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§ 12

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 28.1.2021 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
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§ 13

Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kimmo Kyrölä.
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Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 03.02.2021 § 14
§ 14

Tuki esiopetusikäisen lapsen kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen
yksityisen hoidon tuella toimiviin päiväkoteihin ja sen myöntämiseen
liittyvän toimivallan delegoiminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Peltonen Anne
Mattila Virpi
Pulli Elina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että esiopetusikäisestä
lapsesta maksetaan kokoaikaisen 3 vuotta täyttäneiden lasten yksityisen
hoidon tuen ja esiopetusikäisestä lapsesta Kansaneläkelaitoksen
maksaman tuen erotus ajalla 1.8. – 31.5., jos lapsi esiopetukseen
ohjauksesta huolimatta huoltajien päätöksen mukaan jää kokoaikaiseen
varhaiskasvatukseen päiväkotiin, joka ei ole Espoon hyväksymä
esiopetuksen järjestämispaikka.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta oikeuttaa varhaiskasvatuksen
palveluohjaajan päättämään esiopetusikäisten lasten yksityisen hoidon
lisätuen myöntämisestä kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Toimivalta
lisätään suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön ja sivistystoimen
toimialan esikunnan viranhaltijoiden ratkaisuvallan delegointipäätöksen 7
§:n 6 kohtaan.

Käsittely
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

§ 14

7/40
03.02.2021

Perusopetuslain mukaan esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa.
Kunta pyrkii ohjaamaan lapset esiopetuksen järjestämispaikaksi
hyväksyttyyn päiväkotiin tai kouluun. Kansaneläkelaitos (Kela) maksaa
esiopetusikäisestä lapsesta yksityiselle päiväkodille yksityisen hoidon
tukea vain esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Kelan
maksama lakisääteinen hoitoraha on 1.1.2021 alkaen 64,24 e/kk ja
tulosidonnainen hoitolisä 73,41 e/kk. Espoo-lisä esiopetusta täydentävään
varhaiskasvatukseen on 110 e/kk.
Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus on maksanut näistä lapsista
kolme vuotta täyttäneiden lasten kokoaikaisen yksityisen hoidon tuen ja
Kelan maksaman tuen erotuksen, jos lapsi esiopetukseen ohjauksesta
huolimatta huoltajien päätöksen mukaan jää kokoaikaiseen
varhaiskasvatukseen päiväkotiin, joka ei ole kunnan hyväksymä
esiopetuspaikka. Tällöin lapsen huoltajat huolehtivat, että lapsi saa
esiopetuksen tavoitteet saavuttavaa toimintaa muulla tavoin.
Toimintavuonna 2020 – 2021 kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa
Espoon yksityisissä päiväkodeissa on yhteensä noin 39 esiopetusikäistä
lasta.
Yksityisen hoidon tuen lakisääteinen hoitoraha kolme vuotta täyttäneiden
kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen on 174,59 e/kk ja hoitolisä enintään
146,82 e/kk. Espoo-lisä on 31.7.2021 asti 440 e/kk ja 1.8.2021 alkaen 470
e/kk. Kokoaikaisen ja esiopetusikäisestä maksettavan tuen erotus on siten
perheen tuloista riippuen 440,35 – 513,76 e/kk 31.7.2021 asti ja 1.8.2021
alkaen 470,35 – 543,76 e/kk.
Tammikuun alkupuolella ilmeni, että tämän tuen maksamisesta ei ole
opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöstä. Tällöin esiopetukseen
haku lukuvuodelle 2021 – 2022 oli jo käynnissä. Lasten huoltajat olivat
suunnitelleet lapsensa esiopetusvuoden järjestelyjä olettaen, että
ylimääräinen tuki maksetaan edelleen.
Koska päätöksen puuttuminen huomattiin vasta esiopetuksen haun
käynnistyttyä, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle esitetään nyt, että
ylimääräistä tukea maksetaan 1.8. – 31.5. välisen ajan niistä
esiopetusikäisistä lapsista, jotka jäävät yksityiseen kokoaikaiseen
varhaiskasvatukseen päiväkotiin, joka ei ole Espoon hyväksymä
esiopetuksen järjestämispaikka.
Yksityisille päiväkodeille, jotka eivät ole esiopetuksen järjestämispaikkoja
lukuvuonna 2021 – 2022 on lähetetty viesti, jossa kerrotaan tukipäätöksen
puuttumisesta sekä siitä, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle
esitetään, että ylimääräistä tukea maksetaan myös ensi lukuvuonna.
Yksityisiä päiväkoteja on pyydetty kuitenkin huomioimaan, että mikäli
päiväkoti ei ole kunnan hyväksymä esiopetuspaikka, toimintaa ei voi
markkinoida huoltajille esiopetuksena.
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Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 03.02.2021 § 15
§ 15

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan yleisen osan
päivittäminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Alakoskela Mirva
Bigos Lucia
Mattila Virpi
Mynttinen Miia
Peltonen Anne
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta lautakunta hyväksyy yksityisen
varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan yleisen osan päivitykset
liitteen mukaisesti.

Käsittely
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt 26.8.2020 § 120 ja
Svenska rum- lautakunta 27.8.2020 § 60 varhaiskasvatuksen
palvelusetelisääntökirjan ehdollisena edellyttäen, että valtuusto hyväksyy
vuoden 2021 talousarvioon määrärahan yksityisen varhaiskasvatuksen
palvelusetelin käyttöönotosta 1.8.2021 alkaen. Valtuusto on hyväksynyt
määrärahan vuodelle 2021, jolloin palveluseteli otetaan käyttöön
suunnitelman mukaisesti 1.8.2021 alkaen palvelusetelisääntökirjassa
määritellyin ehdoin.
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Palvelusetelisääntökirjaa tulee päivittää johtuen Palveluseteli- ja
ostopalvelujärjestelmän (PSOP) sekä varhaiskasvatuksen sähköisen
toiminnanohjausjärjestelmän (eVaka) käyttöönotosta
palvelusetelitoiminnassa. Sääntökirjaa koskevat tarkennukset ja päivitykset
voidaan tehdä vasta nyt, kun kyseiset palvelusetelin toimeenpanoon
liittyvät sähköiset järjestelmät on saatu käyttöön. Päivitykset eivät heikennä
palveluntuottajan tai asiakkaan asemaa.
Asia käsitellään samansisältöisenä Svenska rum -lautakunnassa.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on 26.8.2020 § 120 ja Svenska rum
-lautakunta 27.8.2020 § 60 oikeuttanut sivistystoimen johtajan
hyväksymään muutokset sääntökirjan erityiseen osaan.
Palvelusetelisääntökirjan yleistä osaa koskevat muutokset
Palvelusetelisääntökirjassa määritellään, että palveluntuottajien tulee
hakeutua palvelusetelituottajiksi hakemuslomakkeella. Palveluseteli- ja
ostopalvelujärjestelmän (PSOP) käyttöönoton myötä palveluntuottajat
hakeutuvat palvelusetelituottajiksi sähköisen järjestelmän kautta. Tämä
muutos esitetään päivitettäväksi sääntökirjan yleiseen osaan. Lisäksi
yleiseen osaan esitetään tehtäväksi muutama tarkennus ja stilisointi.
Sääntökirjan yleiseen osaan esitetään seuraavia sääntökirjassa punaisella
näkyviä muutoksia:
Sääntökirjan luku 1.2 Sääntökirja
-

Tarkennetaan, että sääntökirjassa Espoon kaupunki asettaa
palveluntuottajalle palvelusetelilain mukaisten hyväksymiskriteereiden
lisäksi muut palvelusetelitoiminnassa noudatettavat ehdot.

Sääntökirjan luku 4 Palveluntuottajien hyväksymisen edellytykset
-

Palvelusetelituottajaksi hakeminen muokataan tapahtuvaksi
sähköisessä palvelusetelijärjestelmässä.

Sääntökirjan luku 4.4 Palveluntuottajan hyväksynnän peruminen
-

Luvun viimeistä kappaletta on stilisoitu.

Sääntökirjan luku 5.2. Henkilötietojen ja asiakirjojen käsittely
-

Poistetaan luvusta maininta sopimuksen liitteestä, koska sähköisen
toiminnanohjausjärjestelmän (eVakan) käyttöönotosta johtuen
kaupungille toimitettavaa palveluntuottajan ja asiakkaan välisen
sopimuksen liitettä ei enää ole.
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Sääntökirjan luku 6 Vastuut, vakuutukset ja vahingonkorvaukset
-

Päivitetään Espoon kaupungin vastuu koskemaan varhaiskasvatuksen
sähköistä toiminnanohjausjärjestelmää (eVaka) sen käyttöönoton
myötä.

Palvelusetelisääntökirjan erityistä osaa koskevat muutokset
Liitteenä olevasta palvelusetelisääntökirjasta ilmenevät myös erityiseen
osaan sivistystoimen johtajan päätöksellä tehtävät muutokset.
Sääntökirjan erityisen osan muutokset liittyvät pääsääntöisesti
varhaiskasvatuksen sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän (eVakan)
käyttöönotosta palvelusetelitoiminnassa. Lisäksi sääntökirjassa on
huomioitu talous- ja laskutusasioihin tulevat muutokset.
Myöskään sääntökirjan erityiseen osaan tehtävät päivitykset eivät
heikennä palveluntuottajien tai palveluseteliasiakkaiden asemaa.
Sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä sujuvoittaa palveluseteliprosesseja
ja tarvittavia tietojen päivityksiä sekä vahvistaa asiakirjojen digitaalisessa
muodossa ollessaan tietoturvaa ja -suojaa. eVaka sähköinen
toiminnanohjausjärjestelmä myös mahdollistaa kunnalliseen ja
palvelusetelillä haettavien varhaiskasvatuspaikkojen samankaltaisen
käsittelyn lapsiperheiden näkökulmasta, koska molempia haetaan saman
järjestelmän kautta.
Liitteet
1 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja päivitettynä
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§ 16

Pienten yksityisten ja yhdistysten ylläpitämien päiväkotien tukeminen ja
palvelusetelin käyttöönoton tilannekatsaus
Valmistelijat / lisätiedot:
Mynttinen Miia
Peltonen Anne
Alakoskela Mirva
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Mattila Virpi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen
yksityisen varhaiskasvatuksen tukemisesta palvelusetelimalliin
siirtymisessä sekä toimenpiteet, joilla edistetään pienten yksityisten ja
yhdistysten ylläpitämien päiväkotien toiminnan jatkuvuutta.

Käsittely

Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti 20.10.2020 (§ 175)
palvelusetelin arvon käsittelyn yhteydessä, että lautakunnalle tuodaan
toimenpide-esitys, jolla varmistetaan pienten yksityisten ja yhdistysten
ylläpitämien päiväkotien toiminnan jatkuvuus.
Lisäksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toivoi, että ennen
palvelusetelin käyttöönottoa lautakunnalle tuodaan selvitys siitä, miten
nykyisiä ostopalveluyksikköjä tuetaan palvelusetelimalliin siirtymisessä.
Lautakunta toivoi erityisesti huomioitavan pienet yksiköt ja saavan
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selvityksen hallinnollisesta ynnä muusta vastaavasta tuesta
siirtymävaiheessa.
Kaupunginhallitus päätti 9.11.2020 (§ 373) palvelusetelin arvon käsittelyn
yhteydessä seuraavaa:
Yksityinen ja julkinen varhaiskasvatus muodostavat toimivan
kokonaisuuden, jolla tarvittavat varhaiskasvatuspaikat turvataan.
Yksityisen varhaiskasvatuksen muutosten tavoitteena on nostaa
Taloudellisesti Kestävä Espoo ohjelman mukaisesti yksityisen
palvelutuotannon osuutta 24 prosentista 35 prosenttiin.
Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan hyvin toimivat käytännöt, joita
selkeytetään kaupunginhallitukselle tehdyn esittelyn mukaan. Jotta
yksityisen varhaiskasvatuksen kokonaisuudesta saadaan toimiva,
kaupunginhallitus täydentää/muuttaa esittelijän ehdotusta seuraavasti:
1. Yksityisen hoidon kuntalisään tehdään 1.8.2021 alkaen korotukset +50
euroa/kk alle 3-vuotiailla ja +30 euroa/kk yli 3-vuotiailla.
2. Ne yksityiset varhaiskasvatusyksiköt, jotka tällä hetkellä toimivat
hankintalain mukaisen toistaiseksi voimassa olevan ostosopimuksen
puitteissa, saavat niin halutessaan jatkaa nykyisten sopimusten
mukaisesti. Näitä sopimuksia ei kaupungin toimesta irtisanota ilman
painavia syitä ja silloinkin aina erikseen asianomaisen lautakunnan
päätöksellä.
3. Nettobudjetoitujen ostopalvelupäiväkotien toimintaa voidaan
toistaiseksi jatkaa riittävän ja monipuolisen
varhaiskasvatuspaikkatarjonnan turvaamiseksi. Nettobudjetoituja
ostopalvelupäiväkoteja kuitenkin kannustetaan organisoimaan
toimintansa siten, että ne voisivat tulevaisuudessa siirtyä joko
yksityisen hoidon tuen tai palvelusetelin piiriin
Valtuuston 3.12.2020 hyväksymään vuoden 2021 talousarvioon sisältyy
määräraha yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönottoon
1.8.2021 alkaen.
Yksityiset toimipaikat ja niissä varhaiskasvatuksessa olevat lapset
Joulukuussa 2020 Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen yksityisiä
toimipaikkoja oli yhteensä 93 ja niissä oli varhaiskasvatuksessa 2 956
espoolaislasta. Yksityisen hoidon tuen yksiköissä oli jonkin verran lapsia
myös lähikunnista.
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Kilpailutetut päiväkodit

Yksityiset päiväkodit

Yhteensä

päiväkotien
lkm

lapsia
12/2020

päiväkotien
lkm

lapsia
12/2021

päiväkotien
lkm

lapsia
12/2022

päiväkotien
lkm

lapsia
12/2023

5
7
10
1
4
27

143
100
209
17
123
592

1
3
0
2
2
8

47
127
0
101
94
369

15
13
15
11
8
62

486
421
329
422
337
1 995

21
23
25
14
14
97

676
648
538
540
554
2 956

Taulukko 1. Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen yksityisten
päiväkotien ja niissä olevien lasten määrä joulukuussa 2020.
24 nettobudjetoitua ja 36 yksityisen hoidon tuella toimivaa päiväkotia ovat
pieniä 1 - 2 ryhmän päiväkoteja. Nettobudjetoidut päiväkodit ovat
yhdistysten ylläpitämiä. Yksityisistä päiväkodeista osa on yhdistysten tai
yhteisöjen ylläpitämiä ja osa yritysten ylläpitämiä. Kilpailutetut päiväkodit
toimivat kaupungin omistamissa päiväkotikiinteistöissä, joissa on tilat 2 – 3
lapsiryhmälle.
Syksyn 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana toteutuneet ja valmistelussa
olevat toimenpiteet
Neuvottelut vuosisopimuksella toimivien nettobudjetoitujen
päiväkotien kanssa
Loka-marraskuun aikana palvelualueilla käytiin neuvottelut
nettobudjetoitujen vuosisopimuksella toimivien päiväkotien
palveluntuottajien kanssa. Neuvotteluissa käsiteltiin erityisesti heidän
suunnitelmiaan liittyen mahdolliseen palvelusetelin käyttöönottoon tai
toiminnan jatkamiseen muulla tavoin.
Tuottajakohtaisiin neuvotteluihin kutsuttiin kaikkien vuosisopimuksella
toimivien päiväkotien omistajan edustajat eli esimerkiksi yhdistyksen
puheenjohtaja tai muu yhdistyksen johtoa edustava jäsen. Osassa
yhdistystä edusti päiväkodin johtaja eikä yhdistyksen johdon edustaja tullut
neuvotteluun. Suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta neuvotteluun
osallistui palvelualueen varhaiskasvatuksen aluepäällikkö ja asiantuntija.
Kutsu neuvotteluun ja palveluntuottajien tueksi laadittu laskentataulukko on
oheismateriaalina (1.). Laskentataulukon avulla palveluntuottaja voi
arvioida tulokertymää yksityisen hoidon tuella ja palvelusetelillä erilaisilla
lapsimäärillä ja ikärakenteilla.
Noin kolmasosa palveluntuottajista ilmoitti harkitsevansa siirtymistä
palvelusetelituottajaksi tai yksityisen hoidon tuen yksiköksi lähivuosina.
Noin kolmasosa oli halukkaita jatkamaan toistaiseksi nykyisellä
ostopalvelumallilla ja viimeinen kolmannes harkitsi toiminnan lopettamista
tai muita vaihtoehtoja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Osalla
päiväkodeista suunnitelmaan vaikuttivat monet muut asiat kuin
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palvelusetelimallin käyttöönotto, muun muassa pitkäaikaisten keskeisten
työntekijöiden siirtyminen eläkkeelle tai keskeisen palveluntuottajan
edustajan vetäytyminen pois yhdistyksen aktiivisesta toiminnasta, jonka
jälkeen toiminnan tulevaisuutta koettiin olevan haastavaa ennakoida,
tiloihin liittyvät asiat ja niin edelleen.
Nettobudjetoitujen päiväkotien kanssa käytiin lisäksi normaalit vuosittain
toteutettavat vuosisopimusneuvottelut, joissa käsiteltiin seuraavan vuoden
suunnitelmaa palvelutarjonnasta ja talousarviosta. Näihin neuvotteluihin
liittyy olennaisena osana taloudellisiin asioihin liittyvän tuen antaminen.
Neuvotteluihin osallistuu sivistystoimen talousyksikön talousasiantuntija,
joka tukee myös muuna aikana palveluntuottajia talouteen liittyvissä
kysymyksissä. Kaikkien yksiköiden kanssa solmittiin vuosisopimukset.
Yllättäviin menoihin yksiköillä on mahdollisuus tehdä
lisämäärärahahakemuksia.
Nettobudjetoitujen ostopalvelujen kanssa tullaan jatkossakin käymään
vuosisopimusneuvottelujen lisäksi säännöllisiä keskusteluja heidän
suunnitelmistaan toiminnan jatkumiseksi joko ostopalvelusopimuksen
puitteissa, yksityisen hoidon tuella tai palvelusetelillä ja tarjoamaan tukea
erilaisten vaihtoehtojen punnitsemisessa.
Asiakasohjaus ja toiminnan markkinointi
Ostopalvelusopimusten mukaan nettobudjetoidut ostopalvelupäiväkodit
valitsevat itse lapset päiväkoteihinsa. Osa päiväkodeista saa hyvin
asiakkaita ja päiväkodit ovat täynnä. Joillakin yksiköillä on ollut vaikeuksia
saada riittävästi lapsia. Espoon kaupunki auttaa päiväkotien
markkinoinnissa esimerkiksi kaupungin nettisivujen kautta.
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus markkinoi aktiivisesti päiväkotien
palveluja perheille ja ohjaa perheitä tutustumaan ja hakeutumaan
asiakkaaksi näihin päiväkoteihin.
Muu neuvonta ja ohjaus
Sekä vuosisopimuksella toimiville että muille yksityisille päiväkodeille on
annettu varhaiskasvatuslain mukaista ohjausta ja neuvontaa sekä
toimitettu varhaiskasvatustoimintaan liittyviä viranomais- sekä muita
tiedotteita, muun muassa koronaohjeistusta. Tätä toimintaa jatketaan.
Yksityisten palveluntuottajien vuoden 2020 aikana toteutettua neuvontaa ja
ohjausta on kuvattu tarkemmin oheismateriaalina (5.) olevassa
varhaiskasvatusjaostolle 27.1.2021 esiteltävässä raportissa yksityisen
varhaiskasvatuksen ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta Espoossa
vuodelta 2020.
Oheismateriaalina on palveluseteliin liittyviä tiedotteita ja viestejä, joita on
lähetetty palveluntuottajille syksyn ja tammikuun aikana (2.) Lisäksi
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yksittäisten palveluntuottajien palveluseteliin tai muihin asioihin liittyviin
kysymyksiin on vastattu joko puhelimitse tai sähköpostilla. Viestittely on
tapahtunut päiväkodin vastuuhenkilön tai toimipaikan omistajan edustajan
kanssa/kautta. Palveluntuottaja vastaa sisäisestä tiedottamisesta omalle
henkilöstölleen ja asiakkaille.
Yhdistys palveluntuottajana
Espoossa on yhdistyksiä, jotka ovat menestyksekkäästi tuottaneet
varhaiskasvatusta yksityisen hoidon tuella useiden vuosien ajan. Pienten,
yhdistysmuotoisten tuottajien tueksi kootaan hyvien käytäntöjen
työkalupakki, joka rakennetaan näitä käytännön toimijoita haastattelemalla.
Työkalupakissa kuvataan toimintatapoja, joiden avulla kannatusyhdistys
tuottaa palveluja yksityisen hoidon tuella.
Yhdistyksen toimimisesta palvelusetelituottajana on usean vuoden
kokemus muun muassa Turussa ja Vantaalla toimivilla yhdistyksillä.
Kevään aikana selvitetään, onko espoolaisilla yhdistyksillä tarvetta ja
muissa kunnissa toimivilla mahdollisuus antaa konsultaatiota tai muuta
opastusta yhdistyspohjaisen toimijan toimimiseen palvelusetelituottajana.
Vaihtoehtona on myös, että Espoon varhaiskasvatuksen asiantuntijat
haastattelevat muiden kuntien toimijoita, ja heidän kommenttinsa ja hyvät
käytäntönsä kootaan vastaavaan työkalupakkiin kuin yksityisen hoidon
tuesta on valmisteilla.
Muita valmistelussa olevia asioita
Nettobudjetoiduissa päiväkodeissa olevan irtaimiston ja toimintavälineet
omistaa pääosin Espoon kaupunki. Sivistystoimen talouspalvelujen kanssa
yhteistyössä ollaan selvittämässä, millaisia vaihtoehtoja irtaimiston
jatkokäytölle on, jos nettobudjetoitu päiväkoti siirtyy yksityisen hoidon tuen
tai palveluseteliyksiköksi. Määrätyin edellytyksin kaupunki voi lahjoittaa
irtaimistoa palveluntuottajalle tai antaa sitä muutoin palveluntuottajan
käyttöön.
Yksityisen hoidon tuen kehittäminen pienten päiväkotien ylläpidon
turvaamisessa
Yksityisen hoidon tuki on lakisääteinen yksityisen varhaiskasvatuksen
tukemisen muoto, jota kunnat voivat täydentää maksamalla kuntalisiä.
Espoon kaupunki on maksanut lapsen ikään sekä varhaiskasvatuksen
toimintamuotoon liittyviä kuntalisiä yksityisen hoidon tukea koskevan lain
voimaan tulosta alkaen (1.8.1997-).
-

Yksityisen hoidon tukea on tarkoitus kehittää varhaiskasvatuksen
palvelusetelin käyttöönoton jälkeenkin. Yksityisen hoidon tuen
kuntalisään tehdäänkin 1.8.2021 alkaen korotukset +50 euroa/kk alle 3-
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vuotiailla ja +30 euroa/kk yli 3-vuotiailla. Jotta yksityisen hoidon tuki on
riittävällä tasolla, sen kehittämiseen tarvitaan määrärahoja jatkossakin.
Yksityiset palveluntuottajat voivat itsenäisesti päättää, ottavatko he
jatkossa lapsia varhaiskasvatukseen yksityisen hoidon tuella vai
hakeutuvatko varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajiksi tai onko heillä
käytössä molemmat vaihtoehdot.
Yksityisen hoidon tuessa palveluntuottaja saa lapsista määrämuotoisen
tuen ja voi sen lisäksi periä asiakkailta haluamansa suuruisen maksun
lapsen varhaiskasvatuksesta. Yksityisen hoidon tuki soveltuu erityisesti
sellaisten varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseen, joista asiakkaat ovat
valmiita maksamaan kunnallista varhaiskasvatuspalvelua enemmän.
Tällaisia vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi kieli- tai pedagoginen
painotteisuus (steiner, montessori) tai esimerkiksi päiväkodin pieni
lapsimäärä.
Palvelusetelimallin kehittäminen
Palveluseteli ollaan vasta ottamassa käyttöön eikä siitä ole vielä käytännön
kokemuksia. On tärkeää, että mallista kerätään palautetta sekä
palveluntuottajilta että asiakkailta. Palvelusetelimallia tulee jatkossa
kehittää kokemusten pohjalta siten, että mahdollisimman moni
palveluntuottaja voisi ottaa sen käyttöön ja että palvelusetelistä tulee
perheiden arvostama tapa tuottaa varhaiskasvatusta.
Yksityisen varhaiskasvatusyksikön perustamisen tukeminen ja
yritystoimintaan liittyvä koulutus
Business Espoo -yrityspalveluverkosto tukee espoolaisten yritysten
elinvoimaa tarjoamalla jatkuvasti kehittyvät palvelut yhdessä paikassa.
Business Espoo tarjoaa muun muassa maksutonta henkilökohtaista
neuvontaa ja sparrausta liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja yrityksen
perustamiseen.
Palveluntuottajilta tiedustellaan tarvetta saada koulutusta tai ohjausta
yritystoimintaan. Mikäli tarvetta ilmenee, neuvotellaan koulutuksen
järjestämisestä Business Espoon tai muun tahon kanssa.
Suomenkielinen varhaiskasvatus antaa palveluntuottajiksi Espooseen
hakeutuville ja toiminnan laajentamista suunnitteleville yrityksille ja
yhdistyksille varhaiskasvatustoiminnan käynnistämiseen liittyvää ohjausta
ja neuvontaa varhaiskasvatuksen järjestämisen näkökulmasta.
Vuoden 2021 aikana on tavoitteena toteuttaa vähintään yhden
yleishyödylliseen käyttöön tarkoitetun tontin (Y-tontti) vuokraaminen
yksityisen päiväkodin rakentamiskäyttöön. Valmistelu toteutetaan kevään
aikana yhteistyössä Espoon tonttiyksikön kanssa. Uusien
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varhaiskasvatuspaikkojen käynnistämiseen on mahdollista hakea
starttirahaa.
Yhteenvetoa pienten päiväkotien tukemisesta
-

Asiakasohjaus ja markkinointituki
Säännölliset neuvottelut, keskustelut ja palveluntuottajien kuuleminen
Ajantasaisen informaation välittäminen
Nettobudjetoitujen päiväkotien talousasioiden tuki,
vuosisopimusneuvottelut ja lisämäärärahahakemusmahdollisuus
Yhdistysmuotoisten palveluntuottajien hyvien käytäntöjen työkalupakki
Yritystoimintaan liittyvä koulutus ja ohjaus
Yksityisen hoidon tuen kehittäminen
Palvelusetelimallin kehittäminen

Palvelusetelin käyttöönoton valmistelu
Marraskuussa kaikille yksityisille palveluntuottajille järjestettiin tilaisuus,
jossa käsiteltiin palvelusetelivalmistelun lisäksi muita ajankohtaisia asioita.
Tilaisuuden viimeinen tunti oli varattu erityisesti nettobudjetoiduille
päiväkodeille. Tällöin käsiteltiin heiltä ennakkoon pyydettyjä kysymyksiä.
Palveluntuottajilla oli mahdollisuus esittää myös lisäkysymyksiä, joihin
vastattiin sekä tilaisuudessa että jälkikäteen kirjallisesti. Tilaisuuden
esitysmateriaali ja palveluntuottajien kysymykset ja suomenkielisen
varhaiskasvatuksen vastaukset niihin ovat oheismateriaalina (3.).
Palvelusetelituottajien hallinnointi on valmisteltu toteutettavaksi PSOPjärjestelmällä, joka on käytössä muun muassa Espoon sosiaali- ja
terveystoimen palvelusetelitoiminnassa. Joulukuussa kaikille yksityisille
palveluntuottajille järjestettiin kolme samansisältöistä koulutusta
palvelusetelituottajaksi hakeutumisesta. Järjestelmätoimittajan edustaja
koulutti näissä koulutuksissa yksityisten palveluntuottajien edustajia
tekemään hakemuksen palvelusetelituottajaksi. Koulutus on tallennettu ja
sitä voi hyödyntää myös myöhemmin hakemuksen täyttämisessä.
Palveluntuottajille ennen koulutusta jaettua aineisto tuottajaksi
hakeutumisesta on oheismateriaalina (4.). Hakeutumisohje on valmisteltu
yhteistyössä Espoon hankintakeskuksen ja sivistystoimen lakimiesten
kanssa.
Palveluntuottajat on ohjeistettu hakemaan palvelusetelituottajaksi
tammikuun aikana, mikäli he haluavat käynnistää palvelusetelitoiminnan
1.8.2021 alkaen. Hakemusten käsittelyn ja päätökset hyväksynnästä
tehdään helmikuun aikana tammikuussa palvelusetelituottajaksi
hakeutuneiden osalta. Hakemukseen tarvitaan useampia liitteitä ja on
oletettavaa, että suurin osa hakemuksista jätetään tammikuun viimeisellä
viikolla tai vasta sen jälkeen. Ajantasainen hakijatilanne tiedotetaan
opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksessa 3.2.2021.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

§ 16

19/40
03.02.2021

Tammikuun jälkeen tulleet hakemukset varhaiskasvatuksen
palvelusetelituottajaksi käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä
mahdollisimman pian. Uusi tuottaja voi aloittaa heti, kun tuottajan
hyväksymis- ja muut palvelusetelitoiminnan käynnistymiseen liittyvät
prosessit on saatu hoidettua.
Perheille palvelusetelin haku käynnistyy maaliskuussa 2021. Tällöin perhe
voi hakea palveluseteliä aikaisintaan 1.8.2021 alkavaan
varhaiskasvatukseen. Hakuaika on neljä kuukautta ennen
varhaiskasvatuksen alkamista kuten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
Perheet hakevat palveluseteliä vastaavalla tavalla kuin kunnallista
varhaiskasvatusta täyttämällä hakemuksen Espoon sähköisessä
palvelussa (eVaka).
Tammikuussa 2021 yksityisille palveluntuottajille oli kolme erillistä
puhelinkonsultaatioaikaa, joiden tarkoituksena oli tukea
ostopalveluyksiköitä mahdolliseen setelimalliin siirtymisessä. Puhelinajoilla
palvelualueiden varhaiskasvatuksen asiantuntijat vastasivat palveluseteliin
liittyviin kysymyksiin. Kysymyksiin, joihin ei ollut mahdollista vastata
puhelinkonsultaation aikana, vastataan jälkikäteen kirjallisesti. Kysymykset
liittyivät muun muassa palvelusetelin lapsikohtaisen arvon tiedottamiseen
palveluntuottajille sekä palveluntuottajien laskutukseen, palveluntuottajan
taloudellisen tilanteen tukemiseen, toimipaikan rakennuslupaan sekä
leikkipihan kunnostukseen.
Espoon varhaiskasvatuksen internetsivuille on lisätty tammikuun 2021
aikana tietoa palvelusetelistä palveluntuottajille ja perheille. Sivuja
päivitetään ajantasaisesti setelin käyttöönoton edetessä.

Päätöshistoria

Oheismateriaali
Neuvottelukutsu, nettobudjetoidut päiväkodit
Tiedotteita ja viestejä palveluntuottajille (6 kpl)
Yksityisen varhaiskasvatuksen tilaisuus 12.11.2020 Esitysmateriaali sekä palveluntuottajien
kysymyksiä ja vastaukset niihin
Aineisto hakeutumisesta palvelusetelituottajaksi
Raportti yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta vuonna 2020
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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 vaihtoehdon 2
mukaisesti.

Käsittely
Puheenjohtaja Pinja Niemisen kannattaman teki seuraavan
pöydällepanoehdotuksen:
”Pöydällä oloaikana selvitetään vanhempien esille nostama
parakkivaihtoehto sekä mahdollisesti muita vaihtoehtoja
kustannusvaikutuksineen Kilon koulun väistötilaksi.”
Walls teki seuraavan palautusehdotuksen:
”Lautakunta päättää palauttaa esityksen uudelleen valmisteluun siten, että
yhtenä Kilon koulun väistösuunnitelman vaihtoehtona voisi olla myös siirto/väistötilojen hyödyntäminen Kilon/Keran alueella mahdollisimman
kustannustehokkaasti mm. jo saadun siirtotilatarjouksen pohjalta.
Lautakunta pyytää sivistystoimea toimimaan asiassa pikaisesti
yhteistoiminnassa Tilapalveluiden ja koulun kanssa.”
Puheenjohtaja totesi Wallsin ehdotuksen raukeavan kannattamattomana.
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Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan
ehdotus hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen
tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti jättää asian pöydälle.
Pöydällä oloaikana selvitetään vanhempien esille nostama
parakkivaihtoehto sekä mahdollisesti muita vaihtoehtoja
kustannusvaikutuksineen Kilon koulun väistötilaksi.
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 tulosyksikön valmistelema ehdotus Kilon
koulun perusopetuksen järjestämisestä 1.8.2021 lukien käsiteltiin opetusja varhaiskasvatuslantakunnan kokouksessa 20.1.2021. Lautakunta päätti
palauttaa Kilon koulun perusopetuksen järjestämistä koskevan ehdotuksen
(väistösuunnitelman) uudelleen valmisteluun ja pyysi esityksen, jossa on
mahdollisimman vähän koulujen vaihtoja väistön aikana.
Väistösuunnitelman uudelleen valmistelu
Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö on selvittänyt mahdollisuutta
käyttää Perkkaanpuiston koulun nykyisiä tiloja nykyisen koulun siirtyessä
kesällä 2022 valmistuvaan, PPP-hankkeena toteutettavaan Perkkaan
koulun tiloihin. Osana samaa PPP-hanketta Perkkaanpuiston nykyinen
koulu puretaan, ja tilalle rakennetaan päiväkoti. Hanke on jo aikataulutettu
ja sopimukset solmittu niin, että purku alkaa kesällä 2022. Perkkaanpuiston
koulun käyttäminen Kilon koulun väistötiloina ei ole näin ollen mahdollista.
Espoossa on käytettävissä rajallisesti vapaata tilakapasiteettia, sillä
samaan ajankohtaan osuu tähän hetkisen arvion mukaan 11
koulukorjauksista johtavaa väistötilannetta. Kilon koulun perusopetus
ehdotetaan siksi järjestettäväksi hankkeen (väistön) aikana hyödyntäen
seuraavia tiloja:
- Lintumetsän koulun siirtokoulutilat (koko väistöaika)
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Monikon eli Leppävaaran koulukeskuksen vapaa kapasiteetti
(lukuvuosina 2021-2022 ja 2022-2023)
Karhusuon koulun vapaa kapasiteetti (lukuvuonna 2021-2022)
Perkkaan koulun vapaa kapasiteetti (syksystä 2022 alkaen)
Laajalahden koulun vapaa kapasiteetti (syyslukukaudella 2023)

Oppilaiden jakautumiseksi em. tiloihin on kolme jäljempänä olevaa
vaihtoehtoa.
Vaihtoehto 1
Oppilaat jakautuvat väistötiloihin 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.

-

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:
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Väistötila
Karhusuon koulu
Laajalahden koulu
Lintumetsän koulu
Monikko
Perkkaan koulu
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2021-2022
3-4 lk

2022-2023

1-2 lk
5-6 lk

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
Oppilaat jakautuvat väistötiloihin 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
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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 hyödyntämällä Monikon
ruotsinkielisestä koulusta saatuja lisätiloja. Lisätilojen hyödyntäminen ei
toisi Espoon kaupungille lisäkustannuksia, sillä sivistystoimi maksaa näistä
vuokran joka tapauksessa. Väistötiloissa toimisi pääsääntöisesti kaksi
vuosiluokkaa mahdollistaen luokkien välisen yhteistyön ja helpottaen
aineenopettajien lukujärjestysten rakentamista.
Vaihtoehto 3
Oppilaat jakautuvat väistötiloihin 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 5 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, 4 ja 6 opiskelevat lukuvuonna 2022-2023
uuden Perkkaan yhtenäisen peruskoulun tiloissa (Majurinkatu 6-8).
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Syksyllä 2023 vuosiluokat 4-5 ko. tiloissa. 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 3 ja 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
5 lk
3-4 lk ja 6 lk

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

Tässä vaihtoehdossa lukuvuosien välillä tapahtuvia vaihtoja
opetuspisteestä toiseen on vähemmän kuin vaihtoehdoissa 1-2 ja ne
jakautuvat tasaisemmin eri luokka-asteiden väillä. Millekään koulussa
jatkavalle luokka-asteelle ei tulisi opetuspisteen vaihtoa sekä kesällä 2022
että kesällä 2023.
Vaihtoehtojen 1-2 tavoin väistötiloissa toimisi pääsääntöisesti kaksi
vuosiluokkaa. Kahden vuosiluokan toimiminen samassa
koulurakennuksessa mahdollistaisi luokkien välisen yhteistyön ja
helpottaisi aineenopettajien lukujärjestysten rakentamista. Vuosiluokat
eivät olisi kuitenkaan aina peräkkäisiä, mikä taas vaikeuttaisi osaltaan
yhteistyötä.
Väistön kustannukset
Edellä mainituista vaihtoehdoista 1-3 aiheutuvat tilausbussi- ja
matkakorttikustannukset koko väistöajalta ovat noin 350 000 euroa.
Ylimääräisiä tilakustannuksia ei synny, koska näissä vaihtoehdoissa
käytetään opetustoimen hallinnassa muutenkin olevia tiloja.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

26/40

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

§7

20.01.2021

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

§ 17

03.02.2021

Mikäli Kilon koululle hankittaisiin vastaavat siirtokoulutilat kuin
Aarnivalkean koululle, olisi tarvittavien siirtokoulutilojen laajuus arviolta
noin 4 000 m2, jolloin kustannukset 2,5 vuoden väistöajalta ovat Espoossa
tyypillisesti noin 80 €/m2/kk eli yhteensä noin 9,6 M€. Edellä oleva
suuntaa antava laskelma osoittaa sen, että siirtokoulutiloja ei kannata
hankkia näin lyhyeksi aikaa. Aarnivalkean tapauksessa siirtokelpoisten
koulutilojen ratkaisun takia varsinainen kouluhanke on lykätty ja
siirtokelpoisten koulutilojen vuokra-aika tulee olemaan vähintään 5-10
vuotta. Kilon koulun tapauksessa sopimus vanhan koulun purkamisesta ja
uuden rakentamisesta on jo tehty, eikä hanketta ole enää mahdollista
lykätä.
Ehdotus perusopetuksen järjestämisestä 1.8.2021 lukien
Kilon koulun perusopetus ehdotetaan järjestettäväksi hankkeen aikana
edellä mainitun vaihtoehdon 2 mukaisesti.
Oppilaille ja opettajille voidaan tehdä parempia lukujärjestyksiä ja yhteistyö
luokka-asteiden välillä toimii paremmin, kun samassa toimipisteessä toimii
vierekkäiset luokka-asteet. Ehdotettu vaihtoehto hyödyntää myös
tehokkaasti perusopetuksen vapaata tilakapasiteettia, eikä se aiheuta
ylimäärisiä tilakustannuksia. 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.
Perusteluina voidaan todeta vielä seuraavaa:
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.
Monikossa hyödynnetään 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
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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.
Lausunnot
Ao. koulujen johtokuntien, henkilöstön ja oppilaskuntien lausunnot sekä
huoltajille 2.12.2020 järjestetystä tiedotus- ja keskustelutilaisuudesta
laadittu muistio ovat oheismateriaalina.
Lausunnoissa sekä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa esitetyt
vaihtoehdot muista tiloista eivät ole toteutettavissa ilman ylimääräisiä
tilakustannuksia, eikä sellaisiin ole varauduttu talousarviossa. 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.
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.
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Kilonpuiston yläkoululaisten siirtäminen Kutojantien tiloihin ja Kilon koulun
oppilaiden sijoittaminen Kilonpuistoon ei ole mahdollista, sillä Espoossa
omaksutun ratkaisulinjan ja vakiintuneen toimintatavan mukaan muiden
kuin väistävän koulun oppilaita ei siirretä. Lisäksi, 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. Tämä merkitsisi
pidempiä koulumatkoja.
Espoossa on jo pitkään ollut käytäntönä, että uuden tai peruskorjatun
koulun vapaata tilakapasiteettia käytetään muiden koulujen
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.
Päätöshistoria
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 20.01.2021 § 7
§7
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:
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”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.
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.

Oheismateriaali
Muistio tiedotus- ja keskustelutilaisuudesta (2.12.2020)
Ennakkoarviointi Kilon koulun väistö
Karhusuon koulun henkilöstön lausunto
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

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

§7

20.01.2021

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

§ 17

03.02.2021

Veräjäpellon koulun henkilöstön lausunto
Veräjäpellon koulun johtokunnan lausunto
Veräjäpellon koulun oppilaskunnan lausunto (Leppäv toimipiste)
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Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 03.02.2021 § 18
§ 18

Muutos opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan helmikuun
kokousajankohtaan
Valmistelijat / lisätiedot:
Träskelin Heidi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää siirtää lautakunnan aiemmin
päätetyn kokouspäivän 17.2.2021 pidettäväksi tiistaina 16.2.2021 klo
18.00.

Käsittely
Esittelijän tekemä muutos päätösehdotuksessa on huomioitu pöytäkirjassa.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on kokouksessaan 26.8.2020 § 123
päättänyt vuoden 2021 kokousaikataulusta. Tuolloin on päätetty, että
helmikuun 2021 kokouspäivä olisi keskiviikko 17.2.2021. Valtuuston
seminaari järjestetään samana iltana. Päällekkäisyyksien vuoksi
ehdotetaan, että helmikuun kokouspäivä siirretään tiistaiksi 16.2.2021.
Päätöshistoria
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§ 19

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:
Opetuksen tuen päällikkö
Talousasiat 21.01.2021 § 1
Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustus 2020 - 2021 helmikuu

Perusopetuslinjan päällikkö Ilpo Salonen:
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ei kuntalain 92 §:n perusteella ota
käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä:
Perusopetuslinjan päällikkö
Henkilöstöasiat 27.01.2021 § 3
Toistaiseksi otetun viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
1.8.2021 alkaen
Henkilöstöasiat 27.01.2021 § 4
Toistaiseksi otetun viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
1.8.2021 alkaen
Rehtori, Kilonpuiston koulu
Henkilöstöasiat 26.01.2021 § 2
Peruskoulun liikunnan lehtori, täyttämättä jättäminen, vakanssinumero
802011, Kilonpuiston koulussa, Työavain ESPOO-03-2587-20.
Peruskoulujen johtokuntien pöytäkirjat
Kalajärven koulun johtokunta 18.1.2021
Lintumetsän koulun johtokunta 25.1.2021
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 20

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 01.02.2021 § 2
Lisämäärärahan myöntäminen Espoon Montessori-leikkikoulun
kannatusyhdistys ry:lle
Talousasiat 01.02.2021 § 3
Lisämäärärahan myöntäminen Steinerpäiväkoti Mesimarjan
kannatusyhdistys ry:lle
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston
päätöspöytäkirja
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto 27.1.2021
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto 3.12.2020

Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 03.02.2021 § 21
§ 21

Selvityspyyntö, suunnitelma koronan jälkeisestä ajasta erityisesti
nykyisten seitsemäsluokkalaisten ja lukion 1.-luokkalaisten osalta
Valmistelijat / lisätiedot:
Träskelin Heidi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Käsittely
Vanne, puheenjohtajan kannattamana ehdotti, että opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta tekee seuraavan selvityspyynnön:
”Espoon kaupungin valmisteltava suunnitelma koronan jälkeisestä ajasta
erityisesti nykyisten seitsemäsluokkalaisten ja lukion 1.-luokkalaisten
osalta. Em. opiskelijaryhmät ovat siirtyneet uuteen yläkouluun/lukioon
korona-aikana ja korona on kaikin puolin varjostanut heidän
opiskelupolkuaan. Koronan jälkeistä aikaa ja normaaliin kouluarkeen
palaamista tulee pohtia tietenkin ihan kaikkien lasten ja nuorten kannalta,
mutta nämä nivelvaiheessa olevat nuoret tulisi selvityksessä erityisesti
huomioida. Selvityksessä tulisi esittää suunnitelma tarvittavista tukitoimista
ja mahdollisista haasteista mitä opiskelijoihin ja heidän opiskeluunsa
koronan aiheuttamisen rajoitusten jälkeen liittyy.”
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus ottaa käsiteltäväksi. Koska
sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta yksimielisesti päättäneen ottaa asian
käsiteltäväkseen.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Vannen ehdotus hyväksyä. Koska
ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta yksimielisesti hyväksyneen sen.
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Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti yksimielisesti pyytää
selvityksen, jossa Espoon kaupungin on valmisteltava suunnitelma
koronan jälkeisestä ajasta erityisesti nykyisten seitsemäsluokkalaisten ja
lukion 1.-luokkalaisten osalta. Em. opiskelijaryhmät ovat siirtyneet uuteen
yläkouluun/lukioon korona-aikana ja korona on kaikin puolin varjostanut
heidän opiskelupolkuaan. Koronan jälkeistä aikaa ja normaaliin
kouluarkeen palaamista tulee pohtia tietenkin ihan kaikkien lasten ja
nuorten kannalta, mutta nämä nivelvaiheessa olevat nuoret tulisi
selvityksessä erityisesti huomioida. Selvityksessä tulisi esittää suunnitelma
tarvittavista tukitoimista ja mahdollisista haasteista mitä opiskelijoihin ja
heidän opiskeluunsa koronan aiheuttamisen rajoitusten jälkeen liittyy.”
Selostus
Päätöshistoria
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§ 22

Kokouksessa kuullut selostukset
Valmistelijat / lisätiedot:
Träskelin Heidi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Käsittely
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta sai tiedoksi selostukset seuraavista
aiheista:
- Koronatilanne Espoon kouluissa, käsiteltiin §:n 13 jälkeen
- Suomen malli, harrastustoiminnan pilotointi
- Kakkosluokkalaisten iltapäivätoiminta

Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi kuullut selostukset.
Selostus
Päätöshistoria
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 12, § 13, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20,
§ 21, § 22
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: § 14, § 15
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.

