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§ 56

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallitus oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla
25.2.2021 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
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§ 57

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henrik Vuornos ja Arja Juvonen.
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1568/00.01.01/2021

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 58
§ 58

Organisaatiouudistuksesta ym. aiheutuva hallintosäännön tarkistaminen
(Kv-asia)
Valmistelijat / lisätiedot:
Kammonen Riitta-Liisa
Pesonen Tiina
Junnila Kaisu
Leino Virpi
Lövgren Reetta
Tiihonen Erja
Aumala Petteri
Yli-Koski Elina
Syrjänen Markus
Tuominen-Maila Anni
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto
1
tarkistaa hallintosääntöä liitteen ja kohtien 2-3 mukaan siten, että
tarkistukset tulevat voimaan 1.6.2021.
2
poistaa hallintosäännön V osan 1. luvun (taloussääntö) 10 §:n: Saatavien
tileistä poistaminen: Saatavat, joista todennäköisesti ei saada suoritusta,
on kirjattava kuluksi. Kaupunginjohtaja sekä toimialajohtajat tai heidän
määräämänsä päättävät saatavien kuluksi kirjaamisesta johtamiensa
yksikköjen osalta.
3
poistaa hallintosäännön V osan 5. luvun (peruspalvelujen
kehittämisrahaston sääntö) sekä 6. luvun (peruspalvelujen ja
maanhankinnan investointirahaston sääntö) 4 §:n viimeisen lauseen:
”Rahaston tuottoja ei käytetä sinä aikana, kun käytössä on peruspalvelujen
kehittämisrahaston varoja”.
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Puheenjohtaja Partasen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan
ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Selostus

Valtuuston 11.9.2017 hyväksymän Espoo-tarinan yhtenä tavoitteena on,
että Espoo valvoo aktiivisesti etujaan maakuntauudistuksessa ja
kaupungin poliittista johtamista kehitetään. Tähän liittyen toimenpiteiksi on
kirjattu muun muassa seuraavaa: Sote- ja maakuntauudistuksen
vaikutukset Espoon kaupungin organisaatioon selvitetään ja arvioidaan
kaupungin johtamisjärjestelmä ja sen vaihtoehdot ja perustetaan
luottamushenkilöryhmä ohjaamaan työtä.
Luottamushenkilöiden ohjausryhmän on selvittänyt ja arvioinut
johtamisjärjestelmää valtuuston päätöksen mukaisesti. Ryhmä työstämiä
linjauksia toimielin- ja viranhaltijaorganisaatioiden uudistamiseksi esiteltiin
valtuustolle 16.11.2021. Esittelyn jälkeen kaupunginhallitus käsitteli
linjauksia kokouksissaan 23.11.2020 ja 7.12.2020. Kaupunginhallituksen
7.12.2020 § 396 päätös, jonka selostusosassa arvioidaan linjausten
vaikutuksia ja perusteita, on oheismateriaalina.
1. Kaupunginhallituksen 7.12.2020 valmistelukehotus
Kaupunginhallitus kehotti valmistelemaan hallintosäännön muutokset
valtuuston hyväksyttäväksi seuraavien organisaation ja
johtamisjärjestelmän kehittämisen linjausten mukaisesti:
1
Valtuuston alaisia luottamustoimielimiä 1.6.2021 alkaen ovat:
-

kaupunginhallitus ja sen alaisuudessa toimivat elinkeino- ja
kilpailukykyjaosto, konsernijaosto sekä tila- ja asuntojaosto,
joka toimii samalla Tilapalvelut-liikelaitoksen johtokuntana,
hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla hyvinvoinnin ja terveyden
lautakunta alaisuudessaan yksilöasioiden jaosto,
kasvun ja oppimisen toimialalla kasvun ja oppimisen
lautakunta alaisuudessaan nuorisojaosto sekä svenska rum lautakunta,
kaupunkiympäristön toimialalla kaupunkisuunnittelulautakunta,
tekninen lautakunta sekä ympäristö- ja
rakennusvalvontalautakunta ja
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elinvoiman tulosalueella liikuntalautakunta ja
kulttuurilautakunta.

Muita toimielimiä ovat Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen
johtokunta sekä lakisääteiset tarkastuslautakunta ja
keskusvaalilautakunta.
Ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtyvät nykyiseltä sosiaali- ja
terveyslautakunnalta ympäristö- ja rakennusvalvontalautakunnalle
kaupunkiympäristön toimialalle. Ympäristökeskuksen ja
rakennusvalvonnan johtajien tehtävät säilyvät lähtökohtaisesti
esittelyvastuiden osalta nykyisen kaltaisena. Nuorisopalveluja
koskevat tehtävät siirtyvät nykyiseltä liikunta- ja
nuorisolautakunnalta kasvun ja oppimisen lautakunnalle ja sen
alaiselle nuorisojaostolle.
Kestävän kehityksen ja ilmastotyön edellytyksiä vahvistetaan
määrittelemällä niiden linjaaminen ja seuranta
kaupunginhallituksen tehtäväksi ja raportoimalla valtuustolle
ilmastotoimien edistymisestä vuosittain. Kestävän kehityksen
poikkihallinnollista kehitysohjelmaa jatketaan seuraavalla
valtuustokaudella. Muista poikkihallinnollisista kehitysohjelmista
päätetään samassa yhteydessä, kun valtuusto käsittelee nykyisen
ohjelmakauden loppuraportit keväällä 2021.
2
Viranhaltijaorganisaatio muodostuu seuraavista toimialoista,
tulosalueista ja tulosyksiköistä 1.6.2021 alkaen:
-

-

-

-

Kasvun ja oppimisen toimiala, jolla sijaitsevat seuraavat
tulosyksiköt: varhaiskasvatuksen tulosyksikkö, perusopetuksen
tulosyksikkö, toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen
tulosyksikkö sekä ruotsinkielisten sivistyspalvelujen
tulosyksikkö.
Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala, jolla sijaitsevat seuraavat
tulosyksiköt: perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikkö,
terveyspalvelujen tulosyksikkö ja vanhuspalvelujen
tulosyksikkö.
Kaupunkiympäristön toimiala, jolla sijaitsevat seuraavat
tulosyksiköt ja liikelaitokset: kaupunkisuunnittelun tulosyksikkö,
kaupunkitekniikan tulosyksikkö, Tilapalvelut-liikelaitos sekä
ympäristökeskuksen, rakennusvalvonnan ja
ympäristöterveydenhuollon toiminnoista muodostuva
tulosyksikkö.
Elinvoiman tulosalue, jolla sijaitsee seuraavat tulosyksiköt:
elinkeino-, maahanmuutto- ja työllisyyspalveluista muodostuva
tulosyksikkö, kulttuurin tulosyksikkö ja liikunnan tulosyksikkö.
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Konsernihallinto, jolla sijaitsee kaupungin keskitetyt ohjaus- ja
palvelutoiminnot.

Kaupunginjohtaja hyväksyy elinvoiman tulosalueen ja
konsernihallinnon toimintaohjeen sekä toimii näiden asioiden
esittelijänä kaupunginhallituksessa. Elinvoiman tulosalueen
johtajan ottaa virkaan kaupunginhallitus. Konserniohjausta
kehitetään vahvistamalla kaupunkitasoista valmistelua.
Taiteen perusopetus siirtyy nykyisestä suomenkielisen opetuksen
tulosyksiköstä kulttuurin tulosyksikköön.
Ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtyvät nykyisestä
terveyspalvelujen tulosyksiköstä kaupunkiympäristön toimialalle.
Nuorisopalvelut siirtyvät nykyisestä liikunta- ja nuorisopalvelujen
tulosyksiköstä perustettavaan toisen asteen koulutuksen ja
nuorisopalvelujen tulosyksikköön.
3
Muut linjaukset:
-

-

Selvitetään koulujen ja perheiden välisen yhteistyön
vahvistamista siten, että koulujen yhteistyötä
vanhempainyhdistysten kanssa syvennetään ja siitä tehdään
velvoittavaa, ja koulujen johtokuntien toiminta lakkautetaan.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävässä
mahdollistetaan päätoiminen tehtävän hoito.
Kaupunginjohtajan virka muutetaan määräaikaiseksi virkaa
seuraavan kerran täytettäessä siten, että ensimmäinen
määräaikaisuus on seitsemän vuotta ja sen jälkeen on
mahdollisuus kahteen neljän vuoden jatkokauteen.

4
Edellä esitettyjen linjausten mukaiset hallintosäännön muutokset
valmistellaan valtuuston päätettäväksi vuoden 2021 keväällä ja
muutosten toimeenpanon edellyttämä valmistelutyö käynnistetään.
Jäljempänä selostetaan ensin valmistelukehotuksesta aiheutuvia
tarkistuksia ja sen jälkeen muita tarkistuksia kuitenkin siten, että yhteen
hallintosäännön lukuun kohdistuvat kaikki tarkistukset selostetaan
samassa yhteydessä.
2. Hallintosäännön I osan 2. luku Kaupunginhallitus ja kaupungin
johtaminen
Kaupunginhallituksen kokoonpanoa koskevaan 2 §:ään esitetään
kaupunginhallituksen valmistelukehotuksen mukaisesti lisättäväksi
kaupunginhallituksen puheenjohtajan mahdollisuus toimia tehtävässä
päätoimisesti. Päätoimisen puheenjohtajan palkaksi ehdotetaan 5 500
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euroa, mikä on kaksi kertaa osa-aikaisen puheenjohtajan palkka.
Kaupunginhallituksen tehtäviä koskevaan 3 §:ään esitetään lisättäväksi
kestävän kehityksen ja ilmastotyön periaatteista ja seurannasta
päättäminen.
Osallistuva Espoo -kehitysohjelman loppuraportissa esitetään, että
kuntalaisten osallisuus päivitetään Espoon osallisuusmallin mukaisesti
hallintosääntöön. Hallintosäännössä on jo maininta osallisuusasioista
johtokunnan ja lautakuntien tehtävissä sekä konsernihallinnon tehtävissä.
Kaupunginhallituksen roolia osallisuusasioissa ei ole määritelty. Tämän
vuoksi kaupunginhallituksen tehtäviin esitetään lisättävän vastuu
asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisestä.
Konserniohjausta kehitetään strategisemmaksi, aktiivisemmaksi ja
ennakoivammaksi. Kaupunginjohtaja toimii jatkossa myös
kaupunginhallituksen konsernijaoston esittelijänä, kun käsitellään
merkittävien yhteisöjen palvelutasosta ja talousarviosta annettavia
lausuntoja sekä muita strategisia asioita. Tavoitteena on saavuttaa
yhteinen tahtotila ja tavoitteet valmistelussa sekä omistajien ja yhteisöjen
päätöksenteossa. Lisäksi varmistetaan Espoo-konsernin kokonaisedun
toteutuminen ja vahva talouden hallinta. Päätöksenteon valmistelua ja
toimintatapoja kehitetään yhtenäisemmiksi ja tehokkaimmiksi.
Kaupunginjohtajan sekä toimialajohtajan tehtäviä ja ratkaisuvaltaa
koskeviin 10 ja 11 §:iin esitetään lisättäväksi määräykset tiedonhallinnan ja
sopimusten hallinnan järjestämisestä. Hallitus on tehnyt esityksen (HE
242/2020) kuntalain muuttamiseksi, jonka mukaan hallintosäännön
määräyksiin lisätään sopimusten hallintaa ja tiedonhallinnan järjestämistä
koskevat kohdat. Sopimusten hallinta kunnassa tarkoittaa johtamisen
keinoja, joilla luodaan tavoitteet, toteutetaan ohjausta ja seurataan kunnan
sopimuksiin liittyvää kokonaisuutta.
Tiedonhallinnalla tarkoitetaan organisaation toimintoihin ja palvelujen
toimintaympäristöön kohdistuvia toimia ja tietoturvallisuustoimenpiteitä
viranomaisen tietoaineistojen, niiden käsittelyvaiheiden ja tietoaineistoihin
sisältyvien tietojen hallinnoimiseksi riippumatta tietoaineistojen
tallentamistavasta ja muista käsittelytavoista. Laki julkisen hallinnon
tiedonhallinnasta (906/2019) edellyttää, että tiedonhallintayksikön johdon
on huolehdittava siitä, että tiedonhallintayksikössä on määritelty laissa
säädettyjen tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut.
Tiedonhallintayksiköllä tarkoitetaan viranomaista, kuten
kuntaorganisaatiota, jonka tehtävänä on järjestää tiedonhallinta lain
vaatimusten mukaisesti.
Lisäksi kaupunginjohtajan tehtäviin esitetään lisättäväksi säännös
kansainvälisestä, kansallisesta ja seudullisesta edunvalvonnasta, jotta
kaupunkitasoinen edunvalvonta kansainvälistyvässä ja entistä
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verkostomaisemmin toimivassa maailmassa on hallitumpaa ja
vaikuttavampaa.
Haasteiden ja tiedonantojen vastaanotto keskitetään kaupunginjohtajalle,
jotta nämä päätyvät mahdollisimman pian oikean tahon valmisteluun.
3. Hallintosäännön I osan 4. luku elinvoiman tulosalueen ja
toimialojen lautakunnat ja jaostot
Elinvoiman tulosalueen ja toimialojen lautakuntia ja jaostoja koskevaan
lukuun on päivitetty kaupunginhallituksen valmistelukehotuksen mukaiset
uutta elinvoiman tulosaluetta koskevat lisäykset sekä lautakuntien ja
jaoston uudet nimet. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan nimi muuttuu
kasvun ja oppimisen lautakunnaksi ja sen jaostorakennetta uudistetaan.
Nuorisoa koskevat asiat siirtyvät nykyiseltä liikunta- ja nuorisolautakunnalta
kasvun ja oppimisen lautakunnalle ja sen nuorisoasiainjaostolle.
Nuorisoasiainjaoston tarkoituksena on varmistaa nuorisoasioiden riittävä
ohjaus. Jaostossa asiat esittelee nuorisopalvelupäällikkö.
Ympäristölautakunnasta ja rakennuslautakunnasta muodostuvan uuden
ympäristö- ja rakennuslautakunnan painoarvo yhdistyessä kasvaa ja siksi
sen kokoonpanoa esitetään tarkistettavaksi siten, että lautakunnan
jäsenistä vähintään viiden sekä varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja
tai varavaltuutettuja. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu. Ympäristö- ja
rakennuslautakunnassa ympäristöjohtaja ja rakennusvalvontajohtaja
esittelevät oman palvelualueensa asiat. Tulosyksikön johtaja voi ottaa
esiteltäväkseen alaisensa palvelualueen asian.
Lautakuntien yleisiä tehtäviä ja ratkaisuvaltaa koskevaa 9 §:ää esitetään
tarkistettavaksi siten, että lautakunnan ei tarvitse hyväksyä
toimintakertomusta, koska kuntalaki ei sitä enää edellytä, vaan valtuusto
hyväksyy koko kaupunkia koskevan toimintakertomuksen. Lisäksi
lautakunnalle annetaan mahdollisuus delegoida viranhaltijalle
tehtäväalueensa maksuista päättäminen silloin, kun kyse on
yksikköhinnaltaan alle 100 euron tavaroista. Tällaisia ovat muun muassa
kulttuurin tulosyksikön julkaisemat kirjat.
Lautakuntien erityisiin tehtäviin tehtyjä tarkistuksia sekä koulujen ja
lukioiden johtokuntien lakkauttamisesta selostetaan jäljempänä.
4. Elinvoiman tulosalueen lautakuntien tehtäviä ja
viranhaltijaorganisaatiota koskevat säännökset
Kulttuurilautakunnan erityisiin tehtäviin ja ratkaisuvaltaan on lisätty
kaupunginhallituksen valmistelukehotuksen mukaisesti taiteen
perusopetusta koskevat tehtävät. Muutoin lautakunnan tehtävät ovat
säilyneet ennallaan. Uuden liikuntalautakunnan tehtävistä on poistettu
nuorisoa koskevat asiat, mutta muita muutoksia ei ole tehty.
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Hallintosäännön III osan 2. luvun elinvoiman tulosalueen
viranhaltijaorganisaation sääntö on kokonaisuudessaan uusi. Säännön
rakenne on samanlainen kuin toimialojen: toiminta-ajatus, organisaatio ja
johtaminen, tulosyksiköiden tehtävät sekä viranhaltijoiden ratkaisuvalta.
Elinvoiman tulosalue vastaa kaupungin elinvoiman, kilpailukyvyn ja
vetovoiman vahvistamisesta sekä edistää kuntalaisten ja asiakkaiden
hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta yhteistyössä toimialojen ja
kumppaneiden kanssa.
Elinvoiman tulosaluetta johtaa kaupunginjohtajan alaisuudessa
elinvoimajohtaja. Elinvoimajohtajan tehtävät ovat samansisältöiset kuin
toimialajohtajan tehtävät. Tulosalue muodostuu kolmesta tulosyksiköstä:
elinkeino ja työllisyys -tulosyksikkö johtajanaan elinkeinojohtaja, kulttuurin
tulosyksikkö johtajanaan kulttuurijohtaja sekä liikunnan ja urheilun
tulosyksikkö johtajanaan liikuntajohtaja. Kaupunginjohtaja määrää
toimintaohjeella tarkemmasta organisaatiorakenteesta, tehtävistä ja
ratkaisuvallasta.
Viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa koskevaan pykälään on siirretty nykyisen
konsernihallinnon elinkeino- ja työllisyysyksikön sekä kulttuuriyksikön
viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa koskevat määräykset hieman
täsmennettyinä. Espoo osallistuu 1.3.2021 käynnistyvään työllistymistä
edistävään kuntakokeiluun, mihin liittyen henkilöstön nimikkeitä on
harmonisoitu siten, että työnhakija-asiakkaiden palveluja toteuttavan
henkilöstön nimikkeenä koulutustaustasta riippumatta on pääosin
uravalmentaja. Työllisyyspalvelut tarjoavat muiden palvelujensa ohella
kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalihuoltolain 27 d-e §:n mukaista
työtoimintaa, jotka ovat sosiaalipalveluja. Näitä palveluja koskeva
päätöksenteko on hallintosäännössä tarpeen määritellä niille uraohjaajille,
joilla on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015)
mukainen sosionomin tai geronomin pätevyys. Lisäksi
kirjastopalvelupäällikkö on korvannut kirjaston aluejohtajan nimikkeen.
Elinvoiman tulosalueen viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan on tarpeen lisätä
säännös työllistämisen Espoo-lisästä. Työllistämisen Espoo-lisä on
yrityksille ja muille työnantajille myönnettävä taloudellinen tuki espoolaisen
työttömän työnhakijan työllistämiseen. Tukea voidaan myöntää
palkkakustannuksiin, muihin rekrytoinnista aiheutuviin kustannuksiin tai
projekti- ja kertaluontoisiin toimeksiantoihin. Tuki on harkinnanvarainen, ja
sen avulla pyritään madaltamaan erityisesti yritysten kynnystä palkata
työttömiä työnhakijoita ja edistämään pidempään työttömänä olleiden
espoolaisten pääsyä työelämään
5. Hallintosäännön III osan 1. luvun konsernihallintoa koskevat
tarkistukset
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Konsernihallinnon tehtäviä koskevaa 3 §:n rakennetta selkeytetään siten,
että yksittäiset tehtävät ovat erikseen numeroituna. Sanontoja on
täsmennetty ja tehtäviin on lisätty mm. edellä selostetut tiedonhallinnan ja
sopimusten hallinnan ohjaus. Tehtävistä ja ratkaisuvaltaa koskevasta 4
§:stä on poistettu elinvoiman tulosalueelle siirtyvät tehtävät ja ratkaisuvalta.
Konsernihallinnon tehtäviin jäävät maahanmuuttajien kotouttamisen ja
kansainvälisen yhteistyön edistäminen ja sen ohjaus.
6. Toimialojen esikuntia koskeva tarkistus
Toimialojen esikuntien tehtäväkuvauksia päivitetään. Esikuntien tehtävä
määritellään aiempaa kirjausta yleisempänä ja laajempana painottaen
toimialojen esikuntien ja konsernihallinnon yhteistä vastuuta ohjaus- ja
tukiprosessien toimivuudesta ja yhtenäisyydestä.
7. Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan tehtäviä ja toimialaa
koskevat tarkistukset
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan ja toimialan nimet on päivitetty
valmistelukehotuksen mukaisiksi. Lautakunnan tehtäviä ehdotetaan
tarkistettavan vastaamaan kunnalle asetettuja ehkäisevän päihdetyön
velvoitteita. Lailla ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä on kumottu
raittiustyölaki, jonka asettamat kunnan tehtävät ja vastuut on siirretty lakiin
ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Laki ehkäisevän päihdetyön
järjestämisestä velvoittaa, että kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön
tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän
päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen.
8. Kasvun ja oppimisen lautakuntien tehtäviä ja toimialaa koskevat
tarkistukset
Kasvun ja oppimisen lautakunta sekä svenska rum -lautakunta
Oppivelvollisuuslaki ja siihen liittyvät muut lait tuovat monia uusia tehtäviä
ja velvoitteita sekä opetuksen järjestäjälle että asuinkunnalle.
Hallintosäännön mukaisesti kasvun ja oppimisen lautakunnan sekä
svenska rum -lautakunnan tehtäviin kuuluu opetuslainsäädännössä
opetuksen järjestäjälle ja kunnalle kuuluvat tehtävät. Tämä pitää sisällään
myös oppivelvollisuuslain ja siihen liittyvien lakien mukaiset tehtävät.
Hallintosäännön hyväksymisen jälkeen toimialajohtajan hyväksymissä
tulosyksiköiden toimintaohjeissa määritellään tarkemmin, miten mm.
oppivelvollisuuslain mukaiset opetuksen järjestäjän ja kunnan tehtävät
tulosyksiköille jakautuvat. Lisäksi lautakuntien hyväksymissä
delegointipäätöksissä määrätään viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön
perustuva ratkaisuvalta.
Kasvun ja oppimisen lautakunnan sekä svenska rum -lautakunnan
tehtävistä on poistettu erillinen maininta yksityisen varhaiskasvatuksen
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valvonnan järjestämisestä, koska tämä sisältyy varhaiskasvatusta
koskevan lainsäädännön mukaisesti kunnan tehtäviin.
Esityksenä on, että koulujen ja lukioiden johtokunnat lakkautetaan.
Johtokuntien lakkaamisen myötä osa niiden tehtävistä tulee siirtää
lautakunnalle, koska lainsäädäntö edellyttää toimielinkäsittelyä. Näitä
asioita ovat perusopetuksen oppilaan ja lukion opiskelijan määräaikainen
erottaminen sekä lukion opiskelijan opiskeluoikeuden pidättäminen
rikostutkimuksen ajaksi. Lukiolaki mahdollistaa, että lukion rehtorille
voidaan siirtää toimivalta erottaa opiskelija enintään kolmen kuukauden
ajaksi. Tästä toimivallan siirrosta päättävät lautakunnat
delegointipäätöksillään.
Johtokunnat ovat päättäneet oppilaitoskohtaisista opetussuunnitelmista,
opiskeluhuoltosuunnitelmista, lukuvuosisuunnitelmista, tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmista sekä järjestyssäännöistä. Näiden
valmistelusta vastaa rehtori/koulunjohtaja ja valmistelussa tulee osallistaa
koulun henkilöstön lisäksi oppilaat ja huoltajat. Toimivalta hyväksyä em.
suunnitelmat ja järjestyssäännöt tulee määrätä lautakuntien
delegointipäätöksillä. Johtokuntien lakkaamisen myötä
vanhempainyhdistyksille ja vastaaville koulun oppilaiden huoltajista
muodostuville toimijoille tulee varata mahdollisuus osallistua ja esittää
mielipiteensä. Johtokuntien lakkaamisen myötä näiden toimijoiden rooli
myös jatkossa korostuu. Toimialajohtajan hyväksymissä toimintaohjeissa
tullaan määrittelemään tähän liittyvä yhteistyöstä vastaava taho.
Nuorisoasianjaosto on uusi toimielin, joka toimii kasvun ja oppimisen
lautakunnan alaisuudessa.
Kasvun ja oppimisen toimiala
Kasvun ja oppimisen toimialalla tulee olemaan seuraavat tulosyksiköt:
varhaiskasvatuksen tulosyksikkö, perusopetuksen tulosyksikkö, toisen
asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikkö sekä ruotsinkielisten
sivistyspalvelujen tulosyksikkö.
Kasvun ja oppimisen toimialan keskeinen tavoite on yhtenäinen kasvun ja
oppimisen polku. Tämä lähtee liikkeelle varhaiskasvatuksesta ja jatkuu
toiselle asteelle. Jatkossa on tavoitteena yhtenäinen suunnittelu ja
nivelvaiheiden sujuvoittaminen.
Jokaisen tulevan tulosyksikön toimintaa ohjaa opetussuunnitelmat.
Esikunnan tehtäviin on lisätty kuntakohtaisten opetussuunnitelmien ohjaus
ja kehittäminen, millä tuetaan yhtenäisen kasvun ja oppimisen polkua.
Tulosyksiköt vastaavat edelleen omalta osaltaan kuntakohtaisesta
opetussuunnitelmatyöstä sekä koulut ja lukiot oppilaitoskohtaisista
opetussuunnitelmista.
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Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämisestä ovat
vastanneet suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö ja ruotsinkielisten
sivistyspalvelujen tulosyksikkö. Ko. palveluja tulee lain mukaan tarjota
kaikissa kasvun ja oppimisen toimialan tulosyksiköissä. Tämän vuoksi
toimialan esikunta vastaisi jatkossa keskitetysti palvelujen järjestämisen
kokonaisuudesta ja strategisesta johtamisesta. Operatiivisen toiminnan
järjestäminen ja johto säilyy edelleen tulosyksiköissä eikä esitetty muutos
vaikuta kuraattorien ja psykologien toimintaan kouluilla. Kaupunki vastaa
myös sen alueella sijaitsevien muiden oppilaitosten, kuten Omnian,
opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämisestä, jolloin
edellä mainittu kokonaisvastuu on perusteltua olla esikunnassa.
Hallituksen esityksessä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ym.
(241/2020) on ehdotettu, että opiskeluhuollon psykologi- ja
kuraattoripalvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Strategisen
johtamisen keskittämisellä toimialalla varaudutaan siihen, että tämän
toteutuessa ja vastuun siirtyessä em. palveluista Länsi-Uudenmaan
hyvinvointialueelle, neuvotteluista vastaa kasvun ja oppimisen toimialalla
yksi taho.
Hallituksen esityksen mukaan opiskeluhuollon psykologi- ja
kuraattoripalvelujen on oltava opiskelijoiden helposti saavutettavissa.
Hyvinvointialueen on järjestettävä palvelut ensisijaisesti oppilaitoksessa.
Vaikka ko. järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille, koulutuksen
järjestäjän vastuu opiskeluhuollon kokonaisuudesta säilyy ennallaan.
Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen
opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu.
Koulujen ja lukioiden johtokunnat
Kaupunginhallituksen päätöksessä 7.12.2020 on edellytetty, että
selvitetään koulujen ja perheiden välisen yhteistyön vahvistamista siten,
että koulujen yhteistyötä vanhempainyhdistysten kanssa syvennetään ja
siitä tehdään velvoittavaa, ja koulujen johtokuntien toiminta lakkautetaan.
Johtokunnassa on 3-5 huoltajien ehdottamaa jäsentä ja kaksi koulun
henkilökunnan ehdottamaa jäsentä. Jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Lukioiden johtokunnissa voi olla jäsenenä 18
vuotta täyttänyt opiskelija. Lisäksi peruskoulun ja lukion johtokunta voi
myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden vähintään 7.-luokkalaiselle
oppilaskunnan/ opiskelijakunnan nimeämälle edustajalle johtokunnan
kokoukseen. Johtokunnan sihteerinä ja esittelijänä toimii rehtori.
Johtokunnat kokoontuvat yleensä kolme kertaa vuodessa. Koulujen ja
lukioiden johtokuntatyöhön on varattu vuosittain 350 000 euron määräraha.
Johtokuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee lautakunta. Myös jäsenen ja
varajäsenen eroaminen ja uuden valitseminen tulee käsitellä
lautakunnassa. Tämä vaatii paljon hallinnollista valmistelutyötä, sillä
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johtokuntia on yhteensä 91. Etenkin opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnassa johtokuntajäsenyyteen liittyviä asioita on
käsitelty lähes joka kokouksessa. Vuoden 2020 aikana näitä oli yhteensä
22 erillisenä lista-asiana.
Perusopetuslain 3 § edellyttää koulun ja kodin yhteistyötä. Lukiolain 31 §:n
mukaisesti nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa tulee olla yhteistyössä
opiskelijoiden huoltajien kanssa. Molemmissa laeissa on lisäksi erikseen
säädetty, milloin huoltajia tulee kuulla ja mistä asioista huoltajille tulee
ilmoittaa.
Perusopetuslain 47 a §:ssä on säädetty oppilaskunnista ja kaikkien
oppilaiden osallisuudesta. Vastaava säännös on lukiolain 33 §:ssä.
Pelkästään se, että johtokunnissa on oppilas/opiskelijaedustus, ei ole
riittävää oppilaiden/opiskelijoiden osallistamista. Oppilas-/opiskelijakunnan
edustajia tulee kutsua nykyistä kattavammin mukaan tapaamisiin, mikä
osaltaan vahvistaisi yhteistyötä ja oppilaskuntien/opiskelijakuntien asemaa.
Lisäksi tulee vahvistaa oppilas-/opiskelijakuntien ja nuorisovaltuuston
välistä vuorovaikutusta.
Hallintosäännön I osan 4. luvun 9 §:n 6-kohdan mukaisesti lautakuntien
yleisiin tehtäviin kuuluu huolehtia tehtäväalueensa toiminnan osalta
kaupungin asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksista sekä seurata toiminnan asiakaslähtöisyyttä.
Kuten edellä on todettu, myös opetuslainsäädäntö velvoittaa yhteistyöhön.
Kouluissa yhteistyötä tehdään monin tavoin ja huoltajien näkemyksiä
kartoitetaan esim. kyselyin. Lisäksi esimerkiksi koulujen
väistötilavalmisteluissa pidetään asukas- ja kuulemistilaisuuksia, joihin
kutsutaan huoltajat sekä vanhempainyhdistykset ja vastaavat toimijat.
Vanhempainyhdistystoiminnan kautta yhteistyötä on mahdollista tehdä
tiheämmällä tahdilla ja osallistaen laajempaa vanhempien joukkoa kuin,
mihin johtokuntatoiminta on tarjonnut mahdollisuuden.
Vanhempainyhdistystoiminta antaa laajemman mahdollisuuden eri kieli- ja
kulttuuriryhmien osallistumiselle koulun toimintaan. Tämä lisää
molemminpuolista ymmärrystä eri ryhmien ja koulujen välillä. On kuitenkin
huomioitava myös se, että yhdistysten perustaminen ja yhdistyksiin
kuuluminen on vapaaehtoista, joten huoltajille tulee mahdollistaa
osallistuminen yhteistyöhön myös muulla tavoin.
Koulujen johtokuntatoimintaa käsiteltiin luottamushenkilöorganisaation
arvioinnin yhteydessä. Kuudessa suurimmassa kaupungissa vain
Espoossa ja Helsingin kaupungin kouluissa on koulukohtaiset johtokunnat.
Johtokuntiin verrattuna vanhempainyhdistystoiminta on aktiivisempaa ja
saavuttaa suuremman joukon. Johtokuntiin on paikka paikoin ollut
hankalaa saada huoltajien edustajia mukaan. Sen sijaan koulujen
vapaamuotoiset vanhempainyhdistykset ovat vetovoimaisia. Sivistystoimi
tekee jo nyt yhteistyötä vanhempainyhdistyksiä edustavan Koko Espoo
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ry:n kanssa. Sen hallitus on ilmaissut tukevansa muutosta, jossa
johtokunnat korvataan tiiviimmällä kanssakäymisellä
vanhempainyhdistysten kanssa.
9. Kaupunkiympäristön lautakuntien tehtäviä ja toimialaa koskevat
tarkistukset
Uusi ympäristö- ja rakennuslautakunta
Kaupunginhallituksen valmistelukehotuksen mukaan ympäristölautakunta
ja rakennuslautakunta yhdistyvät ympäristö- ja rakennuslautakunnaksi, ja
ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtyvät nykyiseltä sosiaali- ja
terveyslautakunnalta ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Tämä on
huomioitu hallintosäännön I osan 4. luvun ympäristö- ja
rakennuslautakunnan tehtävissä sekä hallintosäännön III osan 7. luvun
kaupunkiympäristön toimialaa koskevissa määräyksissä.
Nykyiselle ympäristölautakunnalle kuuluviin tehtäviin ei esitetä varsinaisia
sisällöllisiä muutoksia, mutta sanamuotoilua esitetään tarkistettavaksi
yksinkertaisemmaksi. Pykäläviittaukset on jätetty siltä osin kuin se on ollut
tarpeen toimivaltarajojen selvyyden vuoksi.
Hallintosäännön I osan 2. luvun 3 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallitus
päättää ympäristöpolitiikan periaatteista ja ympäristötavoitteista. Nykyisen
ympäristölautakunnan tehtävien 2 kohdan loppuosa eli ”laatia ehdotus
kaupungin ympäristötavoitteiksi ja seurata niiden toteutumista” esitetään
poistettavaksi. Kaupungin ympäristötavoitteiden tai ympäristöpolitiikan
periaatteiden valmistelu, tavoitteiden seuranta ja ylipäätänsä
ympäristönäkökohtien huomioiminen kaupungin toiminnassa kuuluu koko
kaupungille yhteisesti. Tähän liittyen kaupunginhallitukselle on lisätty uusi
tehtävä päättää kestävän kehityksen ja ilmastotyön periaatteista ja
seurannasta.
Ympäristöterveydenhuoltoon sisältyvät tehtävät eivät muutu nykyisestä,
mutta teksti on kirjoitettu täsmällisempään muotoon muun muassa
lisäämällä kohtaan lait, missä on säädetty kunnalle kuuluvista
ympäristöterveydenhuollon tehtävistä. Espoon kaupunki, Kauniaisten
kaupunki ja Kirkkonummen kunta ovat muodostaneet
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen 1.1.2008 lukien ja
yhteistoiminta-alueen päätöksentekotoimielimenä toimii jatkossa
ympäristö- ja rakennuslautakunta sosiaali- ja terveyslautakunnan sijasta.
Ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimivallan siirtämistä koskevaa
osuutta on yksinkertaistettu ja tarkistettu ottaen huomioon, että se kattaa
kaikki uudelle yhdistetylle lautakunnalle kuuluvat toimivaltuudet ja
delegointimahdollisuudet. Päätöksenteon joustavoittamisen ja asioiden
käsittelyn nopeuttamisen vuoksi on tärkeää, erityisesti toimijoiden
valvonnan kannalta, että toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 58

19/98
01.03.2021

Lautakunnalle kuuluvaa toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle sekä
niissä asioissa, joissa toimivalta on suoraan annettu laissa tietylle
viranomaiselle, että niissä asioissa, missä valtuusto on siirtänyt
toimivaltansa hallintosäännöllä ympäristö- ja rakennuslautakunnalle.
Toimivaltaa ei voida siirtää asioissa, missä se on erikseen lailla kielletty,
kuten esimerkiksi hallinnollisten pakkokeinojen osalta tai jotka muutoin lain
mukaan kuuluvat monijäsenisen toimielimen päätettäväksi. Valtuusto voi
kuitenkin elintarvikelain 27 §:n mukaisesti antaa lautakunnalle oikeuden
siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle myös elintarvikelain 55 – 60
ja 67 §:ssä tarkoitettujen hallinnollisten pakkokeinojen osalta. Tämä on
huomioitu hallintosäännössä.
Kaupunkiympäristön tulosyksikköjä koskevat tarkistukset
Ympäristökeskuksen ja rakennusvalvontakeskuksen tulosyksiköt on
yhdistetty valmistelukehotuksen mukaisesti yhdeksi ympäristö- ja
rakennusvalvontakeskukseksi, jota johtaa ympäristö- ja
rakennusvalvontakeskuksen johtaja. Myös tilapalvelut-liikelaitoksen
tehtäviä on täsmennetty.
Hallintosäännön III osan 7. luvun rakennusvalvonnan viranhaltijoiden
ratkaisuvaltaa koskevat tarkistukset
Toimivallan delegointi lupatarkastajalle on poistettu, koska
rakennusvalvonnassa ei ole enää lupatarkastajan virkanimikettä.
Kerrosalaltaan laajojen rakennushankkeiden määrä on kasvanut.
Delegointia on tarkennettu ja kerrosalarajaa nostettu
lautakuntatyöskentelyn toimintakyvyn parantamiseksi. Poikkeuksellisissa ja
erityisen merkittävissä hankkeissa toimivalta on kuitenkin haluttu pitää
lautakunnalla.
Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden toimivaltaa myöntää rakennuslupa on
kohdassa 1 lisätty enintään 3 000 m2 rakennushankkeeseen aikaisemman
2 000 m2 sijasta. Kohtaa sovelletaan korjaus- ja muutostyöhön
aikaisemmasta poiketen enää silloin, kun työ on verrattavissa rakennuksen
rakentamiseen. Viranhaltijoilla ei ole kuitenkaan toimivaltaa sellaisissa
hankkeissa, joissa rakennus, rakennuksen ympäristö tai vaikutukset
ympäristöön ovat poikkeukselliset tai erityisen merkittävät.
Kaikki korjaus- ja muutostyöt, jotka eivät ole verrattavissa rakennuksen
rakentamiseen, delegoitaisiin viranhaltijalle kerrosalasta riippumatta.
Viranhaltijoilla ei ole kuitenkaan toimivaltaa merkittävän julkisen tai muun
merkittävän rakennuksen laajamittaisessa korjaus- ja muutostyössä.
Purkamislupaa koskevan delegoinnin osalta on viranhaltijoiden toimivallan
ulkopuolelle jäävien hankkeiden osalta lisätty tarkennus ”tai muusta
erityisen merkittävästä rakennuksesta”. Tämä lisäys toteutuu harvoin,
mutta on tarpeellinen.
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Muut kaupunkiympäristön lautakuntien tehtäviin ja viranhaltijoiden
ratkaisuvaltaan tehtävät muutokset
Teknisen lautakunnan erityisten tehtävien osalta esitetään poistettavaksi
tielautakunnalle kuuluvien tehtävien hoitaminen sekä kunnallisesta
pysäköinninvalvonnasta ja ajoneuvojen siirrosta annetun lain mukaisista
kunnalle kuuluvista tehtävistä vastaaminen.
Yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Siirtymäsäännöksen 95 § mukaan
tielautakunta käsitteli lain voimaantullessa vireillä olleet asiat, jonka jälkeen
tielautakunta lakkasi 31.12.2019.
Pysäköinninvalvonnasta annetun lain mukaan toimivaltainen viranomainen
on lain 10 §:n 4 momentin mukainen kunnallinen pysäköinninvalvoja.
Kunnallinen pysäköinninvalvoja on valvonnan yleistä järjestelyä koskevissa
asioissa poliisilaitoksen päällikön johdon ja valvonnan alainen.
Ajoneuvojen siirtämistä koskevassa laissa toimivaltaa on jaettu useissa
lainkohdissa kunnalle ja/tai kunnalliselle pysäköinninvalvojalle. Näin on
toimittu, koska useimmissa kunnissa ei ole kunnallista
pysäköinninvalvontaa ja osassa kuntia mm. katukunnossapito huolehtii
siirtämistä koskevien päätöksien tekemisestä. Hallintosäännön III osan 7.
luvun viranhaltijoiden ratkaisuvallasta koskevan 5 §:n mukaan lakimies
toimii kunnallisena pysäköinninvalvojana. Lakimiehen ratkaisuvallan 3kohta esitetään poistettavaksi tarpeettomana toistona. Lisäksi
viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan tehdään lakimuutoksista ja uusista
käytännöistä johtuvia tarkennuksia.
10. Muut hallintosääntöön tehtävät tarkistukset
Hallintosäännön I osan 1. luku valtuusto
Hallintosäännön I osan 1. luvun valtuustoaloitteita ja - kysymyksiä
koskevilla tarkistuksilla mahdollistetaan valtuustoaloitteiden ja -kysymysten
tekeminen ja allekirjoittaminen sähköisellä kokousjärjestelmällä.
Nuorisovaltuuston aloitteita koskevalla uudella säännöksellä määrätään
jokavuotiseksi toimintatavaksi tammikuussa 2021 valtuuston kokouksessa
kokeiltu menettely, jolla valtuusto merkitsee tiedoksi selvityksen edellisenä
vuonna nuorisovaltuuston tekemistä aloitteista ja kannanotoista.
Kaupunginreviisorille annetaan läsnäolo-oikeus valtuuston kokouksessa
viranhaltijoiden edustusta valtuuston kokouksessa koskevaan 15 §:ään
tehdyllä lisäyksellä. Tarkastuslautakunnan lakisääteisten arviointi- ja
tarkastustehtävien hoitamiseksi tulee tarkastuslautakunnan esittelijän olla
hyvin perehtynyt valtuuston käsiteltäviin ja päättämiin asioihin.
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Hallintosäännön II osa hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely
Hallintosäännön II osan asiakirjan antamista koskevaa 20 §:ää esitetään
täsmennettäväksi siten, että siihen lisätään myös EU:n tietosuojaasetuksen mukaisen tietopyyntöjä koskevan ratkaisuvallan käyttäminen.
Lisäksi toimialajohtaja käyttäisi ratkaisuvaltaa, kun asiakirjan luovuttaminen
tai tietopyyntö koskee useaa tulosyksikköä. Lisäksi pykäliin on lisätty
uudesta elinvoiman tulosalueesta johtuvat täsmennykset.
Hallintosäännön IV osan 1. luku henkilöstösääntö
Henkilöstösääntöön esitetään tehtävän uudesta elinvoiman tulosalueesta
johtuvat täsmennykset. Kaupunginjohtajan virka muutetaan
määräaikaiseksi virkaa seuraavan kerran täytettäessä. Viran
määräaikaisuudesta on lisätty 9 §:ään uusi 1 momentti, jonka mukaan
valtuusto ottaa kaupunginjohtajan seitsemän vuoden määräaikaiseen
virkaan ja päättää enintään neljän vuoden jatkokausista.
Hallintosäännön I osan tarkastuslautakuntaa koskevan 3. luvun 3 §:n
mukaan lautakunnan kokouksissa esittelijänä toimii kaupunginreviisori.
Hänen ollessaan estynyt tai esteellinen toimii esittelijänä lautakunnan
määräämä viranhaltija. Henkilöstösäännön 10 § esitetään muutettavan
vastaamaan edellä mainittua tarkastuslautakuntaa koskevaa säännöstä.
Hallintosäännön V osan 1. luku taloussääntö
Hallintosäännön V osan taloussäännön 10 § ohjaa taseen
myyntisaamistilien kirjanpidollista käsittelyä. Kun vuodesta 1997 alkaen
kunnat ovat noudattaneet kirjanpitolakia, tuo periaate täyttyy jo
kirjanpitolain ja -asetuksen sekä hyvän kirjanpitokäytännön noudattamisen
myötä. Pykälässä ohjeistetaan vain kirjanpidon kirjausta. Pykälä ei koske
toimivaltaa siitä, kuka voi luopua kaupungille kuuluvasta tulosta tai siitä,
lopetetaanko jonkin saatavan perintätoimet.
Vakiintuneen käytännön mukaan talouspalvelut on kirjannut
laskutusjärjestelmän automatiikkaa hyväksikäyttäen kaikki yli vuoden
vanhat myyntisaamiset vuosittain tilinpäätöksessä luottotappioksi. Näin
ollen taloussäännön 10 §:n määräys toteutuu jo talouspalveluiden
toimialoille antaman tilinpäätösohjeistuksen perusteella.
Päätösehdotuksessa esitetään, että em. taloussäännön 10 § poistetaan
tarpeettomana.
Hallintosäännön V osan 5. luku peruspalvelujen kehittämisrahaston
sääntö
Peruspalvelujen kehittämisrahaston tarkoituksena oli varmistaa Espoostrategian mukaisten merkittävien peruspalveluinvestointien sekä niiden
hoidon ja kehittämisen rahoitusta. Rahastoa käytettiin perustamisestaan
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lähtien n. 251,6 milj. euroa peruspalvelujen kehittämiseen kassa- ja
markkinatilanteen mukaan. Rahaston alkupääoma vuonna 2002 oli 178,5
milj. euroa ja se tuotti perustamisesta lähtien n. 109,80 % eli 4,21 % p.a.
Valtuusto hyväksyi vuosittain talousarvion ja taloussuunnitelman
yhteydessä suunnitelman rahaston purkamisesta ja kartuttamisesta.
Rahasto purettiin tyhjäksi ja lopetettiin vuoden 2018 aikana.
Päätösehdotuksessa esitetään, että hallintosäännön V osan 5. luku
peruspalvelujen kehittämisrahaston sääntö sekä 6. luvun peruspalvelujen
ja maanhankinnan investointirahaston säännön 4 §:n viimeinen lause: ”
Rahaston tuottoja ei käytetä sinä aikana, kun käytössä on peruspalvelujen
kehittämisrahaston varoja.” poistetaan.
Hallintosäännön VI ja VII osien hankintasäännön ja
luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistukset
Hallintosäännön hankintasääntöön ja luottamushenkilöiden palkkio- ja
matkustussääntöön on tehty valmistelukehotuksen mukaiset
nimitarkistukset sekä muut täsmennykset.
11. Organisaatiouudistuksen ja hallintosäännön tarkistusten
yhteistoimintamenettely
Espoon kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista käsiteltiin
yhteistoimintaneuvottelussa 26.10.2020 arvioimalla muutoksen päälinjoja
ja sovittiin yhteistoiminnallisesta käsittelystä. Asian valmistelua on
selostettu kaupunginhallituksen 7.12.2020 antaman valmistelukehotuksen
jälkeen kaupungin ja toimialojen henkilöstötoimikunnissa.
Yhteistoimintaneuvottelussa 16.2.2021 käsiteltiin hallintosäännön
muutosten päälinjat henkilöstöjärjestöjen kanssa.
Yhteistoiminnallisissa menettelyissä koko kokonaisuus käsitellään
kaupunkitasoisesti ja toimialatasolla käsitellään yksikkökohtaiset
muutokset. Yhteistoimintaprosessi henkilöstösiirtojen osalta on sovittu
jatkettavan, seuraava käsittely on 19.3.2021.
Yhteistoimintamenettely toimialoilla
Sivistystoimen, sosiaali ja terveystoimen, teknisen ja ympäristötoimen
toimialojen sekä konsernihallinnon henkilöstötoimikunnissa on käsitelty
hallintosäännön uudistusta. Käsittely tulee jatkumaan
henkilöstötoimikunnissa myös hallintosäännön hyväksymisen jälkeen
organisaatiouudistukseen liittyvien asioiden (toimintaohjeet, lautakuntien
delegointipäätökset) osalta. Henkilöstölle on pidetty teamshenkilöstöinfoja, joissa asiaa on selostettu. Erikseen nimetyt henkilöstön
edustajat ovat osallistuneet valmistelun työryhmien työskentelyyn.
Työpaikkakokoukset sekä kuulemiset toteutetaan maalis-huhtikuun aikana.
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Johtavien viranhaltijoiden, joita hallintosäännön muutos koskee, kuulemiset
tehdään ennen hallintosäännön hyväksymistä.
Päätöshistoria

Liitteet
1 Hallintosääntö, tarkistusehdotukset, kaupunginhallitus 1.3.2021
Oheismateriaali
Päätös Kaupunginhallitus 7.12.2020 § 396 Valmistelukehotus luottamushenkilö- ja
viranhaltijaorganisaatioiden uudistamiseksi
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6336/11.01.01/2020

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 59
§ 59

Valtuustoaloite Espoon ilmastohätätilajulistuksesta (Kv-asia)
Valmistelijat / lisätiedot:
Rönkkönen Sanna
Laitala Pasi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi
vastauksena Tiina Elon ja 19 muun valtuutetun 19.10.2020 jättämään
valtuustoaloitteeseen Espoon ilmastohätätilanjulistuksesta ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vuornos Elon kannattamana ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun
siten, että Espoo ei tee julistusta, vaan näyttää esimerkkiä muille ja
osoittaa teoilla toimivansa edelläkävijänä ilmastonmuutoksen torjunnassa.
Aloitevastaukseen on hyvä listata tekoja, joiden avulla Espoo on
hiilineutraali 2030.
Partanen Kausteen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi siten, että Espoo yhtyy kansainväliseen
ilmastohätätilajulistukseen.
Guzenina Aaltosen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan, jotta
aloitteen vastauksessa voidaan huomioida ilmastoiltakoulun puitteissa
saatu tieto ja keskustelu.
Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty
palautusehdotuksia, joiden johdosta on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että ensin äänestetään Vuornoksen ja Partasen
palautusehdotusten välillä ja sen jälkeen voittanut asetetaan vastakkain
Guzeninan palautusehdotuksen kanssa. Tämän jälkeen äänestetään,
palautetaanko asia vai ei.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.
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Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 8 äänellä 5 ääntä vastaan 2
äänestäessä tyhjää hyväksyneen Vuornoksen ehdotuksen. Äänestyslista
on pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 7 äänellä 7 ääntä vastaan 1
äänestäessä tyhjää puheenjohtajan äänen ratkaistessa hyväksyneen
Vuornoksen ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 8 äänellä 5 ääntä vastaan 2
äänestäessä tyhjää hyväksyneen Vuornoksen palautusehdotuksen.
Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
Päätös
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus palautti aloitteen uudelleen valmisteluun siten, että
Espoo ei tee julistusta, vaan näyttää esimerkkiä muille ja osoittaa teoilla
toimivansa edelläkävijänä ilmastonmuutoksen torjunnassa.
Aloitevastaukseen on hyvä listata tekoja, joiden avulla Espoo on
hiilineutraali 2030.
Selostus

Valtuustoaloite
Tiina Elo ja 19 muuta valtuutettua ovat jättäneet 19.10.2020
valtuustoaloitteen Espoon ilmastohätätilajulistuksesta. Aloitteessa
esitetään, että Espoon kaupunki julistaa ilmastohätätilan.
Espoon ilmastohätätilajulistus
Ilmastonmuutos on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistä.
Kaupunkien rooli niin kasvihuonekaasujen tuottajana kuin hillintä- ja
sopeutumistoimien edistäjänä kasvaa väestön keskittyessä kaupunkeihin.
Ilmastohätätilan julistuksella kaupungit tunnustavat vastuunsa aktiivisina
toimijoina ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Espoo etsii
edelläkävijänä ratkaisuja kaupunkien ilmastohaasteisiin yhdessä yritysten
ja tutkimuslaitosten kanssa. Omalla aktiivisella toiminnallaan kaupunki
haluaa innostaa myös asukkaitaan ja kumppaneitaan ratkaisemaan
ilmastohaastetta. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edelläkävijänä
Espoo etsii ratkaisuja, joita voidaan ottaa käyttöön myös muualla
maailmassa.
Julistamalla ilmastohätätilan Espoo osoittaisi ottavansa ilmastonmuutoksen
torjunnan ja sopeutumisen vakavasti. Espoo varmistaa omassa
toiminnassaan, että kaupungin ilmastotavoitteet saavutetaan asetetussa
aikataulussa ja että päätökset sekä toimenpiteet ovat linjassa
hiilineutraalisuustavoitteiden kanssa.
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Maailman johtava ympäristöraportoinnin organisaatio CDP (Carbon
Disclosure Project) on nimittänyt Espoon yhdeksi kaupungeista, jotka
ansiokkaasti ovat jatkaneet ilmastonmuutoksen torjumista
koronatilanteesta huolimatta. Espoo on noussut mukaan maailman
johtavien ilmastokaupunkien A-listalle vuonna 2020. Viime vuonna
ylimpään luokkaan listattiin maailmanlaajuisesti 88 kaupunkia.
Espoo on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalisuuden vuoteen 2030
mennessä. Tämä tarkoittaa päästöjen vähentämistä vähintään 80
prosentilla vuoden 1990 tasosta ja jäljelle jäävän osuuden
kompensoimista. Espoo vähentää päästöjään 60 toimenpiteellä, jotka on
tunnistettu kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen alaisesta Kestävän
energian ja ilmaston toimintasuunnitelmasta (SECAP). Kaupunki kartoittaa
aktiivisesti uusia toimenpiteitä, joilla hiilineutraalisuustavoite voidaan
saavuttaa. Ilmastotoimien etenemisestä raportoidaan säännöllisesti
valtuustolle. Kaupunki tulee kehittämään tapoja, joilla ilmastotoimien
etenemistä ja päästötavoitteen saavuttamista on helppo seurata.
Päätöshistoria

Liitteet
2 Äänestyslistat § 59
Oheismateriaali
Valtuustoaloite 19.10.2020
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1674/01.02.01/2021

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 60
§ 60

Valtuustoaloite kaupungin edustus-, virka- ja ekskursiomatkojen
lentomatkojen CO2-päästöjen kompensoinnista (Kv-asia, palautettu
20.5.2019)
Valmistelijat / lisätiedot:
Rönkkönen Sanna
Laitala Pasi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi
vastauksena valtuutettu Henna Partasen ja 25 muun valtuutetun 21.1.2019
jättämään valtuustoaloitteeseen kaupungin edustus-, virka- ja
ekskursiomatkojen lentomatkojen CO2-päästöjen kompensoinnista sekä
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Partanen Kausteen kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen:
1. Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkia ottamaan soveltuvat
lentomatkojen CO2-päästöjen kompensaatiomenetelmät käyttöön, mikäli
rahankeräyslaki uudistetaan mahdollistamaan kompensaatioiden käyttö.
2. Kaupungin ilmastopäästöjen kompensoinnin on oltava lisäistä eli sitä ei
ilman kompensointitoimia tapahtuisi.
Guzenina Jalosen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan
ilmastoiltakoulun jälkeen käsiteltäväksi.
Partanen Kausteen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi siten, että vastauksessa kirjataan selvästi, että
kaupungissa otetaan soveltuvat lentomatkojen CO2-päästöjen
kompensaatiomenetelmät käyttöön siinä vaiheessa, mikäli rahankeräyslaki
uudistetaan mahdollistamaan kompensaatioiden käyttö. Kaupungin
ilmastopäästöjen kompensoinnin on oltava lisäistä eli sitä ei ilman
kompensointitoimia tapahtuisi.
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Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty
palautusehdotuksia, joiden johdosta on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että ensin äänestetään Partasen ja Guzeninan
palautusehdotusten välillä ja sen jälkeen, palautetaanko asia vai ei.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 10 äänellä 3 ääntä vastaan 2
äänestäessä tyhjää hyväksyneen Guzeninan palautusehdotuksen.
Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 10 äänellä 4 ääntä vastaan 1
äänestäessä tyhjää hyväksyneen Guzeninan palautusehdotuksen.
Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
Päätös
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus palautti aloitteen ilmastoiltakoulun jälkeen käsiteltäväksi.
Partanen jätti eriävän mielipiteensä.
Selostus

Valtuustoaloite
Henna Partanen ja 25 muuta valtuutettua ovat jättäneet 21.1.2019
valtuustoaloitteen kaupungin edustus-, virka- ja ekskursiomatkojen
lentomatkojen CO2-päästöjen kompensoinnista. Aloitteessa esitetään, että
osana edustus-, virka- ja ekskursiomatkoja matkakuluja aletaan
kompensoida Espoon kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden
lentomatkojen CO2-päästöt. Lisäksi esitetään, että päätöksen pohjaksi
vertaillaan erilaisia keinoja toteuttaa päästökompensaatio. Niistä valitaan
sellainen Espoolle sopiva vaihtoehto, joka vähentää maailmanlaajuisesti
CO2-päästöjä lisäisesti verrattuna kaupungin normaaliin ilmastotoimintaan.
Vastaus valtuustoaloitteeseen
Espoo on sitoutunut strategiansa mukaisesti olemaan hiilineutraali tällä
vuosikymmenellä. Ilmaston kannalta lentomatkustamista tulisi välttää.
Espoo ottaa ilmastonmuutoksen torjunnan vakavasti ja varmistaa omassa
toiminnassaan, että kaupungin toimenpiteet ovat linjassa
hiilineutraalisuustavoitteiden kanssa.
Espoon kaupunki tekee kansainvälistä yhteistyötä mm. kestävän
kehityksen ja eri hankkeiden osalta sekä muutoin osallistumalla
kansainvälisiin tilaisuuksiin. Toimiva kansainvälinen yhteistyö edellyttää
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myös matkustamista. Koronapandemian aikana edustus-, virka- ja
ekskursiomatkoihin liittyvää lentomatkustamista ei tapahdu ollenkaan.
Koronapandemia on saanut aikaan sähköisten kokouskäytäntöjen
kehittymisen, käyttöönottamisen ja muuttumisen laajasti osaksi arkea.
Lentomatkustamisen tarvetta onkin syytä arvioida jatkossa entistä
kriittisemmin. Päästöjen vähentäminen on arvokkaampaa kuin
kompensointi, sillä kompensointiin liittyy aina epävarmuuksia.
Jotta kompensaatiota tapahtuisi, on tuotetun päästövähennyksen oltava
todellinen, mitattavissa, pysyvä ja lisäinen eli päästövähennys ei olisi
tapahtunut ilman kompensaatioprojektia eikä projekti toteutunut ilman
kompensaatiota varten maksettua tuloa. Aidon päästövähennyksen
varmistaminen on monimutkaista.
Vapaaehtoisen päästökompensaation tilanne on ollut myös
rahankeräyslain osalta epäselvä. Lainsäädännön tulkinnan vuoksi monet
päästökompensaatiopalvelut eivät ole tällä hetkellä saatavilla.
Rahankeräyslakia ollaan parhaillaan muuttamassa siten, että
vapaaehtoiset päästökompensaatiopalvelut rajattaisiin rahankeräyslain
soveltamisalan ulkopuolelle. Ympäristöministeriö on myös käynnistänyt
selvityksiä vapaaehtoisen päästökompensaation sääntelystä, jotta voidaan
varmistua muun muassa toiminnan luotettavuudesta. Espoon kaupunki
linjaa päästökompensaatiota lainsäädännön valmistumisen jälkeen.
Espoon kaupunki tekee toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi sekä pyrkii
toimimaan edelläkävijänä ilmastotyössä. Espoon kaupungilla on käynnissä
ilmastotavoitteisiin tähtäävää hanketoimintaa, joka samalla edistää
yksityistä liiketoimintaa ja parantaa siten myös työllisyyttä. Parhaimmillaan
yhteistyön tuloksena löydetään kädenjälkiratkaisuja, joita myös muilla
alueilla voidaan ottaa käyttöön.
Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) ja pääkaupunkiseudun
kuntien helmikuussa 2021 julkaistun yhteisen selvityksen mukaan Espoon
hiilinielut ovat tällä hetkellä niin suuret, että niillä voisi kompensoida
vuoden 2030 kasvihuonekaasupäästöt, jos ne saadaan laskemaan
tavoitteen mukaiset 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Selvitystä
pääkaupunkiseudun hiilinieluista ja -varastoista voi käyttää myös
lentomatkojen kompensaatiotarkastelun pohjana.
Aiemmat päätökset
Kaupunginhallitus 1.4.2019 § 117
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi
vastauksena valtuutettu Henna Partasen ja 25 muun valtuutetun 21.1.2019
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jättämään valtuustoaloitteeseen kaupungin edustus-, virka -ja
ekskursiomatkojen lentomatkojen C02 -päästöjen kompensoinnista sekä
toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.
Käsittely

Elo Kausteen kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen:
”Kaupunginhallitus kehottaa käynnistämään vastauksen pohjalta
valmistelun Espoolle parhaiten soveltuvan menetelmän valinnasta
kaupungin lentomatkojen CO2-päästöjen kompensoimiseksi.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu
muutosehdotus, jota on keskustelun kuluessa myös vastustettu ja jota ei
siten voida yksimielisesti hyväksyä, on äänestettävä.
Äänestyksessä 9 ääntä 4 vastaa 2 äänestäessä tyhjää hylkäsi Elon
ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 29.4.2019 § 64
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Henna
Partasen ja 25 muun valtuutetun 21.1.2019 jättämään
valtuustoaloitteeseen kaupungin edustus-, virka -ja ekskursiomatkojen
lentomatkojen C02 -päästöjen kompensoinnista sekä toteaa kysymyksen
loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Partanen valtuuston puheenjohtaja Kasvin kannattamana ehdotti, että asia
jätetään pöydälle.
Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska
pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston
hyväksyneen sen yksimielisesti.

Päätös

Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

Valtuusto 20.5.2019 § 76
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Henna
Partasen ja 25 muun valtuutetun 21.1.2019 jättämään
valtuustoaloitteeseen kaupungin edustus-, virka -ja ekskursiomatkojen
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lentomatkojen C02 -päästöjen kompensoinnista sekä toteaa kysymyksen
loppuun käsitellyksi.
Käsittely

Valtuuston neuvottelutoimikunnan varapuheenjohtaja Gestrin valtuuston
puheenjohtaja Kasvin kannattamana ehdotti, että:
”Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupungin
lentomatkojen CO2-päästöjen kompensointitapa arvioidaan
kaupunginhallituksen käsittelyyn tulevan ilmastotiekartan (SECAP)
käsittelyn ja seurannan yhteydessä.”
Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko
asia palauttaa yksimielisesti uudelleen valmisteluun. Koska
palautusehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston
hyväksyneen sen yksimielisesti.

Päätös

Valtuusto:
Asia palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi siten, että
kaupungin lentomatkojen CO2-päästöjen kompensointitapa arvioidaan
kaupunginhallituksen käsittelyyn tulevan ilmastotiekartan (SECAP)
käsittelyn ja seurannan yhteydessä.

Päätöshistoria

Liitteet
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Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 61

32/98
01.03.2021

1676/02.02.00/2021

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 61
§ 61

Valtuustoaloite kestävän kehityksen budjetoinnista ja ilmastovaikutusten
arvioinnista (Kv-asia)
Valmistelijat / lisätiedot:
Laitala Pasi
Ojavuo Pia
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi
vastauksena valtuutettu Tiina Elon ja Saara Hyrkön ja 42 muun valtuutetun
15.10.2018 jättämään valtuustoaloitteeseen kestävän kehityksen
budjetoinnista ja ilmastovaikutusten arvioinnista sekä toteaa aloitteen
loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Valtuustoaloite
Tiina Elo, Saara Hyrkkö ja 42 muuta valtuutettua ovat jättäneet 15.10.2018
valtuustoaloitteen Espoon kestävän kehityksen budjetoinnista. Aloitteessa
esitetään, että kaupungin taloussuunnitelmaan sisällytetään kestävän
kehityksen periaatteet, osana kaikkea päätöksentekoa arvioidaan
ilmastovaikutukset ja yhdessä muiden kaupunkien kanssa kartoitettaisiin
edellä mainittuihin asioihin malleja.
Vastaus valtuustoaloitteeseen
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Espoota kehitetään Espoo-tarinan kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti. Talouden ja toiminnan suunnittelussa huomioidaan kestävän
kehityksen periaatteet. Päätöksenteon valmistelussa lähtökohtana on
kaupungin kestävyystavoitteet ja se tukee myös hiilineutraaliustavoitteen
saavuttamista.
Korona-epidemia haastaa myös Espoossa kaupungin, yritysten ja
kuntaisten taloudellisen tilanteen sekä tehtävien hoitamisen. Nykyinen
globaali toimintaympäristö on vakavasti häiriintynyt ja taloudellisen
kestävyyden rajat ovat koetuksella. Epidemian jälkeistä aikaa
rakennettaessa on erityisen tärkeää, että löydetään taloudellisesti,
ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestäviä ja vaikuttavia
ratkaisuja.
Valtuusto on hyväksynyt Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman 19.10
2020. Siinä tavoitteeksi on asetettu käyttötalouden kasvun hidastumisen,
investointitason laskemisen 10 %:lla sekä palvelujen ja prosessien
kustannusvaikuttavuuden kehittymisen. Taloudellisesti kestävä Espoo ohjelmalla tuetaan Espoo-tarinan tavoitteiden toteuttamista pitkäjänteisesti.
Kaupunginhallitus päätti 16.10.2019 kokouksessaan Espoon kaupungin
kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP), johon on
kirjattu Espoon hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista edistävät
toimenpiteet. Tavoitteena on, että SECAP:ssa tunnistetut kaupungin
hiilineutraaliutta edistävät toimenpiteet sisällytetään jatkossa talousarvioon
ja ne muodostavat priorisoidut tavoitteet talousarviovuodelle sekä
tiekartan, jossa kuvataan Espoon hiilineutraaliustyötä tällä
vuosikymmenellä. Toimialojen hiilineutraaliustyön tavoitteita ja
toimenpiteitä sisältyy toimialojen tavoitteisiin ja niitä tarkennetaan
SECAP:n toimenpidekortit huomioiden. Työn edistymisestä raportoidaan
vuosittain valtuustolle osana talouden ja toiminnan seurantaa.
Ilmastovaikutusten objektiivinen arviointi osana kaikkea päätöksentekoa on
moniulotteinen kokonaisuus ja vaatii erityistä osaamista päätösten
valmistelussa. Jatkuvasti kehittyvät puhtaan teknologian ratkaisut
vaikuttavat ilmastopäästöihin ja uudet ne voivat muuttaa merkittävästi
elinkaarenaikaisia päästöjä. Myös rahoittajat edellyttävät yhä useammin
ilmastotavoitteiden edistämistä ja ilmastovaikutusten tunnistamista.
Suomen valtio toteutti kestävän kehityksen budjetoinnin ensimmäisenä
maailmassa budjettivuodelle 2019. Tampereen kaupunki valmisteli
ilmastobudjetin kuluvalle vuodelle 2020. Tavoitteena molemmissa
budjeteissa on ollut avata päätösten läpinäkyvyyttä kestävyyden ja
ilmastovaikutusten näkökulmasta. Yksi kiinnostava esimerkki on Oslon
kaupungin ilmastobudjetti (Oslo Climate Budget), joka on keskeinen
instrumentti Oslon kaupungin ilmasto- ja energiastrategian
saavuttamisessa. Edellämainitut budjetoinnin ratkaisut ja periaatteet
toimivat Espoolle hyvänä vertailukohtana.
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Kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelun lisäksi merkittäviä
vaikutuksia syntyy yritysten ja muiden kumppaneiden sekä kuntalaisten
kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Useat yritykset Espoossa ovat nostaneet
kestävän kehityksen periaatteet ja ilmastotyön oman liiketoimintansa
kehittämisen keskiöön. Yritykset ovat arvioineet sen olevan liiketoiminnan
kehittymisen kannalta perusteltua.
VLR Espoon kaupungin vapaaehtoisen kaupunkitasoisen arvion (Voluntary
Local Review, VLR) taustalla on kaupungin pitkäjänteinen työ taloudellisen,
ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden edistämiseksi. Arvio
kuvaa laajalti Epoossa tehtyä kestävän kehityksen työtä sekä sen
vaikuttavuutta. Arvio on tehty yhteistyössä satojen ihmisten kanssa.
Espoon kaupungin työntekijät, asukkaat, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja
Espoon kaupunkikonsernin toimijat ovat osallistuneet arvion eri vaiheisiin.
Vuoden 2021 kaupunginjohtajan talousarvioesitys sisältää selvityksen
keskeisistä kestävän kehityksen tavoitteista ja toimeenpanosta
talousarviovuodelle. Tulostavoitteiden valmistelussa on huomioitu
SECAP:issa tunnistetut tavoitteet toimialoille ja tulosyksiköt huomioivat ne
myös omissa toimintasuunnitelmissaan. Konserniyhteisöille
valmisteltavissa tulostavoitteissa huomioidaan SECAP:issa niille
tunnistettuja toimenpiteitä.
Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä kuvataan, miten
talousarvioesitys tukee kaupungin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista.
Arviossa hyödynnetään SECAP:in päästöjen vähenemisen laskentamallia.
Lisäksi talousarvioesityksessä kuvataan, miten kumppaneiden kanssa
tehtävää hiilineutraaliutta tukevaa työtä tehdään budjettivuoden aikana.
Eri kaupunkien hyviä käytäntöjä arvioidaan jatkuvasti ja huomioidaan jo
käyttöönotettuja toimintatapoja oman toimintamme kehittämisessä.
Laajoissa ja pitkävaikutteisissa investointihankkeissa ja maankäytön
kehittämisessä kestävän kehityksen edistäminen sekä ilmastovaikutukset
arvioidaan jo nyt. Tämän lisäksi 21 suurimman kaupungin
kaupunginjohtajat ovat asettaneet työryhmän arvioimaan kaupunkien
hiilineutraaliustyötä ja tekemään toimenpiteistä ehdotuksen
kaupunginjohtajille. Kaupungit tekevät myös yhteisiä kehityshankkeita,
joilla haetaan ratkaisuja kestävän kehityksen tavoitteiden asettamiseen.
Vastauksena ensimmäisenä allekirjoittaneen valtuutettu Tiina Elon
aloitteeseen todetaan edellä olevan perusteella seuraavaa:
Espoo-tarina vuosille 2021-2025 sisältää Espoon ilmastotiekartan
laadinnan ja keskeisen tavoitteiston siihen. Kaupunginjohtaja valmistelee
ilmastotiekartan Espoo-tarinan pohjalta ja se tuodaan valtuuston
hyväksyttäväksi. Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuodelle 2022
nostetaan ilmastotiekartan mukaisia toimia, joilla edistetään strategian
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mukaisen ilmastotavoitteen saavuttamista. Espoon kaupunki kehittää
tapoja, joilla kestävän kehityksen periaatteet ja tavoitteet ovat yhä
selkeämmin mukana talouden suunnittelussa.
Ilmastovaikutusten arviointi toteutetaan tärkeimpien päätösten arvioinnin
osana, jotta tunnistetaan vaikutukset ilmastopäästöihin elinkaaren ajalta.
Vaikutukset arvioidaan rakentamisen, käytönajan sekä käytöstä poiston
osalta. Vaikutukset arvioidaan suhteessa taloudellisiin vaikutuksiin
Taloudellisesti kestävä Espoon -ohjelman tavoitteiden mukaisesti.
Espoon kaupungissa kehitetään kestävän kehityksen sisällyttämiseen
malleja, jotka tukevat taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurillisesti kestävien ratkaisujen läpinäkyvyyden parantumista.
Kehittämistyössä hyödynnetään parhaita käytäntöjä, joita kestävän
kehityksen budjetoinnissa on otettu käyttöön muissa kaupungeissa.
Espoo on toiminut aktiivisesti EU:n ja kansallisen elvytystyön edistämiseksi
yhdessä kumppaneiden kanssa. Espoo on nostanut esille pitkäjänteisen
kilpailukyvyn kehittämisen kestäviin kaupunkiratkaisuihin. Elvytysrahaa
tulisi kohdistaa tutkimusinfrastruktuuriin kehittämiseen, vihreän siirtymän
ratkaisujen kehittämiseen ja rakennusten energiatehokkuuden sekä
sisäilmaolosuhteiden parantamiseen. Elvytystoimenpiteiden kautta
uskotaan saavan ratkaisuja, jotka tukevat kaupunkeja kestävien
ratkaisujen käyttöönottamiseen.
Lisätietoa seuraavien linkkien takaa avautuvista asiakirjoista:
Sähköinen versio Espoon kaupungin kestävän energian ja ilmaston
toimintasuunnitelma Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)
of Espoo
SECAP latauslinkki: https://www.espoo.fi/download/noname/%7BED4C444A543F-42E7-8545-DCE5F071B726%7D/121480
Sähköinen versio Vapaaehtoinen kaupunkitasoinen arvio, YK:n Agenda
2030 julistuksen toimeenpano Espoon kaupungissa - Voluntary Local
Review, VLR
VLR latauslinkki: https://www.espoo.fi/download/noname/%7B916531A6C8F6-4553-A5B1-212F574FB8C4%7D/133847
Päätöshistoria
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Hallintosäännön I osan 1. luvun 7 §:n mukainen luettelo vireillä olevista
valtuustoaloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä (Kvasia)
Valmistelijat / lisätiedot:
Kammonen Riitta-Liisa
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä
olevan hallintosäännön I osan 1. luvun 7 §:n mukaisen luettelon vireillä
olevista valtuustoaloitteista ja niiden takia suoritetuista toimenpiteistä.

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Hallintosäännön I osan 1. luvun 7 §:n mukaan kaupunginhallituksen on
vuosittain maaliskuun loppuun mennessä annettava valtuustolle luettelo
niistä ennen edellisen vuoden kesäkuun loppua kaupunginhallitukselle
lähetetyistä aloitteista, joihin kaupunginhallitus ei ole antanut ennen
vuoden loppua vastausta. Samalla kaupunginhallituksen on ilmoitettava,
mihin toimenpiteisiin niiden takia on ryhdytty.

Päätöshistoria
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§ 63

Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen vuoden 2021
kuntavaaleihin
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirkanniemi Risto
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus valitsee vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin liitteestä
ilmenevät henkilöt.

Käsittely
Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Kaupunginhallitus on asettanut 8.2.2021 § 47 vaalilautakunnat ja toimikunnat vuoden 2021 kuntavaaleihin. Vaalilautakuntien ja -toimikuntien
kokoonpanoihin on tarpeellista tehdä muutoksia muun muassa siitä syystä,
että osa vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin jäseniksi tai varajäseniksi
valituista on ilmoittanut olevansa estynyt tai esteellinen osallistumaan
työskentelyyn. Vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoja esitetään
muutettavaksi liitteen mukaisesti.
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§ 64

Espoon erityisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset vuoden
2021 kuntavaaleissa
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirkanniemi Risto
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus
1
määrää erityisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi liitteessä mainitut laitokset ja
velvoittaa vaalitoimikunnat I - VII toimittamaan niissä laitosäänestyksen
liitteen mukaisesti,
2
oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tarvittaessa tekemään
työnjaollisia muutoksia laitosäänestysten toimittamisessa vaalitoimikuntien
kesken.

Käsittely

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Vaalilain 9 §:n mukaan erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja kunnassa ovat
sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen
päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä
rangaistuslaitokset (laitos). Lähtökohtaisesti laitosäänestys on siis
järjestettävä sekä sairaalassa että sellaisessa laitoksessa, jossa annetaan
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ympärivuorokautista hoitoa. Näiden lisäksi kunnanhallitus voi harkintansa
mukaan päättää, että äänestys järjestetään muussakin kuin
ympärivuorokautista hoitoa antavassa laitoksessa. Päätös on tehtävä
hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista.
Liitteenä olevaan listaan on laitosäänestyspaikoiksi valittu pääasiassa
sellaiset laitokset, joissa lain mukaan on järjestettävä ennakkoäänestys.
Asiaa valmisteltaessa on oltu yhteydessä sosiaali- ja terveystoimeen sekä
asianomaisiin laitoksiin. Laitosäänestyksen toimittavat vaalilain 15 §:n
mukaisesti kunnanhallituksen asettamat vaalitoimikunnat.

Päätöshistoria
Keskusvaalilautakunta 09.02.2021 § 7
Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirkanniemi Risto
Keskusvaalilautakunta ehdottaa, että kaupunginhallitus
1
määrää erityisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi liitteessä mainitut laitokset ja
velvoittaa vaalitoimikunnat I - VII toimittamaan niissä laitosäänestyksen
liitteen mukaisesti,
2
oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tarvittaessa tekemään
työnjaollisia muutoksia laitosäänestysten toimittamisessa vaalitoimikuntien
kesken.

Käsittely
Päätös
Keskusvaalilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöshistoria
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§ 65

Valtuuston päätösten laillisuusvalvonta
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä
Kaupunginhallitus katsoo, etteivät valtuuston 15.2.2021 tekemät päätökset
syntyneet virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ylittänyt
toimivaltaansa, eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia, joten
päätökset pannaan täytäntöön.

Selostus

Valtuuston 15.2.2021 kokouksen pöytäkirjat ovat nähtävillä
kokousasiakirjoissa.

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Länsi-Uudenmaan sote-keskuksesta ja rakenneuudistuksesta johtuva
määrärahamuutos sosiaali - ja terveystoimen talousarvioon 2021 (Kv-asia)
Valmistelijat / lisätiedot:
Jarner Kim
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus
vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn
Kaupunginhallitus ehdottaa edelleen valtuustolle, että valtuusto lisää
sosiaali- ja terveystoimen esikunnan palvelualueen toimialan johto ja
toimialan yhteiset tuloarviota 8,9 milj. eurolla ja menomäärärahoja 9,9 milj.
eurolla.
Käsittely
Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Valtuuston 3.12.2020 hyväksymän vuoden 2021 talousarvion sekä
taloussuunnitelman Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan selostusosassa
mainitaan, että Länsi-Uudenmaan sote-hankkeet tulevat sisältymään
vuoden 2021 talousarvioon. Esikunnan talousarvio ei vielä sisällä LänsiUudenmaan sote-keskus ja rakenneuudistuksen tulo- ja
menomäärärahoja.
Länsi-Uudenmaan sote-hankkeen ja rakenneuudistuksen hankehallinnoja
on Espoon kaupunki. Hankehallinto on sijoitettu Sosiaali- ja terveystoimen
esikunnan palvelualueeseen toimialan johto ja toimialan yhteiset.
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Ainoastaan Espoon kaupungin osuus sote-hankkeen ja
rakenneuudistuksen tuloista ja menoista huomioidaan talousarviossa sekä
jää lopputulokseksi kirjanpidon toteumaan. Valtio korvaa kaupungille 100
% sote-hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista ja 80 %
rakenneuudistuksen hyväksyttävistä kustannuksista.
Rakenneuudistuksesta jää omavastuuosuudeksi 20 %, jonka kustannus
jaetaan Länsi-Uudenmaan kuntien asukasmäärien suhteessa.
Hankehallinto on arvioinut, että Espoon kaupungin osuus LänsiUudenmaan sote-hankkeen ja rakenneuudistuksen vuoden 2021
projektien menoista on 9,9 milj. euroa ja että näihin saadaan
valtionavustusta 8,9 milj. euroa.
Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.02.2021 § 13
Päätösehdotus
vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että valtuusto lisää Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan
palvelualueen toimialan johto ja toimialan yhteiset tuloarviota 8,9 milj.
eurolla ja menomäärärahoja 9,9 milj. eurolla.
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Vanhusten palvelujen johtajan (vakanssinumero 333103) vakinaisen viran
täyttäminen vanhusten palvelujen tulosyksikössä
Valmistelijat / lisätiedot:
Rinne Jyrki REKRY
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus
Vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn
Kaupunginhallitus valitsee sosiaali- ja terveystoimen vanhusten palvelujen
tulosyksikön vanhusten palvelujen johtajan vakinaiseen virkaan
(vakanssinumero 333103) Minna Hoffströmin ehdolla, että virkaan valittu
toimittaa hyväksyttävän terveydenhuollon todistuksen terveydentilastaan.
Virka täytetään 1.6.2021 lukien ja työn aloitusajankohta sovitaan erikseen.
Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika.
Käsittely

Merkittiin, että kokouksen alussa kuultiin Psycon Oy:n asiantuntijan
selostus.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Sosiaali- ja terveystoimen perusturvajohtaja päätti julistaa vanhusten
palvelujen tulosyksikön vanhusten palvelujen johtajan vakinaisen viran
haettavaksi (Henkilöstösääntö 5 §). Virka on ollut haettavana 21.12.2020 –
19.1.2021 (klo 15.45 mennessä).
Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa
sekä seuraavilla verkkosivustoilla: kaupungin intranet- ja internet-sivut, TEtoimisto, Monster, Oikotie, Duunitori, Kuntarekry ja LinkedIn. Lisäksi tilattiin
Oikotien sosiaalisen median kampanja.
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Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
sekä kokemusta johtamis- ja hallintotehtävistä. Tehtävässä menestyminen
edellyttää hyvää toiminnan, talouden ja henkilöstön johtamisosaamista,
kykyä arvioida palvelurakennetta suhteessa muuttuvaan
toimintaympäristöön ja johtaa muutosta, strategista näkemystä ja suurten
kokonaisuuksien hallintaa, valmentavaa johtamisotetta ja hyviä
yhteistyötaitoja. Lisäksi edellytetään suomen kielen erinomaista sekä
ruotsin ja englannin kielen sujuvaa suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävässä
arvostetaan vahvaa talousosaamista ja ikäihmisten palveluja tuottavan
kentän tuntemusta ja hyvinvoivan henkilöstön näkemistä tärkeänä
voimavarana.
Viran tehtäväkohtainen palkka 1.4.2021 yleiskorotus huomioiden on
7537,58 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi tehtävässä voidaan maksaa
kokemuslisää ja rahapalkan lisäksi tehtävään kuuluu auto- ja puhelinetu.
Valinta perustuu hakijoiden kelpoisuuden arviointiin, hakijoiden
haastatteluihin sekä virkaan sopivuuteen, josta on pyydetty psykologiset
henkilöarvioinnit. Arvioinnissa on otettu huomioon tasa-arvolain ja
yhdenvertaisuuslain säännökset ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun
lain 12 §:n syrjintäkielto sekä Suomen perustuslaissa säädetyt yleiset
nimitysperusteet julkisiin virkoihin.
Virkaa haki määräaikaan mennessä 26 henkilöä, joista yksi peruutti
hakemuksensa. Hakijayhteenveto (rekrytoinnin loppuraportti) on liitteenä.
Haun asiakirjat (hakuilmoitus, hakemukset ja hakijoiden vertailu)
henkilöarviointeineen ovat luettavissa kokouksen asiakirjoissa.
Ensimmäisen haastattelukierroksen tekivät vs. perusturvajohtaja Sanna
Svahn ja johtava rekrytointiasiantuntija Jyrki Rinne. Haastatteluun kutsuttiin
seuraavat kymmenen hakijaa: Päivi Harmaakorpi, Minna Hoffström, Kati
Kantanen, Minna Koivumäki, Annukka Kuismin, Elina Kylmänen, Hannele
Ridanpää, Hanna Voutilainen, Piia Vuorela ja hakija, joka perui
hakemuksensa ennen henkilöarviointia.
Haastatelluista kolme kutsuttiin jatkamaan rekrytointiprosessia ja
henkilöarviointiin. Tässä vaiheessa yksi heistä perui hakemuksensa, joten
henkilöarviointiin jatkoivat Minna Hoffström ja Elina Kylmänen. Sanna
Svahn ja Jyrki Rinne kävivät henkilöarvioinnin tulokset läpi yhdessä
henkilöarvioinnin suorittaneen yrityksen Psycon Oy:n edustajan kanssa.
Minna Hoffström ja Elina Kylmänen kutsuttiin toiseen haastatteluun, jonka
tekivät vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn, perhe- ja sosiaalipalvelujen
johtaja Mari Ahlström, vs. talous- ja hallintojohtaja Olli-Pekka Luukko ja
johtava rekrytointiasiantuntija Jyrki Rinne.
Hakijoiden arviointi
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Kärkihakijat arvioitiin seuraavien kriteerien perusteella:
- toiminnan, talouden ja henkilöstön johtamisosaaminen (Hoffström ja
Kylmänen molemmat viran edellyttämällä tavalla vahvoja tällä osaalueella),
- kyky arvioida palvelurakennetta suhteessa muuttuvaan
toimintaympäristöön ja johtaa muutosta (Hoffström ansioituneempi tällä
osa-alueella),
- strateginen näkemys ja suurten kokonaisuuksien hallinta (Hoffström
ansioituneempi strategisessa näkemyksessä, molemmat vahvoja suurten
kokonaisuuksien hallinnassa),
- valmentava johtamisote ja hyvät yhteistyötaidot (Hoffström
ansioituneempi tällä osa-alueella),
- talousosaaminen (Hoffström ja Kylmänen molemmat viran edellyttämällä
tavalla vahvoja tällä osa-alueella)
- ikäihmisten palveluja tuottavan kentän tuntemus (Kylmänen
ansioituneempi tällä osa-alueella),
- hyvinvoivan henkilöstön näkeminen tärkeänä voimavarana (Hoffström
ansioituneempi tällä osa-alueella)
Haastattelujen perusteella tehdyt havainnot olivat yhdensuuntaisia
henkilöarvioinnin kanssa. Arvioitaessa hakijoita hakemusten,
haastattelujen ja henkilöarviointien perusteella soveltuu Minna Hoffström
hakijoista parhaiten tehtävään.
Päätöshistoria

Liitteet
7 Vanhusten palvelujen johtaja, rekrytoinnin loppuraportti
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Perusopetuksen poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen mahdollistaminen
tartuntatautilain 58 §:n tilanteissa
Valmistelijat / lisätiedot:
Pesonen Tiina
Yli-Koski Elina
Turunen Topi
Leino Virpi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus päättää, että tartuntatautilain 58 §:n mukaisesti alueen
oppilaitosten tilojen sulkeminen tai osittainen sulkeminen on mahdollista
edellyttäen, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai
yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen
estämiseksi.
Tämä päätös on voimassa 11.3.-10.4.2021. Toimenpiteet on heti
lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole.

Käsittely

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
1. Tartuntatautilaki
Tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:ssä määrätään laajaan
tartunnanvaaraan liittyvistä toimenpiteistä, joista päättää kunnan
tartuntataudeista vastaava toimielin. Espoon kaupungin hallintosäännön
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mukaan tartuntatautilain tarkoittama kunnan tartuntatautien torjunnasta
vastaava toimielin on kaupunginhallitus.
Tämän päätöksen tarkoituksena on mahdollistaa perusopetuslain 20 a §:n
mukaisista poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä päättäminen. Mahdollinen
siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin tehdään tästä päätöksestä
erillisessä päätöksenteossa. Siirtyminen poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin edellyttää aina välttämättömyysharkintaa, joka tehdään
perusopetuslain esitöiden mukaan yhteistyössä kunnan epidemiologisen
toiminnan kanssa.
Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa
aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty
tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa,
kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää
alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten,
päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten
kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi,
että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi
perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi.
Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne
ovat tarpeen usean kunnan alueella.
Tartuntatautilain edellä tarkoittamat kunnan tartuntatautien torjunnasta
vastaavan toimielimen päätökset tehdään enintään yhden kuukauden
ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole.
Tartuntatautilain 91 §:n mukaisesti ko. lain 58 §:ssä tarkoitettu päätös
voidaan panna täytäntöön heti muutoksenhausta huolimatta.
2. Perusopetuslain 20 a §:n mukaiset poikkeukselliset
opetusjärjestelyt
Perusopetus on lähtökohtaisesti lähiopetusta. Perusopetuslain 30 §:n
mukaisesti opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada
opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää
oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.
Perusopetuslain 29 §:n mukaisesti oppilaalla on oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön.
Perusopetuslakia on väliaikaisesti muutettu siten, että siihen on lisätty 20 a
§, joka mahdollistaa poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen. Laki
oli aluksi voimassa ajalla 1.8.2020 - 31.12.2020 ja sen voimassaoloa on
jatkettu 31.7.2021 asti. Lain tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen
leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja sekä turvata perusopetuslain
mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen.
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Perusopetuslain 20 a §:n mukaan, jos opetusta ei tartuntatautilain 58 §:n
nojalla annetun päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti
lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa,
voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä
poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos se opetuksen järjestämiseksi on
välttämätöntä. Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös
poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana perusopetuslaissa tai sen
nojalla säädetyn tai määrätyn mukaisesti.
Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta järjestetään osittain
tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen.
Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan
tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan.
Opetuksen järjestäjän päätös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin
siirtymisestä voi koskea esimerkiksi yksittäistä koulua tai kaikkia opetuksen
järjestäjän kouluja tai toimipisteitä. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät
kuitenkaan voi koskea esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1 - 3
vuosiluokkien oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita,
pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita eikä valmistavan opetuksen
oppilaita. Näiden oppilaiden opetus järjestetään lähiopetuksena.
Päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tekee
opetuksen järjestäjä. Espoon hallintosäännön mukaan opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta sekä Svenska rum -lautakunta päättävät
asiasta, elleivät siirrä päätösvaltaa viranhaltijalle.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta sekä Svenska rum- lautakunta ovat
siirtäneet em. päätösvallan sivistystoimen johtajalle 31.7.2021 asti.
Peruskoulujen varautuminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin
Perusopetus järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Opetuksen
järjestämisessä tulee huomioida Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) suositusohje opetuksen ja
varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Myös
Opetushallitus (OPH) on antanut ohjeita opetuksen järjestämiseen.
Espoon kouluissa on lukuvuoden alussa tehty koronaepidemian leviämistä
ehkäiseviä ratkaisuja, toimenpiteitä ja suunnitelmia koulun omat tilat ja
olosuhteet huomioiden, jotta opetustilanteiden ja koko koulupäivän
turvallisuus voidaan taata. Ratkaisut ovat koskeneet muun muassa
koulupäivän rakennetta, välitunti- ja ruokailujärjestelyjä sekä koulun
ulkopuolella toteutettavaa opetusta ja yhteistyötä kotien kanssa. Tärkeää
on hyvästä käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä huolehtiminen.
Mikäli oppilas on tartuntatautilääkärin päätöksellä määrätty karanteeniin,
oppilaalla on tehty karanteenin ajaksi perusopetuslain 18 §:n mukainen
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päätös erityisistä opetusjärjestelyistä, jolloin opetus on järjestetty
etäyhteyksiä hyödyntäen. Vastaava päätös on voitu tehdä myös huoltajan
hakemuksesta, jos oppilas tai hänen perheenjäsenensä kuuluu
riskiryhmään.
Koulut ovat varautuneet poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymiseen.
Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana pääsääntö on lähi- ja
etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen vuorottelu (ns. hybridimalli).
Vuorottelulla saadaan väljyyttä opetustilojen käyttöön.
Myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana lähtökohtana on
lähiopetus ja etäyhteyksiä hyödyntävien opetusjaksojen tulee olla
mahdollisimman lyhyitä. Opetus tulee toteuttaa yhdenvertaisesti ja
mahdollisimman täysimääräisesti.
Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa opetus ja vuorovaikutus
tapahtuvat eri- tai samanaikaisesti esimerkiksi digitaalisia välineitä, kuten
etäyhteyksiä, verkko-oppimisympäristöjä, sähköisiä alustoja tai digitaalisia
viestintävälineitä hyödyntäen. Etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen tulee
olla perusopetuslaissa määriteltyä opetusta eikä se tarkoita pelkkien
oppimistehtävien antamista.
Oppilaiden mahdollisuudessa käyttää omia laitteita etäyhteyksiä
hyödyntävän opetuksen aikana on eroja. Koulut ovat kartoittaneet
laitetilannetta yhdessä huoltajien kanssa ja oppilaalla on oikeus saada
koululta etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa tarvittava välineistö.
Lähiopetuksessa olevien oppilaiden kouluruokailu on koulun tiloissa.
Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa olevien oppilaiden ateriat ovat
haettavissa joko koulun keittiöltä tai muusta erikseen ilmoitetusta paikasta.
3. Epidemiologiset perustelut
Suomen tilanne
Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momentin 14
kohdan mukaan uuden SARS-CoV-2:n aiheuttama infektio on
yleisvaarallinen tartuntatauti. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut
SARS-CoV-2-viruksen aiheuttaman COVID-19 -taudin pandemiaksi
11.3.2020. Uusia tartuntoja ilmaantuu Suomessa edelleen. Espoon ja
Suomen väestöstä valtaosa on yhä altis tartunnalle.
Espoon kaupungin tilanne
Espoo on koronavirusepidemian suhteen leviämisvaiheessa eli
korkeimmassa Sosiaali- ja terveysministeriön luokituksen mukaisessa
epidemiavaiheessa. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimialaan kuuluva
tartuntatautiyksikkö seuraa alueen epidemiatilannetta jatkuvasti.
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Marraskuussa 2020 tautitapausten määrä nousi jyrkästi ja on sen jälkeen
pääosin pysynyt korkealla tasolla kesän ja alkusyksyn tilanteeseen
nähden. Esimerkiksi oppilaitoksissa, vapaa-ajan tapahtumissa ja
yksityisissä tilaisuuksissa on syksyn ja talven aikana tapahtunut useita
laajoja joukkoaltistuksia. Lisähuolta aiheuttavat talven aikana Espoossakin
todetut virusmuunnokset, joiden arvioidaan leviävän entisiä viruskantoja
tehokkaammin.
Espoon oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen tilanne
Espoon kouluissa ja päiväkodeissa on oppilaita/lapsia ja henkilökuntaa
yhteensä noin 63 000. Kouluja, lukioita ja varhaiskasvatuksen yksiköitä
kaupungissa on yhteensä miltei 350. Altistustilanteet ovat joulukuun alun
jälkeen johtaneet yli 850 lapsen, nuoren ja henkilökunnan jäsenten
karanteeniin. Myös jatkotartuntoja oppilaitoksissa on todettu.
Kasvomaskien käyttö yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa on
todennäköisesti vähentänyt riskejä mutta ei täysin poistanut tartuntojen
mahdollisuutta mm. siksi, ettei käyttö ole täysin kattavaa ja ettei
kasvomaskeja voida käyttää kaikissa tilanteissa kuten ruokailutilanteissa.
Tammikuussa 2020 kasvomaskisuositus laajeni koskemaan alakoulujen 6.
luokkia.
Tartuntojen torjuminen oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa
Tilanteet, joissa oleskellaan pitkiä aikoja sisätiloissa ilman turvavälejä, ovat
omiaan lisäämään tartuntatautien leviämistä. Oireisena ei saa tulla
kouluun, ja myös lievien infektio-oireiden tulisi johtaa koronavirustestiin.
Lasten kohdalla koronavirustauti on pääsääntöisesti lieväoireinen. Lasten
merkitys tartuntojen levittämisessä on yhä jossain määrin epäselvä aihe,
mutta on ilmeistä, että ainakin isommat lapset ja nuoret yläkouluissa ja
lukioissa voivat levittää tautia kuten aikuiset. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen aineiston mukaan jatkotartuntoja on todettu kaikilla
koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen.
Espoon tartuntatautiyksikkö suorittaa kaikille koronavirukseen
sairastuneille espoolaisille tartunnanjäljityksen, jonka tavoitteena on
arvioida tartunnan mahdollista lähdettä ja toisaalta sitä, ketkä ovat
altistuneet ko. sairastuneelle ja siten tartuntariskissä. Mikäli
koronavirukseen sairastunut on ollut tartuttavuusaikanaan oppilaitoksessa,
altistuneet kartoitetaan yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Mikäli kyseessä
on yksittäinen tartunta, jonka lähde on kohtalaisella varmuudella
osoitettavissa oppilaitoksen ulkopuolelle, muiden lasten ja henkilökunnan
suojaamiseksi riittää yleensä altistuneiden asettaminen tartuntatautilain
mukaiseen karanteeniin. Tällöin ei-altistuneet luokat tai ryhmät voivat
jatkaa lähiopetuksessa. Karanteeniin asetetuille järjestetään etäopetusta.
Mikäli sairastuneita on useita ja/tai tartuntojen epäillään saaneen alkunsa
oppilaitoksen tiloissa, tilanne on monimutkaisempi. Tällöin ei voida sulkea
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pois tilannetta, jossa opiskelijoiden ja henkilökunnan joukossa on
oireettomia tai lieväoireisia mutta yhtä kaikki tartuttavia henkilöitä, joita ei
ole testattu ja joiden tartunnasta eivät siten ole tietoisia
tartuntatautiviranomaiset tai henkilöt itsekään. Tällaisessa tapauksessa
altistuneiksi tunnistettujen karanteeni ei ole riittävä toimenpide, koska
kaikkia altistuneita ja sairastuneita ei voida varmuudella tunnistaa.
Opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuus voidaan tällöin taata parhaiten
siirtymällä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin laajemmin kuin pelkästään
tunnistettujen altistuneiden osalta. Mikäli tuntemattomalle tartunnan
lähteelle altistunut henkilö muuttuu tartuttavaksi poikkeuksellisen
opetusjärjestelyn aikana, hän ei tartuta muita oppilaitoksessa.
Poikkeuksellisen opetusjärjestelyn laajuus ja kesto arvioidaan
tapauskohtaisesti yhteistyössä tartuntatautiviranomaisen kanssa. Kestoa ei
voida automaattisesti johtaa tunnistettujen altistuneiden karanteenien
pituudesta.
4. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen
Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen edellyttää, että
tartuntatautiviranomainen on tehnyt päätöksen tilojen sulkemista kokonaan
tai osittain. Päätösehdotuksessa on määrätty tästä.
Mikäli tämän kaupunginhallituksen päätöksen voimassaoloaikana sosiaalija terveystoimi ja sivistystoimi yhteistyössä arvioivat, ettei opetusta voida
järjestää jossakin/joissakin kouluissa turvallisesti, voidaan opetuksen
järjestäjän erillisellä päätöksellä siirtyä poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä
vain, jos se on opetuksen järjestämiseksi välttämätöntä.
Kaupunginhallitus on tehnyt vastaavat päätökset 21.9.2020 § 307
(voimassa 21.9.-20.10.2020), 12.10.2020 § 332 (voimassa 21.10.20.11.2020), 9.11.2020 § 372 (voimassa 21.11.-20.12.2020), 11.1.2021 §
7 (voimassa 11.1.-10.2.2021) ja 1.2.2021 § 37 (voimassa 11.2.-10.3.2021).
Päätöshistoria
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Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n osakassopimuksen
hyväksyminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Kujala Riina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri
Kaupunginhallitus:
1
hyväksyy Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n
osakassopimuksen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti. Päätös on
ehdollinen, kunnes kaikki muut osakkeenomistajat ovat osaltaan
hyväksyneet osakassopimuksen.
2
oikeuttaa sivistystoimen johtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja
tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia.

Käsittely

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab on osakeyhtiö, joka
järjestää ruotsinkielistä ammatillista koulutusta pääkaupunkiseudulla
(Yrkesinstitutet Prakticum).
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Ennen alla kuvattua osakeantia Prakticumin omistajat olivat Samfundet
Folkhälsan, Sydkustens landskapsförbund, Helsingin kaupunki, Espoon
kaupunki, Vantaan kaupunki, Kirkkonummen kunta, Sipoon kunta ja
Kauniaisten kaupunki. Osakeannin jälkeen päätöksen osakkeiden
merkitsemisestä ovat tehneet lisäksi Lapinjärven kunta ja Porvoon ja
Loviisan kaupungit. Espoon kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 240 (n. 10
%).
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab ja Samkommunen för
Yrkesutbildning i Östra Nyland (Inveon) ovat 11.1.2019 solmineet
luovutussopimuksen Inveonin koulutustoiminnan luovuttamisesta
Prakticumille. Oppilaitosten yhdistyminen tuli voimaan vuoden 2020 alusta.
Luovutussopimuksen ehtojen mukaisesti Svenska Framtidsskolan i
Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous päätti 11.6.2019 suunnatusta
osakeannista Itä-Uudenmaan kunnille/kaupungeille Porvoo, Loviisa,
Lapinjärvi ja Myrskylä. Liikkeeseen lasketuista 400 uudesta osakkeesta
merkittiin kuitenkin vain 210. Yhtiökokouksen päätöksen mukaiset
suunnattua osakeantia koskevat ehdot eivät siten täyttyneet ja suunnattu
osakeanti raukesi. Myrskylä ilmoitti, ettei se tule merkitsemään Prakticumin
osakkeita.
Osakkeenomistajien kesken neuvoteltiin omistusosuuksista syksyn 2019 ja
kevään 2020 aikana. Yhtiökokous päätti uudelleen suunnatusta
osakeannista 24.6.2020. Yhtiökokous laski liikkeeseen 380 uutta osaketta,
jotka merkittiin seuraavasti:
- 215 osaketta Porvoon kaupungille
- 145 osaketta Loviisan kaupungille
- 10 osaketta Lapinjärven kunnalle
- 10 osaketta Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf:lle
Suunnatun osakeannin jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 2380.
Luovutussopimuksen mukaan suunnatun osakeannin jälkeen Prakticumin
vanhojen omistajien välillä on tarkoitus tehdä tarvittavat osakekaupat, jotta
omistusosuudet säilyvät edelleen tasan yksityisen ja julkisen sektorin
omistajien välillä. Espoon kaupungin on luovutussopimuksen mukaisesti
tarkoitus myydä 48 osaketta Folkhälsanille. Osakkeiden myynti viedään
kaupunginhallituksen päätettäväksi sen jälkeen, kun kaikki
osakkeenomistajat ovat hyväksyneet nyt päätettävänä olevan
osakassopimuksen.
Osakassopimuksesta on käyty neuvotteluja uusien ja vanhojen
osakkeenomistajien kesken vuoden 2020 aikana. Liitteenä olevan
osakassopimusluonnoksen keskeiset ehdot ovat seuraavat:
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Yhtiöjärjestykseen merkityn osingonjaon kieltoon ei voi tehdä muutosta
ilman kaikkien osapuolten yksimielistä päätöstä.
Yhtiön osakepääomaa on mahdollista korottaa, mutta vain siten, että
omistusjako säilyy tasan yksityisten ja julkisten osapuolten välillä.
Osakepääoman korotus edellyttää, että edustus hallituksessa
tarkistetaan siten, että se vastaa omistuspohjaa ja omistajien
osakeomistusta.
Yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen jäsentä. Espoon käytössä on
yksi hallituspaikka, kuten aiemminkin. Hallituksen puheenjohtajan
paikka on Folkhälsanilla, joka on yhtiön suurin omistaja.
Seudun ruotsinkielisten koulutusstrategioiden yhteensovittamiseksi
yhtiö kutsuu kaikkien osapuolten edustajat koordinointikokoukseen
vähintään kerran lukukaudessa.

Päätöshistoria
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.02.2021 § 9
Päätösehdotus

Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri
Kaupunginhallituksen konsernijaosto ehdottaa, että kaupunginhallitus:
1
hyväksyy Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n
osakassopimuksen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti. Päätös on
ehdollinen, kunnes kaikki muut osakkeenomistajat ovat osaltaan
hyväksyneet osakassopimuksen.
2
oikeuttaa sivistystoimen johtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja
tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia.

Käsittely

Käsiteltiin § 11 jälkeen.

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöshistoria
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§ 70

Oikaisuvaatimus yhteistyösopimuksista seurakuntayhtymän kanssa
Valmistelijat / lisätiedot:
Leino Virpi
Salonen Ilpo
Saloranta-Eriksson Outi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri
Kaupunginhallitus hylkää sivistystoimen johtajan päätöksestä 3.12.2020 §
57 tehdyn, 28.12.2020 saapuneen oikaisuvaatimuksen. Päätös on syntynyt
oikeassa järjestyksessä, päätöksentekijä ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä
päätös ole muutoinkaan lainvastainen.

Käsittely

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Sivistystoimen johtaja on 3.12.2020 § 57 päättänyt Espoon
seurakuntayhtymän kanssa tehtävistä perusopetuksen sekä
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteistyösopimuksista.
Toimialajohtaja on ollut toimivaltainen päättämään sopimuksista, koska ne
koskevat useampaa tulosyksikköä. Tulosyksiköiden edustajat ovat
osallistuneet sopimusten valmisteluun.
Yhteistyösopimuksissa kuvataan periaatteet yhteistyölle. Sopimukset eivät
velvoita yksittäistä koulua tai varhaiskasvatusyksikköä yhteistyöhön vaan
kukin koulu ja varhaiskasvatusyksikkö voi sovittujen periaatteiden pohjalta
sopia yhteistyöstä seurakunnan kanssa omista tarpeistaan ja
lähtökohdistaan käsin. Yhteistyössä tulee huomioida huoltajien ja
perusopetuksessa myös oppilaiden näkemykset. Aiempi yhteistyösopimus
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on allekirjoitettu 27.4.2011 ja se koskee vain kouluja. Aiempi sopimus
raukeaa, kun uusi sopimus on allekirjoitettu.
Espoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on omalta osaltaan
hyväksynyt uudet yhteistyösopimukset 7.12.2020.
Kuntalainen on tehnyt sivistystoimen johtajan päätöksestä
oikaisuvaatimuksen, joka on saapunut 28.12.2020. Oikaisuvaatimus on
saapunut määräajassa. Oikaisuvaatimus koskee erityisesti
perusopetuksen osalta laadittua yhteistyösopimusta ja siinä olevaa
päivänavauksia koskevaa ehtoa.
Seurakuntayhtymälle on varattu tilaisuus antaa lausuma
oikaisuvaatimuksen johdosta. Seurakuntayhtymä on ilmoittanut, ettei anna
lausumaa.
Sivistystoimen johtajan päätöksessä on todettu, että sopimukset syntyvät
vasta kirjallisten sopimusten allekirjoittamisella. Koska päätöksestä on
tehty oikaisuvaatimus, ei sopimuksia ole allekirjoitettu.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimus on seuraavan sisältöinen:
”Pidän sopimusta sivistystoimelle sopimattomana.
Sopimuksessa unohdetaan kansakunnan historia ja sen kristilliset juuret,
mistä kulttuurimme kumpuaa. Sopimusta perustellaan kanteluilla, joita on
tullut pienen aktiivijoukon työstämänä.
Perusopetuksen opettajana en ole törmännyt vaikeuksiin yhteistyössä
seurakunnan kanssa. Päinvastoin yhteistyö on ollut toimivaa ja
rakennukseksi oppilaille ja opettajille.
Laissa ja asetuksissa turvataan oppilaiden oikeus yleissivistävään
koulutukseen. Oppilailla on oikeus positiiviseen uskonnonvapauteen, jota
voidaan aivan hyvin järjestää kenenkään oikeuksia loukkaamatta. Ajatus
seurakunnan työntekijän pitämästä uskonnottomasta päivänavauksesta
tuntuu jo älyllisestikin erikoiselta.
Valtaosa vanhemmista on tyytyväinen nykytilaan, tosin useimmat hiljaa.
Pieni (tosin äänekäs) vähemmistö pyrkii estämään enemmistön oikeudet.
Pidän sopimusta vahingollisena lasten oikeuksien vuoksi ja pyydän, että se
raukeaa.”
Lainsäädäntö ja perusopetuksen opetussuunnitelmat
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Perustuslain 11 §:n mukaan jokaisella on uskonnon ja omantunnon
vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja
harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla
kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen
osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.
Perustuslaki, yhdenvertaisuuslaki ja hallintolaki edellyttävät yhdenvertaista
kohtelua. Ketään ei saa syrjiä muun muassa uskonnon tai vakaumuksen
tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Perusopetuslain 13 §:ssä säädetään uskonnon ja elämänkatsomustiedon
opetuksesta. Uskonnon opetus ei ole perustuslain 11 §:ssä tarkoitettua
uskonnon harjoittamista. Espoossa noin 68 % oppilaista osallistuu
ev.lut.uskonnon opetukseen.
Opetushallitus on vahvistanut perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteet. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta sekä svenska rum lautakunta ovat hyväksyneet kuntakohtaiset perusopetuksen
opetussuunnitelmat ja koulujen johtokunnat koulukohtaiset tarkennukset.
Opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetus on uskonnollisesti,
katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Yhteistyö nuoriso-,
kirjasto-, liikunta- ja kulttuuritoimen, poliisin sekä seurakuntien, järjestöjen,
yritysten ja muiden lähiympäristön toimijoiden kanssa lisää
oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee koulun kasvatustehtävää.
Opetushallituksen ohje sekä laillisuusvalvontaviranomaisten
päätöksiä
Opetushallitus on antanut ohjeen perusopetuksen uskonnon ja
elämänkatsomustiedon sekä esiopetuksen katsomuskasvatuksen
järjestämisestä sekä uskonnollisista tilaisuuksista esi- ja
perusopetuksessa. Ohjetta on päivitetty viimeksi 12.1.2018.
Ohjeen 3.2. kohdan mukaan opetuksen järjestäjät voivat päättää,
järjestetäänkö esi- ja perusopetuksen yhteydessä uskonnollisia
tilaisuuksia, kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia, ja
uskonnollisia toimituksia, kuten ruokarukouksia. Uskonnolliset tilaisuudet ja
toimitukset ovat uskonnon harjoittamista.
Ohjeen mukaisesti perustuslain 11 §:n mukainen vapaus olla
osallistumatta uskonnolliseen tilaisuuteen ja toimitukseen on riippumaton
yhdyskunnan jäsenyydestä. Näin ollen myöskään tiettyyn uskonnolliseen
yhdyskuntaan kuuluvia ei voida velvoittaa osallistumaan asianomaisen
uskonnollisen yhdyskunnan tai opetuksen järjestäjän itse järjestämiin
uskonnollisiin tilaisuuksiin ja toimituksiin.
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Ohjeen mukaan opetuksen järjestäjä voi päätyä myös siihen, ettei koulun
työsuunnitelmassa määriteltynä työaikana järjestetä uskonnollisia
tilaisuuksia tai toimituksia.
Perusopetuksen osalta on viime vuosien aikana ollut useampia
uskonnonvapauteen liittyviä kanteluja sekä eduskunnan
oikeusasiamiehelle että aluehallintovirastolle. Kanteluihin annettujen
ratkaisujen ja Opetushallituksen ohjeen mukaisesti seurakunnan kanssa
voidaan tehdä yhteistyötä ja se, että toimija on seurakunta, ei sellaisenaan
tarkoita, että kyse olisi uskonnon harjoittamisesta. Yhteistyötä tehdään
monien eri toimijoiden kanssa ja yhteistyön sisällöissä on koulukohtaisia
eroja.
Oikaisuvaatimuksessa tuodaan esiin erityisesti päivänavaukset.
Olennaisena muutoksena aiempaan sivistystoimen ja seurakuntayhtymän
yhteistyösopimukseen on ollut se, että seurakunnan kouluissa pitämä
päivänavaus ei saa sisältää uskonnon harjoittamista.
Sivistystoimen ja seurakuntayhtymän aiempi yhteistyösopimus on vuodelta
2011. Sopimuksen laatimisen jälkeen opetussuunnitelmat,
Opetushallituksen ohjeet uskonnollisista tilaisuuksista ja koulujen
toimintaympäristöt ovat muuttuneet. Myös laillisuusvalvontaviranomaiset
ovat antaneet useita päätöksiä liittyen uskonnollisten tilaisuuksien
toteuttamiseen.
Perusopetusasetuksen 6 §:n mukaan päivän työ aloitetaan lyhyellä
päivänavauksella.
Kanteluihin annetuissa ratkaisuissa ja Opetushallituksen ohjeessa on
edellytetty, että uskonnolliset tilaisuudet järjestetään erillään muusta
toiminnasta. Uskonnolliselle tilaisuudelle tulee olla luonteeltaan ja
tavoitteiltaan mahdollisimman samankaltainen vaihtoehtoinen toiminta.
Jotta vapaus olla osallistumatta uskonnon harjoittamiseen toteutuu myös
käytännössä, uskonnollinen tilaisuus ja vaihtoehtoinen tilaisuus tulisi olla
fyysisesti erillään. Erityisesti koulun työpäivään sijoittuvien tilaisuuksien
osalta tulee varmistua, että järjestelyt eivät vaaranna oppilaiden
yhdenvertaista kohtelua ja ettei leimaantumista aiheudu. Lisäksi
aluehallintovirasto on painottanut, että uskonnon (katsomusaineen)
opetukseen osallistumista koskevan velvoitteen ja vapaaehtoisuutta
edellyttävän uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisen välinen ero tulee
koulun toiminnassa pitää selvänä, myös tiedottaessa huoltajille.
Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisussa 24.8.2020 on todettu, että
seurakunnan pitämä aamunavaus (päivänavaus) ei saa sisältää uskonnon
harjoittamista. Kantelu oli koskenut keskusradion kautta välitettyä
päivänavausta eli se ei sinänsä kiellä uskonnon harjoittamista sisältäviä
päivänavauksia, jos niistä ja niiden vaihtoehtoisesta tilaisuudesta
informoidaan asianmukaisesti etukäteen ja noudatetaan huoltajien
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ilmoituksia siitä, kumpaan tilaisuuteen oppilas osallistuu. Ko. ratkaisussa ja
myös muissakin laillisuusvalvontaviranomaisten päätöksissä on kuitenkin
korostettu julkiselle vallalle asetettuja neutraalisuuden, puolueettomuuden
ja hallinnon tasapuolisuuden vaatimuksia. Julkisen vallan
neutraalisuusvaatimus edellyttää, ettei koulu asetu minkään katsomuksen
puolelle, eikä myöskään mitään katsomusta vastaan.
Edellä olevat näkökohdat huomioiden opetuksen yhteistyösopimuksessa
on edellytetty, että uskonnon harjoittamista sisältävät adventti-, joulu-,
pääsiäis- tai kevätkirkot ovat kirkossa tai muussa seurakunnan tilassa ja
että seurakunnan kouluissa pitämät päivänavaukset eivät saa sisältää
uskonnon harjoittamista. Vastaavat linjaukset koskevat yhteistyötä myös
muiden toimijoiden kanssa.
Päivänavauksia koskeva sopimusmuutos edellyttää sekä kouluilta että
seurakunnalta uudenlaista lähestymistä ja näkökulmaa päivänavausten
toteuttamiseen. Toisaalta osassa Espoon kouluista on jo käytäntönä, että
seurakunnan pitämä päivänavaus ei sisällä uskonnon harjoittamista, joten
heidän kokemuksiaan voidaan hyödyntää uusien toimintatapojen
suunnittelussa.
Päätöshistoria

Oheismateriaali
Sivistystoimen johtajan päätös 3.12.2020 § 57
Luonnos yhteistyösopimukseksi perusopetus ja seurakuntayhtymä
Luonnos yhteistyösopimukseksi varhaiskasvatus ja seurakuntayhtymä
Opetushallituksen ohje 12.1.2018
Ei julkaista, Oikaisuvaatimus, sisältää henkilötietoja
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Tapiolan jalkapallostadion, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue
210807, 12. kaupunginosa Tapiola ja 15. kaupunginosa Niittykumpu (Kvasia)
Valmistelijat / lisätiedot:
Saastamoinen Toni
Hanttu Marno
Asanti Jenny
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy 10.6.2020 päivätyn ja
18.2.2021 muutetun Tapiolan jalkapallostadion – Hagalunds
fotbollsstadion
asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 7260, 12. kaupunginosassa
Tapiola ja 15. kaupunginosassa Niittykumpu, alue 210807.

Käsittely

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Tapiolan
urheilupuiston alueen kehittäminen yhä monipuolisemmaksi
urheilupalvelujen keskittymäksi. Asemakaavan muutoksella
mahdollistetaan urheilupalvelurakennusten, mukaan lukien stadionin,
rakentaminen. Samalla alueelle suunnitellaan myös asuntoja. Alueella
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olevat rakennukset säästetään pääosin. Hankekokonaisuudesta
suunnitellaan hiilineutraali.
Suunnitelmalla kehitetään viheralueverkkoa yhdistämällä Kaskiniityn ja
Tonttuleikin viheralueet toisiinsa aiempaa paremmin. Samalla luodaan
sujuva kulkuyhteys suunnittelualueen läpi. Tuohipuistoa myöten kulkeva
viheryhteys Kaskiniityltä Tuohimäen ohi pohjoiseen säilytetään.
Suunnittelussa huomioidaan alueen laidalle ulottuvan Tapiolan rakennetun
kulttuuriympäristön (RKY) arvot sekä Kaskiniityn puiston maisema.
Suunnitelman toteuttaminen vaiheistetaan siten, että Tapiolan
urheilupuiston alue pysyy käytettävänä rakentamisaikanakin.
Kaavanmuutos lisää palveluita ja asuntotonttivarantoa hyvän
saavutettavuuden alueella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja
MAL-toteutusohjelman mukaisesti.
Kaava-alueen koko on noin 242 800 m2, eli hieman yli 24 hehtaaria.
Rakennusoikeutta on yhteensä 108 200 k-m2. Asumiseen osoitetaan
rakennusoikeutta yhteensä 40 500 k-m2. Stadioniin, monitoimihalliin,
palvelutiloihin ja mailapelihalliin osoitetaan 27 000 k-m2. Hotellia varten
osoitetaan 10 000 k-m2. Loput kerrosalasta osoitetaan alueella oleville
urheilurakennuksille. Alueella on voimassa olevissa asemakaavoissa
rakennusoikeutta yhteensä 69 950 k-m2, eli rakennusoikeus lisääntyy 38
250 k-m2. Kaava-alueen tehokkuus eli rakennusoikeuden suhde pintaalaan on noin e=0,45.
Tapiolan urheilupuiston aluetta on käsitelty kaupungin luottamuselimissä
useaan otteeseen. Kokonaissuunnitelma hyväksyttiin kehittämisen
pohjaksi elinkeino- ja kilpailukykyjaostossa 27.6.2016. Espoon
kaupunginhallitus päätti 17.6.2019 § 31 hyväksyä hankekokonaisuuden
alustavat luonnossuunnitelmat jatkokehittämisen lähtökohdaksi.
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 10.6.2020 asettaa asemakaavan
muutoksen nähtäville esityksen mukaan.
Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla:
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Tapiolan jalkapallostadion – Hagalunds fotbollsstadion, asemakaavan
muutosehdotus, piirustusnumero 7260, käsittää osan korttelista 12135 ja
katu- sekä virkistysalueita 12. kaupunginosassa Tapiola ja katualueet 15.
kaupunginosassa Niittykumpu, alue 7260
Aloite ja vireilletulo
Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut kaupunginhallitukselta.
Kaupunginhallitus on 17.6.2019 § 31 hankekokonaisuuden alustavien
suunnitelmien hyväksymisen yhteydessä kehottanut
kaupunkisuunnittelukeskusta käynnistämään hankekokonaisuuden
edellyttämän asemakaavanmuutoksen laadinnan. Kaavan vireilletulosta on
tiedotettu 11.12.2019.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen on laadittu osallistumis- ja
arviointisuunnitelma, joka on päivätty 2.12.2019.
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Alueen nykytila
Alue on nykyisin Tapiolan merkittävin ja Espoon merkittävimpiä
urheilupalveluiden keskittymiä. Siellä on muun muassa Espoon Metro
Areena, harjoitusjäähalli, Tapiolan liikuntahalli, Honkahalli,
jalkapallostadion, kolme tekonurmikenttää, pienpelikenttiä, yleisurheilun
suorituspaikkoja ja FC Honka ry:n toimistona toimiva rakennus. Kaavaalueen eteläpuolella sijaitsevat lisäksi Esport Center ja Esport Arena, jotka
tarjoavat monipuolisia urheiluharrastusmahdollisuuksia.
Suuri osa kaava-alueesta on varattu myös urheilutoimintoja palvelevalle
pysäköinnille. Alueen yleisilme on avara, sillä suuret osat siitä ovat
pelikenttiä tai asfaltoituja pysäköintialueita ja kulkuväyliä. Avara ja
toiminnallisuuteen keskittynyt maisema on suurpiirteinen ja pienempää
mittakaavaa tuovat yksityiskohdat ovat harvassa. Suuret
urheilurakennukset korostavat vaikutelmaa. Pohjoisessa ja idässä alue
liittyy osaksi Tuohimäen ja Kaskiniityn avoimia puistoalueita.
Urheilupuiston metroasema sijaitsee lyhyen kävelymatkan päässä alueen
eteläpuolella.
Voimassa oleva maakuntakaava-, yleiskaava- ja asemakaavatilanne
Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmässä alue on varattu
taajamatoiminnoille. Alueen pohjoisosassa on maakaasun runkoputki ja
viheryhteystarve.
Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on varattu julkisten palvelujen ja
hallinnon alueeksi (PY) sekä virkistysalueeksi (V). Alue on osittain
kaupunkikuvallisesti arvokasta (pystysuuntainen viivarasteri). Sen läpi
kulkee virkistysyhteyksiä (palloviivat) ja päävoimansiirtolinja (z) sekä
maakaasulinja (k). Suunnittelualueella on myös yksiajoratainen päätie,
pääkatu tai alueellinen kokoajakatu (musta viiva alueen länsilaidalla;
Koivu-Mankkaan tie).
Alueella on voimassa asemakaavat 210800 Koivumankkaa (lainvoimainen
5.2.1973), 210803 Koivu-Mankkaa (lainvoimainen 5.6.2013), 211100
Tuohimäki (lainvoimainen 29.6.1973), 211201 Jousenpuisto (lainvoimainen
30.4.2014) ja 211900 Koivumankkaa II (lainvoimainen 28.11.1977).
Suunnittelualue on voimassa olevissa asemakaavoissa urheilualuetta,
urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, istutettavaa
puistoaluetta, lähivirkistysaluetta ja katualuetta. Alueelle on osoitettu
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olemassa olevia rakennuksia rakennusaloin. Lisäksi alueella on muun
muassa rakennusaloja, joille ei ole rakentunut rakennuksia, torialueita,
jalankululle ja pyöräilyllä varattuja alueen osia, alueen osia, joiden puusto
tulee säilyttää, suojeltava tykkitie, maanalaisen rakentamisen alueita ja
maanalaisia johtoja varten varattuja alueen osia.
Valtaosalla alueesta on voimassa asemakaava 210803 Koivu-Mankkaa.
Kaavassa on runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta liikuntapalveluille –
alue on toteutunut ainoastaan osittain kaavassa suunnitellulla tavalla.
Eteläreunaltaan asemakaava rajautuu osin 210805 Jousenkaaren koulun
vireillä olevaan asemakaavan muutokseen. Se huomioidaan
suunnittelussa.
Kaavaehdotuksen nähtävilläolo
Asemakaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 29.6.–
25.8.2020. Nähtävilläoloaikana jätettiin 15 muistutusta, kahdeksan
lausuntoa ja neljä kannanottoa. Muistutuksista yksi on Tapiolan Honka ry:n
parantelema versio aiemmin jättämästään muistutuksesta. Valtaosa
muistutuksista annettiin osoitteiden perusteella lähialueilta. Osa
muistutuksista on asunto-osakeyhtiöiden tai monen allekirjoittajan laatimia.
Muistutuksen antoivat yksityishenkilöiden ja asunto-osakeyhtiöiden lisäksi
Tapiolan Kilta, Tapiolan Honka ry ja FC Honka ry.
Muistutukset käsittelivät alueelle suunniteltuja toimintoja, alueen liikennettä
ja yhteyksiä, pysäköintiä, toiminnan aiheuttamia häiriöitä ympäristöön,
hulevesiä, alueen reunan metsien luontoarvoja ja rakentamisen
ilmastovaikutuksia. Erityistä huomiota kiinnitettiin Honkahalliin ja sen
ympäristön toimintoihin, Tuohipuistoon, Yhteispelintiehen ja alueen
keskiössä olevaan aukiosarjaan.
Lausunnoissa ja kannanotoissa nostettiin esiin muun muassa alueen
turvallisuus esimerkiksi tapahtumatilanteissa, liikenteen toimivuus ja
alueen kunnallistekniikka.
Kaavaehdotuksen nähtävillä ollessa ei pidetty asukastilaisuutta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ollessa nähtävillä pidettiin tilaisuus
9.1.2020.
Kaavaan on tehty pieniä, vaikutuksiltaan vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia
nähtävilläolon jälkeen:
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Urheilurakennuksille on osoitettu korkeudet pääosin
julkisivukorkeuksilla kerroslukujen sijaan.
VU-alueelle lisätty rakennusala katsomolle.
Lisätty LP-alue mailapelihallin ja harjoitusjäähallin väliin.
Lisätty korttelin 12277 rakennusoikeutta 5 000 kerrosneliömetrillä.
Lisätty korttelin 12282 rakennusoikeutta 5 000 kerrosneliömetrillä ja
tarkastettu korttelin rajausta.
Varmistettu kulkureittien laatutasoa paremmilla merkinnöillä.
Lisätty Syöttäjänkuja korttelin 12276 ja VU-alueen väliin.
Tarkastettu aluemerkintöjen rajauksia huomioiden muun muassa
Tuohipuistossa olevan kaasuaseman turvaetäisyydet paremmin.
Rakentamista ja kenttiä on siirretty suurelta osin etelään tuoden
samalla lisää tilaa Tuohipuistoon ja tiivistäen aiemmassa versiossa
massiivisia aukiotiloja.
Poistettu suunnitelmasta Jousenkaaren koulun käyttöön ajateltu
hiekkakenttä. Koulun liikunnassa voidaan käyttää alueen muita kenttiä.
Tarkennettu katupuumerkintöjä toteutettavuuden näkökulmasta.
Lisätty istutettavia alueita aukioille.
Mahdollistettu hotellin kortteliin myös palvelujen rakentaminen muun
muassa väliaikaisen käytön mahdollistamiseksi, jos hotelli ei heti
lähdekään toteutumaan.
Muutettu stadionkorttelin rajausta viitesuunnitelman muutosten takia:
aukion laidalta on poistettu amfimuoto paremman ja toimivamman
aukiotilan saamiseksi.
Tarkennettu kaupunkikuvaa ja rakentamisen tapaa ohjaavia
kaavamääräyksiä.
Tarkennettu AK-kortteleiden järjestelyjä.
Täsmennetty ja tarkastettu lisärakennusoikeuksia.
Lisätty määräyksiä energiahuollosta.
Asukaspysäköintiin osoitetaan erikseen 150 autopaikkaa. Loput paikat
ovat nimeämättömiä ja vuorottaiskäytössä.
Koivu-Mankkaan tien varteen melusuojaukseksi rakennettaville
katoksille ja muille rakenteille on asetettu laatumääräyksiä.

Ehdotus asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Tapiolan urheilupuiston
pohjoisosan kehittäminen. Alueelle mahdollistetaan uuden hotellin,
mailapelihallin, kahden asuinkerrostalokorttelin, stadionin ja monitoimihallin
rakentaminen. Olemassa olevat Tapiolan urheiluhalli, Honkahalli ja Espoon
Metroareena harjoitushalleineen säilytetään. Kaavassa huomioidaan
Tapiolan rakennettu kulttuuriympäristö (RKY), joka ulottuu
suunnittelualueen laidalle.
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Suunnittelualueen keskeisimmät osat on osoitettu katuaukiona/torina.
Merkinnällä sallitaan leikki-, oleskelu- ja lähiliikuntapaikkojen rakentaminen
alueelle ja painotetaan alueen muodostumista korkeatasoiseksi,
viihtyisäksi ja vehreäksi. Katuaukio-/torimerkinnällä on osoitettu myös osa
stadionin korttelista, johon sijoittuvat stadionin tasoon johtavat portaat.
Merkinnällä ohjataan tasoerojen laadukkaaseen käsittelyyn.
Asuinkorttelit osoitetaan AK-merkinnällä Koivu-Mankkaan tien varteen. Ne
muodostavat kaupunkikuvallisen kokonaisuuden stadionin kanssa. Talot
on suunniteltu korkeintaan 13-kerroksisiksi. Pohjoisempi kortteli on
kerrosluvultaan matalampi. Pihat ovat maanvaraisia ja laajoilta osin niille
on osoitettu ohjeellisena puilla ja pensailla istutettavaa aluetta. Asumista
on lisäksi osoitettu stadionin yhteyteen kapeana stadionin katoksen alle
sijoittuvana lamellina. Siten asuminen asettuu osaksi stadionin
veistoksellista arkkitehtuuria. Asuinrakennuksen länsipuolelle sijoittuu
kansipiha ja alle stadioniin liittyviä toimintoja.
Alueen urheilutoiminnot osoitetaan YU-merkinnällä. Olemassa oleville
rakennuksille osoitetaan rakennusoikeus toteutuneen mukaan ja uusille
viitesuunnitelman mukaisesti. Stadionin kortteli osoitetaan erillisellä YU-1–
merkinnällä. Lisäksi pykälämääräyksillä ohjataan pihoja muodostumaan
laadukkaammiksi. Stadionin kortteliin on mahdollista sijoittaa myös
toimintaa tukevia palvelu-, toimisto-, ym. tiloja. Monitoimihallin katolle tulee
viherkatto tai liikuntatoimintoja. Korttelin alle maantasoon rakennetaan
pysäköintilaitos, jonne lähes kaikki alueen pysäköintipaikat sijoitetaan.
Saavutettavuuden parantamiseksi pysäköintiä on osoitettu myös LPalueille hotellin eteläpuolelle, Tapiolan urheiluhallin sekä Honkahallin väliin
ja mailapelihallin sekä harjoitusjäähallin väliin.
Alueen lounaiskulmaan sijoittuva 14-kerroksinen hotelli on osoitettu KL-1–
merkinnällä. Sen piha-alue on laajalta osin osoitettu istutettavaksi alueeksi.
Hotellin muoto on suunniteltu veistokselliseksi.
Korttelialueiden pohjoispuolelle sijoittuu urheilu- ja virkistyspalvelujen alue
(VU), jolle sijoitetaan kolme jalkapalloon soveltuvaa ulkokenttää ja
lähiliikuntapalveluita. Sinne on osoitettu ohjeellisia puilla ja pensailla
istutettavia alueita, joilla lisätään laajan aidoitettujen kenttien hallitseman
alueen viihtyisyyttä. Kulkuväylät kenttien väleistä on suunniteltu sujuviksi.
Puistovyöhyke kiertää suunnittelualuetta pohjois- ja itälaidoilla muodostaen
maisemallisen rajan Tuohimäen asuinalueelle ja Kaskiniitylle päin. Espoon
Metroareenan itäpuolella sijaitsee vanha tykkitie (s-2) ja liito-oravan
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elinalue (s-1). Elinalueelta on osoitettu liito-oravan liikkumiseen tarkoitettu
ekologinen yhteystarve (eko-1) pohjoiseen ja Tuohipuiston kautta länteen.
Selvitykset ja suunnitelmat
Lähiympäristö- ja korttelisuunnitelma
Alueelle on laadittu viitesuunnitelma ja lähiympäristösuunnitelma
asemakaavan suunnittelun tueksi. Viitesuunnitelman on laatinut
Arkkitehtitoimisto HKP OY ja lähiympäristösuunnitelman Loci Maisemaarkkitehdit Oy.
Viitesuunnitelmassa on hahmoteltu alueen keskelle sijoittuvaa aukioiden
sarjaa, jonka ympärille urheilupalvelurakennukset sijoittuvat. Aukiosarjan
pohjoispuolta rajaavat asuinkorttelin, 6000-paikkaisen stadionin ja
monitoimihallin kokonaisuus sekä Tapiolan urheiluhalli ja Honkahalli.
Eteläpuolelle sijoittuvat uusi hotelli sekä mailapelihalli ja Espoon
Metroareena. Stadionin ja nykyisten urheiluhallien pohjoispuolelle sijoittuu
viheraluevyöhyke, jossa ulkopelikentät ja lähiliikuntapaikat muuttuvat
pohjoiseen mennessä puistomaiseksi Tuohipuistoksi. Jalankulku- ja
pyöräily-yhteydet alueen läpi on suunniteltu sujuviksi ja suurten
rakennusten estevaikutusta on pyritty ehkäisemään reittien linjausten
huolellisella suunnittelulla. Ajo alueelle tapahtuu stadionin pohjoispuolelle
sijoittuvaa katua pitkin. Alueen etelälaitaa pitkin järjestetään ajoyhteys
Jousenkaaren koululle. Pysäköinti keskitetään pääosin stadionin ja
monitoimihallin alle sijoitettuun halliin. Saavutettavuutta parannetaan
Honka-hallin, hotellin ja harjoitusjäähallin edustalla sijaitsevilla yleisillä
pysäköintialueilla. Pyöräpysäköintipaikkoja on suunniteltu alueen eri osiin
runsaasti.
Lähiympäristösuunnitelmassa ulkoalueiden suunnittelua on tarkennettu.
Suunnitelmassa alueen reitistöä on linjattu sujuvammaksi. Aukioiden
luonnetta on hahmoteltu yleispiirteisellä tasolla ja esitetty viitteellisinä
rajauksina aukioille sijoitettavaa kasvillisuutta. Huomiota on kiinnitetty
stadionin yhteyteen tulevien tasoerojen hallintaan. Lähiliikuntapaikkoja on
sijoitettu eri osiin aluetta, jotta urheilupuistosta saadaan monipuolinen ja
elävä harrastuspaikka.
Hiilineutraaliussuunnitelma
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa asetetun tavoitteen
mukaan hankekokonaisuudesta suunnitellaan hiilineutraali.
Asemakaavatyön tueksi on teetetty hiilineutraaliussuunnitelma, jolla
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esitetään kaupungin ohjauskeinoihin liittyviä tapoja alueen rakentamisen ja
käytön ilmastopäästöjen pienentämiseksi. Suunnitelmassa esitetään myös
millä keinoin alueesta saataisiin kokonaisuutena hiilineutraali. Suunnitelma
on laadittu siten, että siinä huomioidaan kaupungin ohjauskeinot myös
asemakaavan jälkeen – esimerkiksi tontinluovutus- tai vuokraehdot, osin
energiajärjestelmä, alueen rakentaminen ja rakentamisen ohjaus sekä
kaupungin kiinteistöjen hallinta.
Hulevesien ja vesihuollon yleissuunnitelmat
Alueelle on laadittu yleissuunnitelmat hulevesien hallinnasta ja
vesihuollosta. Suunnitelmissa on huomioitu erityispiirteisen urheilualueen
tarpeet ja pyritty hyvään, laadukkaaseen hulevesien hallintaan, joka
parantaisi alapuolisten vesistöjen tilannetta.
Kaavataloudelliset vaikutukset
Kaupunginhallituksen 17.6.2019 päätöksen mukaan stadion toteutetaan
kaupungin toimesta. Kaupunginhallitus päätti 4.5.2020 perustaa Kiinteistö
Oy Tapiolan Stadionin, jonka pääasiallisena toimialana on rakennuttaa ja
omistaa Tapiolan urheilupuistoon rakennettava jalkapallo- ja
tapahtumastadion sekä Kiinteistö Oy Tapiolan Urheilupuiston Pysäköinnin,
jonka pääasiallisena toimialana on rakennuttaa ja omistaa Urheilupuiston
aluetta palveleva pysäköintilaitos.
Kiinteistöyhtiöiden toiminta suunnitellaan niin, että käyttötalous on
tasapainossa. Kaupunki luovuttaa suunnitelmaan sisältyvät
asuinrakennusoikeudet markkinahintaan ja kaupunki rahoittaa
jalkapallostadionin ja pysäköintilaitoksen toteuttamisen
asuntorakennusoikeuksien myymisestä saatavilla tuloilla.
Perittävät maksut
Hakija on maksanut 5.12.2019 asemakaavan muutoksen kustannuksista
60 % ja kuulutuskustannuksista 2/3.
Hakija on 19.2.2021 maksanut MRL 59 §:n mukaisen asemakaavan
laatimiskulujen loppuosan.
Hyväksyminen
Maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaan asemakaavan muutoksen
hyväksyy valtuusto.
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Päätöshistoria
Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.02.2021 § 27
Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti
Kaupunkisuunnittelulautakunta
1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja
muistutukset on annettu Tapiolan jalkapallostadionin asemakaavan muutosehdotuksesta, alue 210807,
2
hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle 10.6.2020 päivätyn ja
20.1.2021 muutetun Tapiolan jalkapallostadion - Hagalunds fotbollsstadion
asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7260, 12.
kaupunginosassa Tapiola ja 15. kaupunginosassa Niittykumpu, alue
210807,
3
ilmoittaa asemakaavan muutoksen hakijalle, että kaupunki tulee MRL 59
§:n mukaisesti perimään asemakaavan muutoksen laatimiskulujen
loppuosan, 8 000 euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, 766,67 euroa, eli
yhteensä 8 766,67 euroa tämän päätöksen yhteydessä.

Käsittely

Keskustelun aluksi esittelijä teki asiaan seuraavat kaavamääräyksiä
koskevat lisäykset ja muutokset: PYSÄKÖINTI Lisäys lainausmerkeissä:
Pysäköintilaitokseen, "kortteliin 12278", on rakennettava vähintään 850
autopaikkaa. Poistetaan lainausmerkeissä: "Kaikki nämä autopaikat ovat
nimeämättömiä ja vuorottaiskäytössä." Lisätään kohtaan "AK-korttelit"
loppuun seuraava: "Vähimmäisvaatimuksen mukaiset autopaikat tulee
osoittaa korttelin 12278 pysäköintilaitoksesta. Autopaikoista vähintään 150
tulee osoittaa erillisestä, vain AK-kortteleille varatusta tilasta. Näihin
paikkoihin ei tule soveltaa vuorottaispysäköintiperiaatetta. Loput paikat
tulee osoittaa pysäköintilaitoksesta nimeämättöminä
vuorottaispysäköintiperiaatteella erillisin sopimuksin." Lisätään kohtaan
AK-korttelialue, 5§:n loppuun: "Melulta suojaavien rakenteiden tulee olla
samaa laatutasoa korttelin muun arkkitehtuurin kanssa. Erityistä huomiota
tulee kiinnittää katutilan viihtyisyyteen ja näkymiin. Pitkiä julkisivuja tulee
rytmittää esimerkiksi aukotusten avulla. Rakennusten kadun puoleiselle
alueelle tulee varata riittävä tila kasvillisuudelle, jotta katutilasta muodostuu
vehreä.
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Louhelainen Karimäen kannattaman teki seuraavan päätöskohtaa koskevan lisäysehdotuksen: ”4) jatkosuunnittelussa huomioidaan, että
tapahtumien pysäköinti ei heikennä asukkaiden
pysäköintimahdollisuuksia.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko lisäysehdotus
hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen
yksimielisesti hyväksytyksi.
Päätös
Esittelijän ehdotus lautakunnan kokouksessa tekemällä lisäyksellä
hyväksyttiin seuraavasti:
Kaupunkisuunnittelulautakunta
1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja
muistutukset on annettu Tapiolan jalkapallostadionin asemakaavan muutosehdotuksesta, alue 210807,
2
hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle 10.6.2020 päivätyn ja
20.1.2021 muutetun Tapiolan jalkapallostadion - Hagalunds fotbollsstadion
asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7260, 12.
kaupunginosassa Tapiola ja 15. kaupunginosassa Niittykumpu, alue
210807,
3
ilmoittaa asemakaavan muutoksen hakijalle, että kaupunki tulee MRL 59
§:n mukaisesti perimään asemakaavan muutoksen laatimiskulujen
loppuosan, 8 000 euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, 766,67 euroa, eli
yhteensä 8 766,67 euroa tämän päätöksen yhteydessä.
4
jatkosuunnittelussa huomioidaan, että tapahtumien pysäköinti ei heikennä
asukkaiden pysäköintimahdollisuuksia.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.02.2021 § 12
Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

73/98

Kaupunkisuunnittelulautakunta

§6

20.01.2021

Kaupunkisuunnittelulautakunta

§ 12

03.02.2021

Kaupunkisuunnittelulautakunta

§ 27

18.02.2021

Kaupunginhallitus

§ 71

01.03.2021

Kaupunkisuunnittelulautakunta
1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja
muistutukset on annettu Tapiolan jalkapallostadionin asemakaavan muutosehdotuksesta, alue 210807,
2
hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle 10.6.2020 päivätyn ja
20.1.2021 muutetun Tapiolan jalkapallostadion - Hagalunds fotbollsstadion
asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7260, 12.
kaupunginosassa Tapiola ja 15. kaupunginosassa Niittykumpu, alue
210807,
3
ilmoittaa asemakaavan muutoksen hakijalle, että kaupunki tulee MRL 59
§:n mukaisesti perimään asemakaavan muutoksen laatimiskulujen
loppuosan, 8 000 euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, 766,67 euroa, eli
yhteensä 8 766,67 euroa tämän päätöksen yhteydessä.
Käsittely

Keskustelun aikana puheenjohtaja Oilan kannattaman ehdotti asian
jättämistä pöydälle lautakunnan seuraavaan kokoukseen.
Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko ehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta:
päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lautakunnan seuraavaan
18.2.2021 pidettävään kokoukseen.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.01.2021 § 6
Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti
Kaupunkisuunnittelulautakunta
1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja
muistutukset on annettu Tapiolan jalkapallostadionin asemakaavan
muutosehdotuksesta, alue 210807,
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2
hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle 10.6.2020 päivätyn ja
20.1.2021 muutetun Tapiolan jalkapallostadion - Hagalunds fotbollsstadion
asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7260, 12.
kaupunginosassa Tapiola ja 15. kaupunginosassa Niittykumpu, alue
210807,
3
ilmoittaa asemakaavan muutoksen hakijalle, että kaupunki tulee MRL 59
§:n mukaisesti perimään asemakaavan muutoksen laatimiskulujen
loppuosan, 8 000 euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, 766,67 euroa, eli
yhteensä 8 766,67 euroa tämän päätöksen yhteydessä.
Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta:
päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lautakunnan seuraavaan
3.2.2021 pidettävään kokoukseen.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.6.2020 § 88
Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen
Kaupunkisuunnittelulautakunta
1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Mielipiteet on annettu
Tapiolan jalkapallostadionin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, alue
210807,
2
hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 10.6.2020 päivätyn Tapiolan
jalkapallostadion - Hagalunds fotbollsstadion asemakaavan
muutosehdotuksen, piirustusnumero 7260, 12. kaupunginosassa Tapiola ja
15. kaupunginosassa Niittykumpu, alue 210807,
3
pyytää asemakaavan muutoksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen
kannanotot.

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Liitteet
9
10
11
12
13
14
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Tapiolan jalkapallostadion, tapahtumaluettelo
Tapiolan jalkapallostadion, kaavamääräykset
Tapiolan jalkapallostadion, kaavakartta
Tapiolan jalkapallostadion, ajantasa
Tapiolan jalkapallostadion - Ilmastopäästöt - kaupunkisuunnittelulautakunta 3.2.2021
Tapiolan jalkapallostadion - Liikenne, pysäköinti ja esitetyt muutokset kaupunkisuunnittelulautakunta 18.2.2021
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6516/02.08.00/2020

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 72
§ 72

Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen
hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)
Valmistelijat / lisätiedot:
Lehtinen Maija
Lithovius Sirpa
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan
Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen
hankesuunnitelman vaihtoehto V1b mukaisena.

Käsittely

Kauste Partasen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan
Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen
hankesuunnitelman vaihtoehto V2 mukaisena, mutta ilman erillistä
hyppyallas-laajennusosaa. Ulkoallas ja hiekkapelikenttä toteutetaan.
Hyppyallasosan laajennukseen palataan heti, kun kaikki kolme uimahallia
(Matinkylä, Espoonlahti ja Tapiola) ovat valmiina ja voidaan arvioida
asukasmäärän kehitys Etelä-Espoossa ja lisäallastilan todellinen tarve.
Aaltonen Guzeninan kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
Esitän, että hankesuunnitelma hyväksytään vaihtoehdon V2 mukaisesti.
Puheenjohtaja Jalosen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennus toteutetaan lähtien
vaihtoehdosta 1b kuitenkin siten, että samalla toteutetaan ulkoallas, jonka
tarkka koko täsmentyy toiminnallisesti ja taloudellisesti edullisena
yksityiskohtaisemman suunnittelun tuloksena. Ulkoaltaan yhteyteen
toteutetaan laaja uimahallin toimintaa tukeva ulkoalue. Tämä kokonaisuus
toteutetaan siten, että sitä voidaan myöhemmin Espoonlahden
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väestömäärän kasvaessa ja kaupungin talouden salliessa edelleen
laajentaa ja monipuolistaa. Hankkeen yksityiskohtaisemman suunnittelun
tavoitteena on kustannussäästöt siten, että hanke saadaan mahtumaan
investointiohjelmaan.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
esityksestä poikkeava kannatettuja ehdotuksia, joiden johdosta on
äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että ensin äänestetään Aaltosen ja Kausteen
ehdotusten välillä, sen jälkeen voittanut asetetaan vastakkain
puheenjohtajan ehdotuksen kanssa ja näin voittanut ehdotus esittelijän
ehdotusta vastaan.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 9 äänellä 4 ääntä vastaan 2
äänestäessä tyhjää hyväksyneen Kausteen ehdotuksen. Äänestyslista on
pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 9 äänellä 4 ääntä vastaan 2
äänestäessä tyhjää hyväksyneen puheenjohtajan ehdotuksen.
Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
Tämän jälkeen puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan
ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.
Päätös
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan
Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen
hankesuunnitelman lähtien vaihtoehdosta 1b kuitenkin siten, että samalla
toteutetaan ulkoallas, jonka tarkka koko täsmentyy toiminnallisesti ja
taloudellisesti edullisena yksityiskohtaisemman suunnittelun tuloksena.
Ulkoaltaan yhteyteen toteutetaan laaja uimahallin toimintaa tukeva
ulkoalue. Tämä kokonaisuus toteutetaan siten, että sitä voidaan
myöhemmin Espoonlahden väestömäärän kasvaessa ja kaupungin
talouden salliessa edelleen laajentaa ja monipuolistaa. Hankkeen
yksityiskohtaisemman suunnittelun tavoitteena on kustannussäästöt siten,
että hanke saadaan mahtumaan investointiohjelmaan.
Aaltonen ilmoitti eriävänä mielipiteenään seuraavaa:
Uinti on kaiken ikäisten ja kuntoisten tehokas ja hyvä kuntoilumuoto.
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Kilpauinninkin suosio on Espoossa laajaa. Espoossa on huutava pula
uimahallien allaskapasiteetista. Uinnin suosion takia Espoonlahden
peruskorjauksen yhteydessä pitäisi kasvattaa allaskapasiteettia.
Hankesuunnitelma pitäisi toteuttaa vaihtoehdon 2 mukaisesti, jolloin
laajennuksessa rakennettaisiin vaihtoehdon V1b alimittaisen
monitoimialtaan lisäksi lasten ulkoallas ulkoilualueineen, vauva-allas,
kylmäallas sekä kilpailumitat täyttävä monipuolisesti eri
vesiliikuntamuotoihin käyttökelpoinen hyppyallas. Lisäksi laajennettaisiin
liikuntasali- ja pukutiloja. Nämä kaikki kuulu korjausvaihtoehtoon kaksi,
joka hävisi äänestyksessä.
Vaihtoehdon 2 hyppyallas vastaa 25 metrin normaaliallasta, mutta syvyys
on 5 metriä. Altaassa voidaan harrastaa lähes kaikkea vesiliikuntaa:
vesikävelyä, normiuintia, uimahyppyjä, sukellusta, vesipalloa, uppopalloa
ja melkein kaikkea mikä mieleen tulee. Eli se palvelee laajasti espoolaisia
liikunnan harrastajia. Esimerkiksi Leppävaaran uimahallissa hyppyallas on
enimmäkseen ns. tavallisessa uintikäytössä. Uudella 25 metrin altaalla
pystyttäisiin purkamaan sitä vajetta, joka meillä on allasalassa niin
Espoonlahdessa kuin koko Espoossakin.
Kaupunginhallituksen tekemä päätös on toiminnallisesti ja taloudellisesti
väärä. Jo nyt tiedetään, että allaskapasiteetti ei tule Espoonlahdessa
riittämään. Uuden 25 metrin monitoimisen lisäaltaan rakentaminen on
tulevaisuudessa kalliimpaa ja hankalampaa kuin nyt tehtävän laajennuksen
yhteydessä. Lisäksi laajennuksen toteuttaminen tulevaisuudessa on
erittäin epävarmaa.
Selostus

Hankkeen nimi on Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennus.
Hankenumero on 6024. Espoon kaupungin omistaman kiinteistön osoite
on Espoonlahdenkuja 4, 02320 Espoo.
Vuonna 1983 valmistunut Espoonlahden uimahalli sijaitsee Espoonlahden
urheilupuistossa. Uimahallin on suunnitellut arkkitehti Osmo Sipari.
Uimahallista on laadittu erillinen rakennushistoriallinen selvitys.
Tontilla on voimassa oleva asemakaava Espoonlahden koulukeskus ja
Urheilupuisto. Asemakaava on vahvistettu 13.8.1997.
Rakennushanketta varten alueella on ollut vireillä kaavamuutos, jonka
lähtökohtana on YU- korttelissa 34206 sijaitsevan tontin 5 (49-34-206-5)
rakennusoikeuden nosto, rakennusalueen rajojen siirtäminen ja tontin alan
laajentaminen sekä mahdollistaa 5. kerroksisen pysäköintilaitoksen
rakentaminen YU -tontin 5 luoteispuolella sijaitsevalle LPA -tontille 6. YU tontin 5 nykyinen rakennusoikeus on 6 000 kem² ja kerrosluku II ja tontin
koko 9 697 m². Tontti rajautuu urheilupuistoon koillisen, kaakon ja osin
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lounaan puolelta. Lounaan puolelta lisäksi YU -tonttiin 4 ja luoteen puolelta
LPA -tonttiin 6, jolla ei ole voimassa olevassa kaavassa rakennusoikeutta.
Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt asemakaavan
muutosehdotuksen nähtäville 10.6.2020. Asemakaavan muutosehdotus on
ollut nähtävillä 29.6.2020 –25.8.2020. Asemakaavan muutosehdotuksen
nähtävillä olon jälkeen asemakaavan muutos on valmisteltu
hyväksyttäväksi huomioiden saadut muistutukset sekä lausunnot ja
kannanotot. Muistutuksia asemakaavan muutosehdotuksesta ei tullut.
Espoonlahden uimahalli, alue 410510, asemakaavan muutos on
hyväksytty 16.12.2020 Espoon kaupungin
kaupunkisuunnittelulautakunnassa.
Espoonlahden uimahalli on tekniseltä kunnoltaan peruskorjauksen
tarpeessa. Allastilaa on nykyisellään asiakasmäärään ja kysyntään nähden
liian vähän. Uimahallirakennukselle on tehty kuntotutkimuksia, joissa on
selvitetty rakenteiden kuntoa. Kantaville rakenteille on tehty
käyttöikätarkastelu ja rakenteille on laadittu turvallisuusselvitys. Rakennus
on huonossa kunnossa. Kantavat runkorakenteet voidaan pääosin
säilyttää, mutta melkein kaikki täydentävät rakenneosat joudutaan
uusimaan.
Espoonlahden suuralueen väestön ennustetaan kasvavan lähes 10 000
henkilöllä vuoteen 2028 mennessä (Espoon väestöennuste). Alueellisten
ennusteiden mukaan Espoonlahden suuralueen väestön ennustetaan
kasvavan jopa 40 000 henkilöllä vuoteen 2050 mennessä. Eläkeläisten
määrän kasvu Espoossa aiheuttaa käyttöpainetta uimahallien
päiväkäytölle. Viimeisen 20 vuoden aikana Espoonlahden väestörakenne
on vanhentunut suhteellisesti eniten Espoon suuralueista. Uimahalli on
liikuntainvestointi, joka johtaa selvästi liikunta-aktiivisuuden kasvuun
kaikissa ikäryhmissä.
Hankesuunnitelmassa esitellään esisuunnitelman/hankeselvityksen
mukaiset kolme vaihtoehtoa. Nämä vastaavat tarveselvityksen yhteydessä
esiteltyjä vaihtoehtoja:


V1a Peruskorjauksessa nykyiseen isoon allastilaan sovitetaan
nykyaikainen 10 -ratainen allas, joka voidaan toteuttaa teräsaltaana.
Nostettavilla pohja- ja väliseinäratkaisuilla taataan altaan monipuoliset
käyttömahdollisuudet. Samassa yhteydessä katsomon kapasiteettia
lisätään. Nykyiset tilaussaunat korvataan erityisryhmille tarkoitetuilla
puku- ja pesutiloilla. Kaikki tilat ovat esteettömiä.



V1b Pienemmässä laajennuksessa peruskorjauksen lisäksi
rakennetaan monitoimi-/kuntoutusallas.
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V2 Suuremmassa laajennuksessa rakennetaan monitoimialtaan lisäksi
lasten ulkoallas ulkoalueineen, vauva-allas, kylmäallas sekä
kansainväliset mitat täyttävä hyppyallas, jossa on kaikki kilpailujen
vaatimat ponnahduslaudat ja kerrokset. Lisäksi liikuntasali- ja pukutiloja
laajennetaan.

Mikäli päädytään toteuttamaan suppeampi vaihtoehto päätösesityksen
mukaisesti, suunnittelun yhteydessä varaudutaan myöhempään
laajentamiseen.
Hankesuunnitelman valmisteluun ovat osallistuneet Tilapalvelut-liikelaitos
ja sivistystoimesta Tilat ja alueet -yksikön edustaja. Lautakuntien
hyväksymässä tarveselvityksessä esitetyt tilasuunnittelutavoitteet otetaan
huomioon hankesuunnitelmassa.
Hankkeen laajuus- ja kustannustiedot
Valtuuston hyväksymässä investointiohjelmassa vuosille 2021–2030
Espoonlahden uimahallin peruskorjaukseen ja laajennukseen on varattu
23,99 milj. euroa.
Liikunta- ja nuorisolautakunnan 24.11.2020 päätöksen ja 15.12.2020
lausunnon mukaiselle hankekokonaisuudelle (V2) ei ole
investointiohjelmassa varattu päätöksen edellyttämää määrärahaa.
Alla olevassa taulukossa on esitetty kustannusarviot eri vaihtoehdoille
(Haahtela indeksi 103,0 /5.2020) sen mukaisesti kuin on laskettu

V1a
V1b
V2

Tavoitehinta
22,00 M€
23,90 M€
35,40 M€

Bruttoala
7 228 brm²
7 859 brm²
10 834 brm²

Toimitilavuokra
2,37 M€ / vuosi
2,57 M€ / vuosi
3,48 M€ / vuosi

Hyppyallasrakennuksen lisäkustannus V1b:n nähden olisi n. 8,3 milj. euroa
Viitesuunnitelmassa olevan ulkoaltaan lisäkustannus V1b:n ja V2:n olisi n.
1,1 milj. euroa (ei sisälly V2:n hintaan, lasten kahluuallas sisältyy).
Kokonaiskustannus V1b+ulkoallas=25,0 milj. euroa ja V2+ulkoallas=
36,5milj. euroa
Ulkoalueiden toteutuskustannusten arvioidaan olevan n. 0,55-0,7milj euroa
riippuen toteutuksen sisällöstä.
Uimahallin ylläpitokustannukset ovat hankesuunnitelman tietojen pohjalta
arvioituna n. 58 euroa/brm2/a ilman energiakustannusta, jolloin V2
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ylläpidon lisäkustannus olisi suuruusluokkana n. 180 000 €/a V1b:n
verrattuna.
Hankkeen tavoiteaikataulu
 Suunnittelun valmistelu 2/2021–3/2021
 Suunnittelu 4/2021-6/2022
 Rakentamisen valmistelu 7/2022–10/2022
 Rakentaminen 11/2022 - 9/ 2024
 Vastaanotto 9/2024
 Käyttöönotto 10/2024-1/2025
Päätöshistoria
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 25.01.2021 § 4
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle,
että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Espoonlahden uimahallin
peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman vaihtoehto V1b
mukaisena.

Käsittely

Puheenjohtaja Brunnin ym. kannattamana teki seuraavan
lisäysehdotuksen:
Hankesuunnittelun kaupunginhallituksen hyväksymiskäsittelyä varten
esitykseen eritellään arviot V2-laajennuksen eri osien kuten pelkän
hyppyaltaan tai pelkän lasten ulkoaltaan sekä ulkoalueiden rakentamis- ja
ylläpitokustannuksista.
Vilske teki seuraavan muutosehdotuksen:
Esitän, että hankesuunnitelma hyväksytään vaihtoehdon V2 mukaisesti.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Vilskeen muutosesityksen
raukeavan kannattamattomana.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava
kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 7 äänellä
2 ääntä vastaan hyväksyneen ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
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Päätös
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle,
että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Espoonlahden uimahallin
peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman vaihtoehto V1b
mukaisena.
Lisäksi kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto päätti, että
hankesuunnittelun kaupunginhallituksen hyväksymiskäsittelyä varten
esitykseen eritellään arviot V2-laajennuksen eri osien kuten pelkän
hyppyaltaan tai pelkän lasten ulkoaltaan sekä ulkoalueiden rakentamis- ja
ylläpitokustannuksista.

Liitteet
15 Hankesuunnitelma Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennus
16 Äänestyslistat § 72
Oheismateriaali
Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja
laajennuksen hankesuunnitelmasta
Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvityksen muutos
Espoonlahden uimahalli rakennushistoriaselvitys
Espoonlahden uimahallin peruskorjaus (ja laajennus)

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus

§ 73

83/98
01.03.2021

1624/10.00.01/2021

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 73
§ 73

Lunastusluvan hakeminen ympäristöministeriöltä Hepokorven alueelle
kiinteistön 49-402-10-2 määräalaan (Kv-asia)
Valmistelijat / lisätiedot:
Elfvengren Ilkka
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että kaupunki hakee
ympäristöministeriöltä lunastuslupaa OLLAS -nimisen kiinteistön
(kiinteistötunnus 49-402-10-2) noin 14,8:n hehtaarin suuruiseen
määräalaan.

Käsittely

Vuornos Jalosen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Vuornoksen
ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Selostus

Kaava- ja kiinteistötiedot
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Kiinteistö OLLAS (kiinteistötunnus 49-402-10-2) sijaitsee Högnäsin
kaupunginosassa Träskändansolmun liittymässä rajautuen
Hepokorventiehen ja Kehä III:n reunaan. Tarkastelualue on osoitettu
liitekartalla. Hepokujan tiealue halkaisee tarkastelualueen kahtia.
Hepokujan länsipuoleinen osa aluetta on viljelysmaata ja itäpuoleinen osa
metsämaata. Alueella sijaitsee vuonna 1950 valmistunut noin 50 k-m²:n
suuruinen asuinrakennus ja kolme pienehköä talousrakennusta. Kiinteistön
49-402-10-2 kaksipalstaisen määräalan pinta-ala on noin 14,8 hehtaaria.
Tarkastelualue on merkitty vuonna 1997 lainvoiman saaneessa Espoon
pohjoisosien yleiskaavassa pääasiallisesti teollisuuden ja varastoinnin
alueeksi (T) ja vähäisiltä osin siihen kytkeytyväksi virkistysalueeksi (V).
Vireillä olevan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan
kaavaehdotuksessa tarkastelualueen käyttötarkoitukseksi on osoitettu
pääosin elinkeinoelämän ja teollisuuden alue (TP/T) ja hyvin vähäisiltä osin
virkistysalue (V). Yleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä syys-lokakuussa
2020.
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on varannut
tarkastelualueen Fortum Power and Heat Oy:lle datakeskushankkeen
suunnittelua varten (EKY 16.9.2019 § 40 ja 7.9.2020 § 94).
Tarkastelualueella on tähän liittyen vireillä Hepokorvenkallion asemakaava
ja asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on mahdollistaa datakeskuksen
ja sähköaseman sekä näiden vaatimien toimintojen sijoittaminen
Hepokorven alueelle Kehä III:n pohjoispuolelle. Datakeskuksen toimintoja
suunnitellaan voimassa olevan yleiskaavan mukaisille teollisuuden ja
varastoinnin alueille.
Maanomistustilanne
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Kaupunki omistaa tarkastelualueen länsipuolelta entuudestaan laajoja
maa-alueita. Tarkastelualueen yksityinen maanomistus sijoittuu kaupungin
omistamien alueiden ja Träskändansolmun liittymän väliselle alueelle.
Kaupungin omistamien maa-alueiden sijoittuminen erilleen
liikenneyhteyksistä ei mahdollista alueiden kehittämistä yleiskaavan
mukaisiin käyttötarkoituksiin toiminnallisesti ja taloudellisesti mielekkäällä
tavalla. Alueen hallintaan vaikuttaa myös olemassa oleva sähkölinja-alue
käyttöoikeuden rajoituksineen rasittaen sekä yksityisen maanomistajan
että kaupungin omistamia alueita.
Käydyt maanhankintaneuvottelut
Tarkasteltavan alueen hankinnasta on neuvoteltu maanomistajien kanssa
yli kymmenen vuoden ajan. Neuvottelujen alkamisesta lähtien
maanomistajia on tavattu muutaman vuoden välein ja aktiivisesti etsitty
osapuolten kannalta soveltuvaa ratkaisua. Käydyt neuvottelut ja niiden
pohjalta Espoon kaupungin 6.11.2020 jättämä viimeisin kirjallinen
maanhankintatarjous eivät kuitenkaan ole johtaneet vapaaehtoisten
kauppojen syntymiseen.
Kaupunki jatkaa neuvotteluja edelleen aktiivisesti. Vapaaehtoisten
kauppojen tulee kuitenkin perustua yleisen markkinatilanteen sekä tehtyjen
kauppojen suhteen johdonmukaiseen ja tasapuoliseen hintatasoon.
Suunnitteluvarauksen mukaisen datakeskushankkeen aikataulun vuoksi on
syytä varautua tilanteeseen, jossa vapaaehtoiseen sopimukseen
maanomistajan kanssa ei päästä. Mikäli maanhankintaneuvottelut eivät
johda tuloksiin, on kaupungilla valtuuston 9.11.2015 hyväksymän
maapoliittisen periaateohjelman mukaan mahdollisuus tapauskohtaisen
harkinnan kautta hakea kohteeseen lunastuslupaa.
Yritystonttitilanne
Espoon kaupungin kasvu- ja työllisyystavoitteet edellyttävät pitkällä
tähtäimellä riittävän yritystonttitarjonnan ennakoivaa kaavoittamista.
Tarvetta ja kysyntää on sekä pienille että suuremman kokoluokan
yritystonteille. Tällä hetkellä puutetta on erityisesti kokoluokaltaan suurista
tonteista, minkä takia Espoon kaupunki on osin kykenemätön
neuvottelemaan esimerkiksi merkittävien teollisuus- ja
logistiikkahankkeiden sijoittumisesta Espooseen.
Kaupunkirakenteeltaan tiivistyvässä Espoossa yritystoiminnan jatkuvuuden
varmistamiseksi on tarvetta myös yritysten korvaavien
sijoittumismahdollisuuksien osoittamiseen. Yritys- ja
teollisuustonttitarjonnan lisäämiseksi tarkastelualueen hankkiminen
kaupungin omistukseen on olennaista datakeskushankkeesta riippumatta.
Hepokorven kehittäminen elinkeinoelämän alueena on kaupungin
kehityksen kannalta keskeistä.
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Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta (11.6.2014 § 77) on Espoon
pohjois- ja keskiosien yleiskaavatyötä ohjatessaan linjannut, että Kehä III
alueen roolia vahvistetaan työpaikka-alueena ja osana metropolialueen
elinkeino- ja logistiikkavyöhykettä.
Lunastusmenettely
Espoon kaupunki hakee lunastuslupaa maankäyttö- ja rakennuslain 99 §:n
3 momentin mukaiseen tarpeeseen lunastaa alue asuntorakentamiseen
liittyvään yhdyskuntarakentamiseen, johon alueelle suunniteltu työpaikkaalue on luettavissa.
Lunastuslupaa haetaan ympäristöministeriöltä, joka arvioi täyttääkö
hakemus maankäyttö- ja rakennuslaissa määritetyt edellytykset
lunastamiselle vai ei. Ympäristöministeriö ei arvioi tai määritä
lunastettavasta maasta maksettavaa hintaa tai muita lunastuksen
yksityiskohtia kuten lunastettavien alueiden tarkkoja rajauksia kartalla.
Nämä määritellään lunastusluvan myöntämisen jälkeen
Maanmittauslaitoksen suorittamassa puolueettomassa
lunastustoimituksessa. Lunastustoimituksen suorittaa toimitusinsinööristä
ja kahdesta uskotusta miehestä koostuva lunastustoimikunta.
Lunastusluvan hakemisesta päättää kaupungin valtuusto. Päätös
lunastusluvan hakemisesta on luonteeltaan valmisteleva ratkaisu. Siitä ei
sen vuoksi voi valittaa (KHO:1986-A-II-47). Lunastusprosessi voidaan
hakijan eli kaupungin osalta keskeyttää ja lunastushankkeesta vetäytyä,
mikäli vapaaehtoinen maanhankinta saataisiin toteutumaan
lunastusprosessin aikana.
Päätöshistoria

Liitteet
17 Karttaliite määräalan lunastuksen kohteesta 49-402-10-2
Oheismateriaali
Kaupungin maanomistus vireillä olevan Hepokorvenkallion asemakaava-alueella
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§ 74

Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan
seuraaviin päätöksiin:
Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirja 8.2.2021
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston pöytäkirja 1.2.2021
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston pöytäkirja 15.2.2021
Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 22.2.2021 § 8
Kielilisien myöntäminen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 22.2.2021 § 9
Määräaikainen tehtävälisä, Elinkeino ja kaupunkikehitys -yksikkö,
työllisyyspalvelut
Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 12.2.2021 § 2
Yksilömuotoinen kuntouttava työtoiminta sidosyksikköhankinta
Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 18.2.2021 § 7
Rahoituksen hakeminen Talent Boost -toimenpideohjelman tavoitteiden
edistämiseksi
Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 18.2.2021 § 8
Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisrahoituksen hakeminen Talent Boost toimenpideohjelman tavoitteiden edistämiseksi
Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 19.2.2021 § 9
Lausunto Etevan kuntayhtymän tilapäiselle valiokunnalle
Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 23.2.2021 § 11
Espoon lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja
terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin
lakeihin tehtävistä muutoksista sote-uudistuksesta johtuen (Sote100)
Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 25.2.2021 § 12
Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kiinteistö Oy Finnoon
Pysäköinti I:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.2.2021
Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 23.2.2021 § 13
Konsernihallinnon toimintaohjeen tarkistaminen
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Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 23.2.2021
§ 11
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta
Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 15.2.2021
§ 10
Mielenterveys ja päihdepalveluiden asiakkaiden vaativan tehostetun
palveluasumisen hankinta
Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 15.2.2021
§9
Turun kaupungin ja Espoon kaupungin yhteishankinta: Autonomisen
liikenteen kehittämispolku
Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 15.2.2021
§8
Tapahtumatekniikan ja -rakentamisen hankinta Hankintaoikaisupäätös
Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 15.2.2021
§7
Tietotekniikkakoulutuksen hankinta
Perusturvajohtaja:
Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan
seuraaviin päätöksiin:
Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja 10.2.2021
Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 9.2.2021 § 10
Vanhusten palvelujen erityisasiantuntijan tehtävän (vakanssi 231003)
muuttaminen kotihoidon aluepäällikön tehtäväksi määräaikaisesti ajalle
1.2.2021 - 31.10.2022
Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 19.2.2021 § 11
Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän
maksaminen sosiaali- ja terveystoimessa
Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 23.2.2021 § 12
Kielilisän myöntäminen sosiaali- ja terveystoimessa 2021
Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 4.2.2021 § 4 salainen
Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 10.2.2021 § 5 salainen
Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 19.2.2021 § 6 Kunnan
tartuntataudeista vastaavaksi lääkäriksi määrääminen
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Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Talousasiat) 19.2.2021 § 4 Sosiaalija terveystoimen tilauspäätös- ja menojen hyväksymisoikeudet 18.2.2021
alkaen
Sivistystoimen johtaja:
Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan
seuraaviin päätöksiin:
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan pöytäkirja 16.2.2021
Svenska rum -lautakunnan pöytäkirja 18.2.2021
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan pöytäkirja 3.2.2021
Kulttuurilautakunnan 9.2.2021 pöytäkirja
Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 15.2.2021 § 6
Rekrytointilisän maksaminen sivistystoimessa
Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 19.2.2021 § 7
Määräaikaisen lisän myöntäminen päiväkodin varajohtajina toimiville
henkilöille
Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 19.2.2021 § 8
Kielilisien myöntäminen sivistystoimessa
Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 12.2.2021 § 7
Perusopetuksen iltapäivätoiminnan hankinta, optiokauden käyttöönotto
1.8.2021 – 31.7.2022
Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 11.2.2021 § 11
Päätös yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan erityisen
osan päivittämisestä
Teknisen toimen johtaja:
Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan
seuraaviin päätöksiin:
Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 18.2.2021
Ympäristölautakunnan pöytäkirja 18.2.2021
Teknisen lautakunnan pöytäkirja 17.2.2021
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Rakennuslautakunnan pöytäkirja 16.2.2021
Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 3.2.2021
Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 19.2.2021 § 2
Hankintaoikaisupäätös koskien Espoon yleisten alueiden kunnossapidon
konepalveluiden hankintaa
Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 19.2.2021 § 3
Hankintaoikaisupäätös koskien Espoon yleisten alueiden kunnossapidon
konepalveluiden hankintaa
Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 19.2.2021 § 4
Hankintaoikaisupäätös koskien Espoon yleisten alueiden kunnossapidon
konepalveluiden hankintaa
Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 75

Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selostusosassa mainitut päätökset ja
kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset.

Käsittely

Merkittiin, että selostus Suomen kestävän kasvun ohjelmasta, Uudenmaan
hankehausta ja Espoon suunnittelemista elvytystoimenpiteistä kuultiin
kokouksen alussa.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus
-

Koronavirusepidemian tilannekatsaus
Suomen kestävän kasvun ohjelma, Uudenmaan hankehaut ja Espoon
suunnittelemat elvytystoimenpiteet (Pasi Laitala)
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62,
§ 65, § 66, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75
Muutoksenhakukielto
Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

93/98

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 63, § 64, § 67, § 69
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 Kaupunginhallitus
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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: § 68
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen
säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen
viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.
Valitusaika
Valitus 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. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen
saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:
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);
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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.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 70
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:
4) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
5) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset);
6) vaatimusten perustelut;
7) 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:
8) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
9) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta;
10) 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.

