joka tukee yhtenäistä oppimisen polkua ja nostaa kunkin
koulutusasteen tehtävät jatkumossa esille.
Espoon kaupunki toteaa, että oppiminen tulee nähdä jatkumona
varhaiskasvatuksesta aina korkeakoulutukseen asti. Varhaiskasvatuksen
painoarvoa ja varhaisten oppimiskokemusten merkitystä tulee painottaa
nykyistä vahvemmin. Esi- ja perusopetuksen nivelvaihetta tulee tukea
entistä paremmin.
Varhaiskasvatuksen opettajien henkilöpulan ratkaisu tulee nostaa
vahvemmin selonteossa esille. Syyt opettajapulaan ovat moninaiset, eikä
niitä voida ratkaista ainoastaan opettajankoulutuspaikkoja lisäämällä. Myös
muilla koulutusasteilla tulee varmistaa työvoiman saatavuus.

Päätöshistoria
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Liitteet
1 Espoon kaupungin lausunto koulutuspoliittisesta selonteosta
Oheismateriaali
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi
Koulutuspoliittinen selonteko
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§4

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestäminen lukuvuonna 2021-2022
Valmistelijat / lisätiedot:
Nurmi Juha
Stolt-Haglund Ida
Loisa-Turunen Miia
Grönroos Elina
Wendell Kasper
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
1) päättää, että iltapäivätoiminnan avustusta saavien palveluntuottajien
kanssa voidaan jatkaa voimassa olevaa sopimuskautta lukuvuoden 20212022 loppuun nykyisten sopimusten ehdoin. Avustusta saavilta
palveluntuottajilta tiedustellaan, haluavatko he jatkaa nykyisissä kouluissa
lukuvuonna 2021-2022. Mikäli palveluntuottaja ei halua jatkaa, kohteen
iltapäivätoiminta toteutetaan joko omana toimintana tai kohteeseen
haetaan uusi avustusta saava palveluntuottaja.
2) merkitsee tiedoksi, että selostusosassa mainittujen kilpailutettujen
kohteiden osalta otetaan käyttöön hankintasopimusten mukainen optio
lukuvuodelle 2021-2022
3) merkitsee tiedoksi, että iltapäivätoiminta toteutetaan kaupungin omana
toimintana selostusosassa mainituissa, tiedossa olevissa, kouluissa
lukuvuonna 2021-2022.

Käsittely

Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Selostus
Perusopetuslain 8 a luvussa säädetyn mukaisesti kunta voi järjestää ja
hankkia aamu- ja iltapäivätoimintaa. Jos kunta järjestää tai hankkii ko. lain
mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimivien
koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden
vuosiluokkien osalta 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuille oppilaille kunnan
päättämässä laajuudessa.
Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden
kuntien kanssa taikka hankkia palvelut muulta julkiselta tai yksityiseltä
palvelujen tuottajalta. Kunta voi myös hankkia palvelut antamalla tähän
tarkoitukseen avustusta palvelujen tuottajalle.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on 13.12.2017 hyväksynyt ja
14.2.2018 osin muuttanut perusopetuksen iltapäivätoiminnan
järjestämismuotoja sekä palveluntuottajien valintaperusteita. Ne ovat olleet
voimassa 1.8.2018 lukien ja niissä on määritelty perusteet omalle
toiminnalle, avustettavalle toiminnalle ja ostopalveluna toteuttavalle
toiminnalle.
Valtuusto on 19.10.2020 § 144 hyväksynyt taloudellisesti kestävä Espoo –
tuottavuus ja sopeutusohjelman (TAKE). TAKEn linjausten mukaisesti
kaupungin palvelut on järjestettävä ja tuotettava kokonaistaloudellisesti
järkevimmällä järjestämistavalla. Palvelu voidaan ottaa omaksi toiminnaksi
silloin, kun se on kokonaistaloudellisesti edullisempaa. Palveluja siirretään
ostopalveluilla tai kumppanuudella järjestettäväksi, mikäli tulosyksikön oma
toiminta on kalliimpaa/tehottomampaa kuin markkinoilta saatava palvelu.
Edellä mainittujen linjausten pohjalta on tarkoituksenmukaista tehdä myös
iltapäivätoiminnan järjestämisen osalta kattava kokonaistarkastelu
toteuttamismuodoista. Tämä edellyttää huolellista nykytilanteen kartoitusta
sekä tulevan toiminnan suunnittelua ja valmistelua, joka tulee toteuttaa
suomenkielisen opetuksen ja ruotsinkielisten sivistyspalvelujen sekä
hankintakeskuksen yhteistyönä.
Valmistelu voidaan aloittaa kevään 2021 aikana, jolloin iltapäivätoiminnan
järjestämisen periaatteet voidaan tuoda lautakuntien hyväksyttäväksi
syksyn 2021 aikana. Tällöin lautakunnan päättämien toimintamuotojen
edellyttämät toimenpiteet ja ratkaisut voidaan tehdä kevään 2022 aikana ja
ne tulisivat voimaan lukukauden 2022-2023 alusta.
Nykytilanne
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Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö on kilpailuttanut 10 koulun
iltapäivätoiminnan. Nämä koulut ovat:
- Espoo International School
- Karamzinin koulu
- Kilon koulu
- Matinlahden koulu
- Rastaalan koulu
- Ruusutorpan koulu
- Saunalahden koulu
- Soukan koulu
- Tiistilän koulu
- Vanttilan koulu
Nykyiset hankintasopimukset päättyvät lukuvuoden 2020-2021 päättyessä.
Sopimuksia on mahdollista jatkaa yhdellä optiovuodella. Tämä edellyttää,
että palveluntuottajien halukkuutta iltapäivätoiminnan jatkamiseen
tiedustellaan hyvissä ajoin vuoden 2021 alussa.
Optiokauden käyttöönotosta tehdään viranhaltijapäätös, joka toimitetaan
nykyisten palveluntuottajien tietoon, hankintasopimuksesta riippuen, kuusi
(6) tai (3) kolme kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
Suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä iltapäivätoimintaa toteutetaan
omana toimintana seuraavilla kouluilla:
- Auroran koulu
- Karhusuon koulu
- Kirstin koulu
- Koulumäen koulu
- Lahnuksen koulu
- Nuuksion koulu
- Pakankylän koulu
- Saunalahden koulu
- Toppelundin koulu
- Tuomarilan koulu
Ruotsinkielisissä sivistyspalveluissa omaa toimintaa on seuraavilla
kouluilla:
- Finno skola
- Karamalmens skola
- Storängens skola
- Vindängens skola
On tarkoituksenmukaista jatkaa omaa toimintaa myös lukuvuonna 20212022.
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Muissa kouluissa (suomenkielinen opetus 41 koulua ja ruotsinkielinen
opetus 7 koulua) iltapäivätoiminta toteutetaan avustusta antamalla.
Avustusta saavia palveluntuottajia on suomenkielisen opetuksen puolella
yhteensä 19 ja ruotsinkielisen opetuksen puolella yhteensä 3. Päätökset ja
sopimukset on tehty siten, että ne päättyvät lukuvuoden 2020-2021
päättyessä.
Lautakunnan hyväksymien perusopetuksen iltapäivätoiminnan
järjestämismuotojen sekä palveluntuottajien valintaperusteiden mukaan
tulisi julkaista avustusten hakukuulutus ja palveluntuottajien tulisi tehdä
erilliset hakemukset liitteineen määräaikaan mennessä. Kun otetaan
huomioon TAKEn 19.10.2020 § 144 hyväksytyt ja tämän jälkeen
tiedoksiannetut linjaukset sekä iltapäivätoiminnan kokonaistarkastelu ja
uusien periaatteiden valmistelun edellyttämä aika sekä työmäärä, olisi
perusteltua tehdä uudet avustusta koskevat päätökset ja sopimukset vain
yhdeksi lukuvuodeksi, mikä on lyhyt aika ottaen huomioon haun
edellyttämä hallinnollinen työ sekä palveluntuottajien että kaupungin
kannalta. On tarkoituksenmukaista, että myös avustusta saavien
palveluntuottajien kanssa jatkettaisiin seuraava lukuvuosi samoin kuin
kilpailutetussa toiminnassa aiempien sopimusten mukaisesti, jolloin
kaikkien toimijoiden osalta olisi mahdollista lähteä samoin, uudistetuin
perustein syksyyn 2022. Tämä edellyttää, että lautakunta hyväksyy
menettelyn päätösehdotuksen mukaisesti ja että palveluntuottajat ovat
halukkaita jatkamaan nykyisissä kohteissa. Lisäksi avustusta saavan
palveluntuottajan valinnasta ja tehdyn sopimuksen jatkamisesta tulee
tehdä muutoksenhakukelpoinen viranhaltijapäätös. Mikäli palveluntuottaja
ei halua jatkaa, kohteen iltapäivätoiminta voitaisiin toteuttaa joko omana
toimintana tai kohteeseen haetaan uusi avustusta saava palveluntuottaja.
Tämä harkinta tehtäisiin tapauskohtaisesti.
Asia käsitellään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 20.1.2021 ja
Svenska rum -lautakunnassa 21.1.2021.

Päätöshistoria

Oheismateriaali
Uusi Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämismuodot sekä palveluntuottajien
valintaperusteet 14.2.2018
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Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 20.01.2021 § 5
§5

Musiikkiopisto Avonian kannatusyhdistys ry:n oikaisuvaatimus koskien
Kannusillanmäen kaupungin vuokratilan suuruutta ja vuokran määrää
Valmistelijat / lisätiedot:
Heino Elli-Noora
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Suomenkielisen opetustoimen johtaja Toivonen Kaisu M SUKO
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hylkää Musiikkiopisto Avonian
kannatusyhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen, joka oli tehty lautakunnan
päätöksestä 9.12.2020 § 231.
Perustelut: Espoon kaupungin Tilapalvelut -liikelaitoksen mukaan vuonna
2018 tehdyn tarkastusmittauksen perusteella Musiikkiopisto Avonian
kannatusyhdistys ry:n osoitteessa Kannusillanmäki 6 sijaitsevan
vuokratilan pinta-ala on 492,22 neliömetriä. Tätä neliömäärää käytetään
vuokranmääräytymisen perusteena. Lautakunnan 9.12.2020 § 231 tekemä
päätös ei siten ole virheellinen.

Käsittely

Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Opetus- ja varhaislautakunta päätti 9.12.2020 § 231 Musiikkiopisto
Avonian kannatusyhdistys ry:n vuoden 2021 avustuksista, mukaan lukien
kaupungin sisäisten vuokrien vuokra-avustus. Valmisteltujen tietojen
mukaisesti oppilaitos on oikeutettu saamaan vuokra-avustusta osoitteessa
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Kannusillanmäki 6 sijaitsevaan vuokratilaan. Tilapalveluilta saatujen
tietojen mukaisesti tilan koko on tarkistettu vuonna 2018.
Kaupungin rakennusten huoneistoaloja tarkistetaan (Ramboll graafinen
tilahallinta) ja tämän mukaisesti on kyseisen kohteen neliöt tarkistettu
vuonna 2018. Kaupungin Tilapalvelut -liikelaitoksen tietojen mukaisesti
oppilaitoksen osoitteessa Kannusillanmäki 6 sijaitsevan vuokratilan pintaala on 492,22 neliömetriä.
Tilapalvelut -liikelaitoksen sisäisten toimitilavuokrien laskennasta ja
vuokriin kohdistuvista päivityksistä vastaa kaupunginhallitus.
Kaupunginhallitus on päättänyt vuodelle 2021 ajoittuvista vuokrien
korotuksista liitteenä olevan selvityksen mukaisesti.
Päätöshistoria

Oheismateriaali
Musiikkiopisto Avonian kannatusyhdistys ry:n oikaisuvaatimus Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan 09/12/2020 päätökseen
Espoon kaupungin Tilapalvelut, Kannusillanmäen toimistotalo, tuloste/ Rambol graafinen
tilahallintajärjestelmä
Kaupunginhallituksen päätös Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitilavuokrien laskennan päivityksestä
02/11/2020
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätös Taiteen perusopetuksen avustuksista vuodelle
2021
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6998/00.01.01/2020

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 20.01.2021 § 6
§6

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön ja sivistystoimen
toimialan esikunnan viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa koskevan
delegointipäätöksen muuttaminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Peltonen Anne
Penttinen Jukka
Rauman Maria
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Mattila Virpi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta muuttaa suomenkielisen
varhaiskasvatuksen tulosyksikön ja sivistystoimen toimialan esikunnan
viranhaltijoiden ratkaisuvallan (delegointipäätös) liitteen mukaiseksi
21.1.2021 alkaen.

Käsittely
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtajan estyneenä ollessa asian
esitteli varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö Raija Laine.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön yksityisen varhaiskasvatuksen
palveluseteli 1.8.2021. Tämä edellyttää lisäyksiä suomenkielisen
varhaiskasvatuksen tulosyksikön ja sivistystoimen toimialan esikunnan
viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa koskevaan delegointipäätökseen.
Delegointipäätökseen tulee lisätä toimivalta päättää palveluntuottajista,
jotka hyväksytään palvelusetelituottajiksi. Hyväksyminen tehdään
päiväkodeittain. Toimivalta esitetään lisättäväksi varhaiskasvatuksen
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aluepäällikölle. Varhaiskasvatuksen palveluohjaajalle esitetään lisättäväksi
toimivalta päättää palvelusetelin myöntämisestä asiakkaalle.
Delegointipäätöksen B-osioon esitetään lisättäväksi talousyksikön
suunnittelijalle ja talouskoordinaattorille toimivalta päättää palvelusetelin
lapsikohtaisesta arvosta ja aiheettomasti maksetun palvelusetelin arvon
takaisin perinnästä. Talouspäällikölle, suunnittelijalle ja talousasiantuntijalle
esitetään lisättäväksi toimivalta päättää palvelusetelin lapsikohtaisen arvon
korottamisesta sekä aiheettomasti maksetun palvelusetelin arvon
takaisinperinnän kohtuullistamisesta.
Lisäksi varhaiskasvatuksen aluepäällikölle esitetään lisättäväksi toimivalta
päättää varhaiskasvatuksen avustajapalveluista.
1.8.2020 varhaiskasvatuslaista poistettiin subjektiivisen
varhaiskasvatusoikeuden rajaus 20 tuntiin. Kyseiseen rajaukseen liittyvä
toimivalta päättää yksityisen hoidon tuella olevien lasten yli 20 tuntia
laajemmasta oikeudesta varhaiskasvatukseen poistetaan
delegointipäätöksestä.
Muutokset näkyvät oheismateriaalina olevasta delegointipäätöksestä
lihavoituna ja kursivoituna.
Päätöshistoria

Liitteet
2 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön ja sivistystoimen toimialan esikunnan
viranhaltijoiden ratkaisuvalta 21.1.2021 alkaen
Oheismateriaali
Nykyisen ja 21.1.2021 voimaan tulevan delegointipäätöksen vertailu
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6501/12.01.01/2020

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 20.01.2021 § 7
§7

Kilon koulun perusopetuksen järjestäminen 1.8.2021 lukien
Valmistelijat / lisätiedot:
Nurmi Juha
Kotiniemi Kari
Sirviö Jemina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Perusopetuslinjan päällikkö Salonen Ilpo
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että Kilon koulun
perusopetus järjestetään 1.8.2021 lukien tilapäisissä opetuksen
järjestämiseen soveltuvissa tiloissa selostusosaan kirjatun ehdotuksen
mukaisesti.

Käsittely
Koski, Pinja Niemisen ja Wallsin kannattamana teki seuraavan
palautusehdotuksen:
”Lautakunta esittää huolen siitä, että esityksen mukaan osalla oppilaista
koulun sijainti muuttuisi useamman kerran väistön aikana. Lautakunta
palauttaa Kilon koulun väistösuunnitelman uudelleen valmisteluun ja
pyytää esityksen, jossa on mahdollisimman vähän koulujen vaihtoja
väistön aikana.”
Walls teki seuraavan palautusehdotuksen:
”Lautakunta päättää palauttaa esityksen uudelleen valmisteluun siten, että
väistösuunnitelmaa päivitetään vähintäänkin siltä osin, että muutokset eri
väistökouluihin tasapainotetaan eri vuosiluokkien kesken, jotta ne eivät
kohdistuisi kohtuuttomalla painolla tiettyihin vuosiluokkiin. Muutokset
väistöjen kokonaismäärän vähentämisessä olisivat myös lasten edun,
kasvun, kehityksen ja jaksamisen turvaamisen kannalta tärkeitä ja
toivottavia.”
Walls peruutti palautusehdotuksensa.
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Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Kosken
palautusehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja
totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti palauttaa asian.
Lautakunta esitti huolen siitä, että esityksen mukaan osalla oppilaista
koulun sijainti muuttuisi useamman kerran väistön aikana. Lautakunta
palautti Kilon koulun väistösuunnitelman uudelleen valmisteluun ja pyysi
esityksen, jossa on mahdollisimman vähän koulujen vaihtoja väistön
aikana.
Selostus
Kilon koulun nykyinen rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi
neljäsarjainen koulu, jossa on tilat kuudelle pienryhmälle. Hanke
toteutetaan ns. PPP-mallilla (Public-Private-Partnership). Hanke alkaa
purkutöillä kesällä 2021 ja sen jälkeen käynnistyy rakentaminen.
Uudisrakennus otetaan suunnitelman mukaan käyttöön vuoden 2024
alusta alkaen. Kilon koulun perusopetus on järjestettävä hankkeen aikana
muualla.
Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö on kartoittanut opetustoimen
käytössä olevaa vapaata tilakapasiteettia ja valmistellut sen pohjalta kaksi
jäljempänä esitettyä vaihtoehtoa perusopetuksen järjestämisestä ja
koulumatkajärjestelyistä.
Vaihtoehto 1
Kilon koulun perusopetus järjestetään hankkeen (väistön) aikana
hyödyntäen seuraavia tiloja:
- Lintumetsän koulun siirtokoulutilat (koko väistöaika)
- Monikon eli Leppävaaran koulukeskuksen vapaa kapasiteetti
(lukuvuosina 2021-22 ja 2022-2023)
- Karhusuon koulun vapaa kapasiteetti (lukuvuonna 2021-2022)
- Perkkaan koulun vapaa kapasiteetti (syksystä 2022 alkaen)
- Laajalahden koulun vapaa kapasiteetti (syyslukukaudella 2023)
Oppilaat jakautuvat em. tiloihin seuraavasti:
- Vuosiluokkien 1-2 oppilaat opiskelevat koko väistön ajan Lintumetsän
koulun siirtokoulutiloissa (Lintumetsäntie 10). Oppilaat kulkevat
Lintumetsään Kilon koulun läheisyydestä lähtevällä tilausbussilla.
-

Vuosiluokan 3-4 oppilaat opiskelevat lukuvuonna 2021-2022
Karhusuon koulun tiloissa (Karhuniitynkuja 3). Oppilaat kulkevat
kouluun Kilon koulun läheisyydestä lähtevällä tilausbussilla.
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-

Vuosiluokkien 5-6 oppilaat opiskelevat Monikossa eli Leppävaaran
koulukeskuksessa (Veräjäpellonkatu 2) lukuvuoden 2021-2022 ajan.
Lukuvuonna 2022-2023 Monikossa opiskelevat vuosiluokan 6 oppilaat.
Oppilaat kulkevat Monikkoon julkista liikennettä hyödyntäen. Ne
oppilaat, joiden koulumatka Monikkoon on yli 3 kilometriä, saavat
julkisen liikenteen matkakortin. Oppilaat voivat saada koulukuljetuksen
(taksi) huoltajan erillisestä hakemuksesta, jos koulumatkaetuuden
myöntämisedellytykset täyttyvät ko. oppilaan kohdalla.

-

Vuosiluokat 3-5 opiskelevat lukuvuonna 2022-2023 ja vuosiluokat 3-4
syksyllä 2023 uuden Perkkaan yhtenäisen peruskoulun tiloissa
(Majurinkatu 6-8). Oppilaat kulkevat julkista liikennettä hyödyntäen. Ne
oppilaat, joiden koulumatka Perkkaalle on yli 3 kilometriä, saavat
julkisen liikenteen matkakortin. Oppilaat voivat saada koulukuljetuksen
(taksi) huoltajan erillisestä hakemuksesta, jos koulumatkaetuuden
myöntämisedellytykset täyttyvät ko. oppilaan kohdalla.

-

Vuosiluokkien 5-6 oppilaat opiskelevat syksyllä 2023 Laajalahden
koulun tiloissa (Elisenvaarankuja 9). Oppilaat kulkevat kouluun julkista
liikennettä hyödyntäen. Ne oppilaat, joiden koulumatka Laajalahteen on
yli 3 kilometriä, saavat julkisen liikenteen matkakortin. Oppilaat voivat
saada koulukuljetuksen (taksi) huoltajan erillisestä hakemuksesta, jos
koulumatkaetuuden myöntämisedellytykset täyttyvät ko. oppilaan
kohdalla.

Yhteenveto:
Väistötila
Karhusuon koulu
Laajalahden koulu
Lintumetsän koulu
Monikko
Perkkaan koulu

2021-2022
3-4 lk
1-2 lk
5-6 lk

2022-2023
1-2 lk
6 lk
3-5 lk

Syksy 2023
5-6 lk
1-2 lk
3-4 lk

Tässä vaihtoehdossa väistötiloissa toimisi pääsääntöisesti kaksi
vuosiluokkaa. Kahden vuosiluokan toimiminen samassa
koulurakennuksessa mahdollistaisi luokkien välisen yhteistyön ja
helpottaisi aineenopettajien lukujärjestysten rakentamista.
Vaihtoehto 2
Kilon koulun perusopetus järjestetään hankkeen (väistön) aikana
hyödyntäen seuraavia tiloja:
- Lintumetsän koulun siirtokoulutilat (koko väistöaika)
- Monikon eli Leppävaaran koulukeskuksen vapaa kapasiteetti
(lukuvuosina 2021-22 ja 2022-2023)
- Karhusuon koulun vapaa kapasiteetti (lukuvuonna 2021-2022)
- Perkkaan koulun vapaa kapasiteetti (syksystä 2022 alkaen)
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Laajalahden koulun vapaa kapasiteetti (syyslukukaudella 2023)

Oppilaat jakautuvat em. tiloihin seuraavasti:
- Vuosiluokkien 1-2 oppilaat opiskelevat koko väistön ajan Lintumetsän
koulun siirtokoulutiloissa (Lintumetsäntie 10). Oppilaat kulkevat
Lintumetsään Kilon koulun läheisyydestä lähtevällä tilausbussilla.
-

Vuosiluokan 3 oppilaat opiskelevat lukuvuonna 2021-2022 Karhusuon
koulun tiloissa (Karhuniitynkuja 3). Oppilaat kulkevat kouluun Kilon
koulun läheisyydestä lähtevällä tilausbussilla.

-

Vuosiluokkien 4-6 oppilaat opiskelevat Monikossa eli Leppävaaran
koulukeskuksessa (Veräjäpellonkatu 2) lukuvuoden 2021-2022 ajan.
Lukuvuonna 2022-2023 Monikossa opiskelevat vuosiluokan 6 oppilaat.
Oppilaat kulkevat Monikkoon julkista liikennettä hyödyntäen. Ne
oppilaat, joiden koulumatka Monikkoon on yli 3 kilometriä, saavat
julkisen liikenteen matkakortin. Oppilaat voivat saada koulukuljetuksen
(taksi) huoltajan erillisestä hakemuksesta, jos koulumatkaetuuden
myöntämisedellytykset täyttyvät ko. oppilaan kohdalla.

-

Vuosiluokat 3-5 opiskelevat lukuvuonna 2022-2023 ja vuosiluokat 3-4
syksyllä 2023 uuden Perkkaan yhtenäisen peruskoulun tiloissa
(Majurinkatu 6-8). Oppilaat kulkevat julkista liikennettä hyödyntäen. Ne
oppilaat, joiden koulumatka Perkkaalle on yli 3 kilometriä, saavat
julkisen liikenteen matkakortin. Oppilaat voivat saada koulukuljetuksen
(taksi) huoltajan erillisestä hakemuksesta, jos koulumatkaetuuden
myöntämisedellytykset täyttyvät ko. oppilaan kohdalla.

-

Vuosiluokkien 5-6 oppilaat opiskelevat syksyllä 2023 Laajalahden
koulun tiloissa (Elisenvaarankuja 9). Oppilaat kulkevat kouluun julkista
liikennettä hyödyntäen. Ne oppilaat, joiden koulumatka Laajalahteen on
yli 3 kilometriä, saavat julkisen liikenteen matkakortin. Oppilaat voivat
saada koulukuljetuksen (taksi) huoltajan erillisestä hakemuksesta, jos
koulumatkaetuuden myöntämisedellytykset täyttyvät ko. oppilaan
kohdalla.

Yhteenveto:
Väistötila
Karhusuon koulu
Laajalahden koulu
Lintumetsän koulu
Monikko
Perkkaan koulu

2021-2022
3 lk

2022-2023

1-2 lk
4-6 lk

1-2 lk
6 lk
3-5 lk

Syksy 2023
5-6 lk
1-2 lk
3-4 lk

Tässä vaihtoehdossa Karhusuon koulussa opiskelisi vuosiluokkien 3-4
oppilaiden sijaan vain vuosiluokan 3 oppilaita. Monikon ruotsinkielisestä
koulusta saatujen lisätilojen johdosta Monikossa opiskelisi vuosiluokkien 5-
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6 oppilaiden lisäksi neljännen vuosiluokan oppilaita. Lisätilojen
hyödyntäminen ei toisi Espoon kaupungille lisäkustannuksia, sillä
sivistystoimi maksaa näistä vuokran joka tapauksessa. Kuten
vaihtoehdossa 1, väistötiloissa toimisi pääsääntöisesti kaksi vuosiluokkaa
mahdollistaen luokkien välisen yhteistyön ja helpottaen aineenopettajien
lukujärjestysten rakentamista.
Koulujen ja huoltajien näkemykset
Ao. koulujen johtokuntia, henkilöstöä, oppilaskuntia ja Espoon
nuorisotoimea on pyydetty antamaan ehdotuksesta lausuntonsa
15.12.2020 mennessä. Huoltajille on 2.12.2020 järjestetty tiedotus- ja
keskustelutilaisuus. Lausunnot ja tilaisuudesta laadittu muistio ovat
oheismateriaalina.
Yhteenveto näkemyksistä
Kilon koulun johtokunta ja henkilöstö eivät pidä ehdotettua ratkaisua
kannatettavana. Johtokunnan ja henkilöstön yhteisenä näkemyksenä on,
että Kilon koulun oppilaille tulee osoittaa väistötilat samasta paikasta ja
lähempää nykyistä Kilon koulua. Lausunnoissa esitetään, että
opetuskäytössä olevien tilojen hyödyntämistä Keran alueella selvitettäisiin
tarkemmin ja tarkasteltaisiin yhtenäisen siirtokoulurakennuksen
vaihtoehtoa (Leppävaarassa parhaillaan sijaitsevat parakit).
Vaihtoehtoisesti ehdotusta tulee muuttaa lausunnoissa esitetyillä tavoilla
kouluvaihtojen vähentämiseksi. Lisäksi, oppilashuoltohenkilöstön tilat on
huomioitava väistösuunnitelmassa.
Kilon koulun oppilaskunta ei ole ottanut kantaa ehdotettavaan ratkaisuun,
mutta esittää huolensa oppilaiden kulkemiseen, iltapäivätoiminnan
järjestämiseen ja kouluvaihtoihin liittyen.
Karhusuon koulun johtokunta, henkilöstö ja oppilaskunta toivovat,
Karhusuon koulun oppilasmäärän pysyvän kohtuullisena Kilon koulun
väistöä suunniteltaessa ja pitävät siksi toimivampana vaihtoehtona, että
koulun tiloissa toimisi ainoastaan Kilon koulun vuosiluokan 3 oppilaita
lukuvuonna 2021-2022.
Laajalahden koulun johtokunta on ilmoittanut jättävänsä lausumatta
ehdotuksesta. Koulun henkilöstö toteaa lausunnossaan vastustavansa
suunnitelmaa siltä osin, kuin se koskee Kilon koulun opetusryhmien
sijoittamista koulun tiloihin. Koulu on toiminut väistötiloissa
syyslukukaudesta 2019 lähtien kahdessa eritoimipisteessä Kivimiehen
koulun tiloissa Otaniemessä. Henkilöstö katsoo, ettei Laajalahden koulun
yhtenäisen toimintakulttuurin luominen on mahdollista koulun takaisin
omiin tiloihinsa palatessaan, jos tiloissa on muun koulun oppilaita.
Henkilöstö ilmaisee myös huolensa koulun tilojen riittävyydestä. Koulun
oppilaskunta ei kannata ehdotettua ratkaisua piha-alueiden ja luokkatilojen
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riittävyyden näkökulmasta. Lisäksi, kaverisuhteiden luominen muilta
alueilta tuleviin lapsiin on haasteellista.
Leppävaaran koulun johtokunta, henkilöstö ja oppilaskunta eivät pidä
ehdotettua ratkaisua kannatettavana. Johtokunta ja henkilöstö esittävät
yhteisenä huolenaan Monikon tilojen riittävyyden suunnitteilla olevalle
oppilasmäärälle. Leppävaaran ja Veräjäpellon koulujen yhdistyessä
1.8.2021 on myös haasteellista luoda uuden yhtenäisen peruskoulun
toimintakulttuuria, jos tiloissa on kolmas koulu. Lausunnoissa esitetään,
että Kilon koululle osoitettaisiin väistötilat Boställs skolanista.
Vaihtoehtoisesti Veräjäpellon koulun siirtokelpoinen rakennus tulisi jättää
paikoilleen ja osoittaa Kilon koulun väistötilaksi.
Lintumetsän koulun oppilaskunta kannattaa ehdotettua ratkaisua. Koulun
johtokunta ja henkilöstö eivät sen sijaan kannata ehdotettua ratkaisua vaan
näkevät väistötilanteen kuormittavan koulun henkilökuntaa ja
opetusvälineistöä (esim. käsityöluokkien työkalut ja -koneet) sekä
vaikuttavan oppilaiden koulupäivien rakenteeseen. Koulu on toiminut lähes
10 vuotta väistötilana muille kouluille. Ehdotetun ratkaisun toteutuessa,
johtokunnan ja henkilöstön yhteisenä toiveena on, että Kilon koulun
väistön loputtua Lintumetsän koulun väistötilat saataisiin koulun omaan
käyttöön, tukemaan Lintuvaaran alueen lasten ja nuorten koulupolkua.
Perkkaanpuiston koulun johtokunta ei näe estettä toimia Kilon väistötilana
lukuvuonna 2022-2023. Johtokunta esittää kuitenkin, että Kilon koulun
oppilaat pyrittäisiin pitämään samoissa väistötiloissa kouluvaihtojen
välttämiseksi siirtyessä vuosiluokalta seuraavalle. Koulun henkilöstö
toivoo, että Perkkaan alueen oppilasmäärän kasvaminen huomioidaan
tilojen riittävyyden ja oppilaiden turvallisuuden näkökulmasta. Johtokunnan
ja henkilöstön yhteisenä näkemyksenä on lisäksi, että nykyisen
Perkkaanpuiston koulun tilojen hyödyntämistä väistötilana selvitetään.
Koulun oppilaskunta ei ole antanut ehdotuksesta lausuntoa.
Veräjäpellon koulun johtokunta ja henkilöstö eivät kannata ehdotettua
ratkaisua tilojen riittävyyden ja toimivuuden näkökulmasta. Lisäksi, monet
koulun oppilaista ovat olleet koko alakouluaikansa tilapäisissä
väistötiloissa. Näille oppilaille tulisi mahdollistaa jo pysyvä kouluratkaisu.
Leppävaaran ja Veräjäpellon koulujen yhdistyessä 1.8.2021 on myös
haasteellista luoda uuden yhtenäisen peruskoulun toimintakulttuuria, jos
tiloissa on kolmas koulu. Lausunnoissa esitetäänkin, että Veräjäpellon
koulun siirtokelpoinen rakennus jätetään paikoilleen ja osoitetaan Kilon
koulun väistötilaksi. Koulun oppilaskunta toivoo em. tavoin, että
Veräjäpellon koulun siirtokelpoinen rakennus jätetään paikoilleen ja
osoitetaan Kilon koulun väistötilaksi.
Ehdotus perusopetuksen järjestämisestä 1.8.2021 lukien
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Kilon koulun perusopetus ehdotetaan järjestettäväksi hankkeen aikana
edellä mainitun vaihtoehdon 2 mukaisesti.
Perustelut ehdotukselle
Ehdotettu vaihtoehto hyödyntää tehokkaasti perusopetuksen vapaata
tilakapasiteettia, eikä se aiheuta ylimäärisiä tilakustannuksia. Lisäksi
väistötilat pystytään pääosin, ensi lukuvuoden 3. luokkaa lukuun ottamatta,
järjestämään Leppävaaran alueella tai sen välittömässä läheisyydessä.
Monissa viime aikoina toteutetuissa väistöratkaisussa suuri osa oppilaista
kulkee väistöön oman alueen ulkopuolelle, ja myös tältä osin väistöratkaisu
on linjassa muiden koulujen viime aikoina toteutettujen ratkaisujen kanssa.
Lintumetsän koulun siirtokelpoiset tilat soveltuvat hyvin alkuopetukseen.
Kyseiset tilat ovat Leppävaarassa sijaitsevista tiloista kauimpana, noin 5,6
kilometriä Kilon koululta, ja oppilaat ovat pieniä, jolloin koulumatkojen
kulkeminen tilausbussilla on perusteltua.
Karhusuon koulu sijaitsee kaukana, noin 10 km päässä Kilon koululta,
mutta matka tilausbussilla kestää noin 15 minuuttia ja se suuntautuu
esimerkiksi aamuisin aamuruuhkan suuntaa vastaan. On perusteltua
sijoittaa Karhusuolle vain yksi vuosiluokka, jotta tilat riittävät koulun omalle
kasvavalle oppilasmäärälle.
Ehdotetussa ratkaisussa Monikossa hyödynnetään myös tiloihin sijoittuvan
ruotsinkielisen koulun vapaata kapasiteettia. Monikon tiloihin sijoittuu ensi
ehdotetussa ratkaisussa ensi lukuvuonna yhteensä noin 860 oppilasta.
Tilat on mitoitettu 1056 oppilaalle, joten ehdotettu oppilasmäärä mahtuu
Monikkoon. Monikkoon sijoitettavien oppilaiden määrää on
tarkoituksenmukaista pienentää lukuvuoden 2021-2022 jälkeen, jotta
turvataan koulun oman alueen kasvavan oppilasmäärän mahtuminen
lähikouluun. Etäisyys Kilon koululta Monikkoon on noin 3,8 kilometriä
kevyen liikenteen reittejä myöten.
Perkkaan koulun vapaa kapasiteetti on järkevää hyödyntää väistötiloina
esitetyn mukaisesti. Tilasuunnitelma on tehty huomioiden Perkkaan oman
alueen kasvava oppilasmäärä. Etäisyys Kilon koululta Perkkaan uuteen
kouluun on noin 4 kilometriä kevyen liikenteen reittejä myöten.
Laajalahden koulussa on korjauksen valmistuessa vapaata kapasiteettia,
ja tämä kapasiteetti on tarkoituksenmukaista hyödyntää kuten muissakin
kouluissa. Etäisyys Kilon koulusta Laajalahden kouluun on noin 3,1
kilometriä, joten väistöpaikka on myös melko lähellä. Mikäli Laajalahden
koulun korjauksen valmistuminen viivästyy, tuodaan korvaava ehdotus
lautakunnalle erikseen päätettäväksi.
Espoossa on jo pitkään ollut käytäntönä, että uuden tai peruskorjatun
koulun vapaata tilakapasiteettia käytetään muiden koulujen
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väistötarpeisiin. Tästä periaatteesta luopuminen tarkoittaisi merkittäviä
ylimääräisiä tilakustannuksia. Muualta ei tiloja ole hankittu, jos oppilaat on
voitu sijoittaa hyödyntämällä omaa vapaata kapasiteettia. Ao. koulujen
vapaata tilakapasiteettiä ei ole myöskään tarkoituksenmukaista jättää
vapaaksi lausunnoissa esitetyllä tavalla.
Espoossa on käytettävissä rajallisesti vapaata tilakapasiteettia, sillä
samaan ajankohtaan osuu tähän hetkisen arvion mukaan 11
koulukorjauksista johtavaa väistötilannetta. Ehdotetulle väistöratkaisulle ei
tästä johtuen ole juuri muita vaihtoehtoja, tai ne sijaitsisivat ehdotettua
ratkaisua kauempana.
Lausunnoissa esitetyt vaihtoehdot muista tiloista eivät ole toteutettavissa
ilman ylimääräisiä tilakustannuksia, eikä sellaisiin ole varauduttu
talousarviossa. Veräjäpellon koulun siirtokelpoiset tilat eivät ole
käytettävissä, sillä ne siirtyvät Vanttilaan kesällä 2021 eikä siirtoa ole
mahdollista viivästyttää. Uusien siirtokelpoisten tilojen hankkiminen ei ole
puolestaan perusteltua, sillä Espoossa vakiintuneen toimintatavan mukaan
siirtokoulutiloja hankitaan vain silloin, jos niille on käyttöä vähintään viideksi
vuodeksi eikä tällaisia tilakustannuksia ole myöskään talousarviossa.
Peruskorjaus- tai uudishankkeiden on myös todettu usein viivästyvän
tilanteissa, joissa siirtokelpoisiin tiloihin on päädytty. Kilon koulun osalta
PPP-hankkeen sopimus on jo allekirjoitettu, joten hankkeen viivästäminen
ei ole mahdollista. Espoon kristillisen koulun tilat eivät ole vapautumassa
vielä kesällä 2021, vaan vasta vuoden 2021 lopussa, eikä ylimääräisiin
vuokrakustannuksiin ole varauduttu.
Lausunnoissa on ehdotettu myös Kilonpuiston yläkoululaisten siirtämistä
Kutojantien tiloihin ja Kilon koulun oppilaiden sijoittamista näin vapautuviin
tiloihin Kilonpuistoon. Tämä ehdotus on ongelmallinen kahdesta syystä:
ensinnäkin, Espoossa valitun toimintalinjan mukaan ei tähän asti ole
siirretty muiden kuin väistävän koulun oppilaita. Toiseksi, Kutojantien
väistötiloja on suunniteltu muun koulun väistötiloiksi, ja mikäli Kutojantien
tilat varattaisiin Kilonpuiston koululle, toisen väistävän koulun oppilaita
pitäisi sijoittaa Leppävaaran alueelle käyttämättä jääviin tiloihin, mikä
merkitsisi pidempiä koulumatkoja.
Päätöshistoria
Oheismateriaali
Muistio tiedotus- ja keskustelutilaisuudesta (2.12.2020)
Ennakkoarviointi Kilon koulun väistö
Karhusuon koulun henkilöstön lausunto
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Karhusuon koulun johtokunnan lausunto
Karhusuon koulun oppilaskunnan lausunto
Kilon koulun henkilöstön lausunto
Kilon koulun johtokunnan lausunto
Kilon koulun oppilaskunnan lausunto
Laajalahden koulun henkilöstön lausunto
Laajalahden koulun oppilaskunnan lausunto
Leppävaaran koulun johtokunnan lausunto
Leppävaaran koulun opettajakunnan lausunto
Leppävaaran koulun oppilaskunnan lausunto
Lintumetsän koulun henkilöstön lausunto
Lintumetsän koulun johtokunnan lausunto
Lintumetsän koulun oppilaskunnan lausunto
Perkkaanpuiston henkilöstön lausunto
Perkkaanpuiston koulun johtokunnan lausunto
Veräjäpellon koulun henkilöstön lausunto
Veräjäpellon koulun johtokunnan lausunto
Veräjäpellon koulun oppilaskunnan lausunto (Leppäv toimipiste)
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§8

Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja
lukioiden johtokuntien päätökset
Päätösehdotus

Suomenkielisen opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen:
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ei kuntalain 92 §:n perusteella ota
käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä:
Suomenkielisen opetustoimen johtaja
Yleiset asiat 15.01.2021 § 1
Korvaushakemus työssä rikkoutuneista silmälaseista

Perusopetuslinjan päällikkö Ilpo Salonen:
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ei kuntalain 92 §:n perusteella ota
käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä:
Perusopetuslinjan päällikkö
Henkilöstöasiat 11.01.2021 § 1
Salassa pidettävä Erityisopettajan virkasuhteen irtisanominen
Henkilöstöasiat 15.01.2021 § 2
Salassa pidettävä Luokanopettajan virkasuhteen irtisanominen
Yleiset asiat 18.01.2021 § 1
Oppimista tukevan kerhotoiminnan (OPTU-kerho) pilotoinnin jatkaminen
Rehtori, Espoo International School
Henkilöstöasiat 15.01.2021 § 1
Luokanopettaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran
sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Espoon kaupunki, Sivistystoimi,
Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Espoo International School.
Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-2138-20.
Rehtori, Hansakallion koulu
Henkilöstöasiat 07.01.2021 § 1
Luokanopettaja, täyttämättä jättäminen, vakanssinumero 800526,
Hansakallion koulussa, Työavain ESPOO-03-2313-20.
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Henkilöstöasiat 19.01.2021 § 2
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800308. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Espoon
kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja,
Hansakallion koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen
tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-2396-20.

Rehtori, Hösmärinpuiston koulu
Henkilöstöasiat 12.01.2021 § 1
Erityisluokanopettajan viran määräaikainen täyttäminen Hösmärinpuiston
koulussa
Rehtori, Jupperi koulu
Henkilöstöasiat 08.01.2021 § 1
Erityisopettaja, täyttämättä jättäminen, vakanssinumero tuntiopettaja,
Jupperin koulussa, Työavain ESPOO-03-2096-20.
Rehtori, Kalajärven koulu
Henkilöstöasiat 08.01.2021 § 1
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800517. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Espoon
kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja,
Kalajärven koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön,
Työavain ESPOO-03-2712-20.
Rehtori, Kauklahden koulu
Henkilöstöasiat 15.01.2021 § 1
Peruskoulun terveystiedon ja ruotsin kielen määräaikaisen päätoimisen
tuntiopettajan täyttämättä jättäminen Kauklahden koulussa
Rehtori, Kilon koulu
Henkilöstöasiat 08.01.2021 § 1
Erityisluokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
801013. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Espoon
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kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Kilon
koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-2389-20.
Henkilöstöasiat 08.01.2021 § 2
Luokanopettaja, täyttämättä jättäminen, vakanssinumero 800273, Kilon
koulussa, Työavain ESPOO-03-2395-20.
Rehtori, Kilonpuiston koulu
Henkilöstöasiat 20.01.2021 § 1
Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, ottaminen määräaikaiseen
virkasuhteeseen. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Espoon
kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja,
Kilonpuiston koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen
tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-2830-20.

Rehtori, Leppävaaran koulu
Henkilöstöasiat 08.01.2021 § 1
Peruskoulun päätoiminen tuntiopettaja (resurssiopettaja tasa-arvo 8
hankkeeseen), ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran
sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Espoon kaupunki, Sivistystoimi,
Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Leppävaaran koulu. Virka
sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, Työavain ESPOO-032472-20.
Rehtori, Lähderannan koulu
Henkilöstöasiat 11.01.2021 § 1
Resurssiopettaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran
sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Espoon kaupunki, Sivistystoimi,
Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Lähderannan koulu. Virka
sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, Työavain ESPOO-032253-20.
Rehtori, Mainingin koulu
Henkilöstöasiat 08.01.2021 § 1
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Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden päätoimisen tuntiopettajan
tehtävän täyttämättä jättäminen Mainingin koulussa
Henkilöstöasiat 08.01.2021 § 2
Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden päätoiminen tuntiopettaja /
Päätoiminen S2-opettaja, täyttämättä jättäminen Mainingin koulussa,
Työavain ESPOO-03-2068-20.
Henkilöstöasiat 08.01.2021 § 3
Erityisopettaja, päätoiminen tuntiopettaja, täyttämättä jättäminen,
Mainingin koulussa, Työavain ESPOO-03-2416-20.
Henkilöstöasiat 15.01.2021 § 4
Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, ottaminen määräaikaiseen
virkasuhteeseen. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Espoon
kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja,
Mainingin koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön,
Työavain ESPOO-03-2898-20.
Henkilöstöasiat 15.01.2021 § 5
Luokanopettaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran
sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Espoon kaupunki, Sivistystoimi,
Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Mainingin koulu. Virka sijoittuu
suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-2896
Rehtori, Mankkaanpuron koulu
Henkilöstöasiat 08.01.2021 § 1
Luokanopettaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran
sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Espoon kaupunki, Sivistystoimi,
Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Mankkaanpuron koulu. Virka
sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, Työavain ESPOO-032636-20.
Henkilöstöasiat 12.01.2021 § 2
Resurssiopettaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran
sijoituskoulu on Mankkaanpuron koulu. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön
Rehtori, Nöykkiön koulu
Henkilöstöasiat 08.01.2021 § 1
Peruskoulun liikunnan ja terveystiedon lehtori, täyttämättä jättäminen,
vakanssinumero 802135, Nöykkiön koulussa, Työavain ESPOO-03-234320.
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Henkilöstöasiat 08.01.2021 § 2
Peruskoulun oppilaan ohjauksen lehtorin sijaisuus, täyttämättä jättäminen,
vakanssinumero 802419, Nöykkiön koulussa, Työavain ESPOO-03-266220.
Henkilöstöasiat 08.01.2021 § 3
Peruskoulun päätoiminen kotitalouden tuntiopettaja, ottaminen
määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen
alkaessa Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus,
Nöykkiön koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön,
Työavain ESPOO-03-2337-20.
Rehtori, Olarin koulu
Henkilöstöasiat 12.01.2021 § 1
Peruskoulun käsityön lehtori, viran määräaikainen täyttäminen,
vakanssinumero 802418. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja,
Olarin koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön,
Työavain ESPOO-03-2484-20.
Henkilöstöasiat 12.01.2021 § 2
Peruskoulun käsityön päätoiminen tuntiopettaja, tehtävän määräaikainen
täyttäminen, sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Espoon kaupunki,
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Olarin koulu.
Tehtävä sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-2484-20.
Rehtori, Ruusutorpan koulu
Henkilöstöasiat 08.01.2021 § 1
Peruskoulun oppilaan ohjauksen lehtori, viran määräaikainen täyttäminen,
vakanssinumero 804221. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja,
Ruusutorpan koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen
tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-2520-20.
Henkilöstöasiat 15.01.2021 § 2
Peruskoulun suomi toisena kielenä -päätoiminen tuntiopettaja, ottaminen
määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen
alkaessa Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus,
Perusopetuslinja, Ruusutorpan koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen
opetuksen tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-1943-20.
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Rehtori, Sunan koulu
Henkilöstöasiat 12.01.2021 § 1
Erityisluokanopettajan viran määräaikainen täyttäminen Sunan koulussa,
ESPOO-03-2621-20
Rehtori, Tapiolan koulu
Henkilöstöasiat 08.01.2021 § 1
Peruskoulun ruotsin ja ranskan kielen päätoimisen tuntiopettajan viran
määräaikainen täyttäminen Tapiolan koulussa
Henkilöstöasiat 08.01.2021 § 2
Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtori, täyttämättä jättäminen,
vakanssinumero 803191, Tapiolan koulussa, Työavain ESPOO-03-234020.
Rehtori, Vanttilan koulu
Henkilöstöasiat 14.01.2021 § 1
Resurssiluokanopettajan ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen
Vanttilan koulussa
Peruskoulujen johtokuntien pöytäkirjat
Olarin koulun johtokunta 7.12.2020

Toisen asteen ja aikuiskoulutuksen päällikkö Tapio Erma:
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ei kuntalain 92 §:n perusteella ota
käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä:
Lukion rehtori, Kaitaan lukio
Henkilöstöasiat 19.01.2021 § 1
Lukion uskonnon lehtori, täyttämättä jättäminen, vakanssinumero 805309,
Kaitaan lukiossa, Työavain ESPOO-03-2358-20.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§9

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden sekä
varhaiskasvatusjaoston päätökset
Päätösehdotus

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila:
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ei kuntalain 92 §:n perusteella ota
käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä:
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja
Talousasiat 12.01.2021 § 1
Lisämäärärahan myöntäminen päiväkoti Kaunis Kaniini Oy/Pihlajarinteen
päiväkodille

Käsittely
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtajan estyneenä ollessa asian
esitteli varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö Raija Laine.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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426/10.03.02/2021

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 20.01.2021 § 10
§ 10

Selvityspyyntö läntisen Espoon lukio- ja koulutilatarpeesta
Valmistelijat / lisätiedot:
Träskelin Heidi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Käsittely
Asia käsiteltiin §:n 9 jälkeen.
Puheenjohtaja Pinja Niemisen ja Wallsin kannattamana teki seuraavan
selvityspyynnön:
" Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle tuodaan selvitys läntisen
Espoon lukio- ja koulutilatarpeesta lautakunnan seuraavaan kokoukseen."
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan selvityspyyntö
yksimielisesti hyväksyä. Koska selvityspyyntöä ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisesti hyväksyneen sen.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että lautakunnalle tuodaan
lautakunnan seuraavaan kokukseen selvitys läntisen Espoon lukio- ja
koulutilatarpeesta.
Selostus
Päätöshistoria
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5298/01.01.04/2020

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 20.01.2021 § 11
§ 11

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

Päätös

Selostus
Päätöshistoria
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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: § 4, § 6
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
- kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaika viranhaltijalain 37 §:ssä tarkoitettua irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa
kuitenkin kulua vasta 40 §:n 1 momentissa säädetyn irtisanomisajan päättymisestä. Sama koskee
valitusaikaa silloin, kun 37 §:ssä tarkoitetun irtisanomista koskevan päätöksen on tehnyt valtuusto tai
kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuntayhtymän toimielin.
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. Päätöksen julkaisupäivän voi varmistaa päätöksen
valmistelijalta.
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 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
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Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Käyntiosoite:
Virka-aika:
Postiosoite:
Sähköposti:
Telekopio:
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

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.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 5, § 11
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain
se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksella myös:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen 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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
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Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Puhelin:
Faksi:
Sähköposti:
Puhelinvaihde:
Virastoaika:

Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
029 56 42079
helsinki.hao(at)oikeus.fi (Huom. korvaa sähköpostiosoite at @-merkillä)
029 56 42000
ma - pe klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta
on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

