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§ 25

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kasvun ja oppimisen lautakunta oli kutsuttu koolle puheenjohtajan
allekirjoittamalla 24.2.2022 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
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Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Heini Saikkonen.
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§ 27

Yksityisen hoidon tuen kuntalisät viisivuotiaille lapsille sekä perheille,
joilla on varhaiskasvatuksessa enemmän kuin yksi lapsi
Valmistelijat / lisätiedot:
Peltonen Anne
Mattila Virpi
Bigos Lucia
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että 1.8.2022 alkaen
1
sisaruslisänä maksettava kuntalisä on 60 prosenttia palveluntuottajan
perheeltä perimästä lapsen varhaiskasvatusmaksusta, kuitenkin enintään
60 % kunnallisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksusta,
2
yksityisen hoidon tuen toimipaikalle maksettava 5-vuotiaiden maksuttoman
20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kuntalisä on 40 prosenttia
palveluntuottajan perheeltä perimästä lapsen varhaiskasvatusmaksusta,
kuitenkin enintään 40 % kunnallisen varhaiskasvatuksen
enimmäismaksusta.
3
kuntalisän maksamisen ehtona on, että palveluntuottaja pienentää
sisaruslisää saavan ja viisivuotiaan lapsen varhaiskasvatusmaksua
kuntalisää vastaavalla euromäärällä.

Käsittely
Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Espoon kaupunki maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisiä viisivuotiaiden
lasten varhaiskasvatukseen ja perheille, joilla on enemmän kuin yksi lapsi
varhaiskasvatuksessa.
Perheille, joilla on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa, on maksettu
kuntalisää ns. sisaruslisänä 1.1.2018 alkaen. Sisaruslisää maksetaan
toisesta lapsesta lukien perheille, joilla on useampi kuin yksi lapsi
yksityisen palveluntuottajan järjestämässä varhaiskasvatuksessa
päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai palveluntuottajan kotona
tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Sisaruslisä maksetaan myös perheelle,
jonka edellä mainitussa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen
sisarus on kunnallisessa, ostopalveluna tai palvelusetelillä järjestetyssä
varhaiskasvatuksessa.
Perheen toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta alkaen
maksettava sisaruslisä antaa perheille paremman mahdollisuuden hakea
lapsilleen varhaiskasvatuspaikkaa myös yksityisestä
varhaiskasvatusyksiköstä. Tällä hetkellä sisaruslisä on enintään 173 euroa
kuukaudessa lasta kohden perheen toisesta lapsesta lukien.
Lisäksi Espoo maksaa yksityisen hoidon tuen toimipaikoille kuntalisää, joka
alentaa espoolaisten 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatusmaksua
maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen järjestämiseksi.
Kuntalisää maksetaan lapsen esiopetusta edeltävältä toimintavuodelta
(1.8.–31.7). Yksityisen hoidon tuen kuntalisä on 40 prosenttia
palveluntuottajan perheeltä perimästä lapsen varhaiskasvatusmaksusta,
kuitenkin enintään 115 €/kk.
Kuntalisien maksamisen edellytyksenä on, että palveluntuottaja pienentää
sisaruslisää saavan ja viisivuotiaan lapsen varhaiskasvatusmaksua
kuntalisää vastaavalla euromäärällä.
Sisaruslisän ja 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin
varhaiskasvatuksen kuntalisän enimmäissumman määrittelyssä on käytetty
kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteita. Maksettava
euromäärä on enimmillään sama kuin perhe saisi vastaavassa tilanteessa
maksualennusta kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
Kansaneläkelaitoksella ei ole mahdollisuutta maksaa tämäntyyppisiä
tarkemmin yksilöityjä kuntalisiä. Tämän johdosta kasvun ja oppimisen
toimialan talousyksikkö hoitaa sisaruslisän ja viisivuotiaiden lasten
kuntalisän maksamisen palveluntuottajille.
Esityksen perustelut
Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tehdään
indeksitarkistus kahden vuoden välein. Seuraava tarkistus toteutuu
1.8.2022 alkaen, jolloin varhaiskasvatuksen enimmäismaksua korotetaan
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288 eurosta 295 euroon kuukaudessa. Korotuksen myötä myös
sisaruslisää tulisi korottaa + 4 € ja 5-vuotiaiden lasten 20 viikkotunnin
varhaiskasvatuksen kuntalisää + 3 €/lapsi/kk.
Jotta näitä kuntalisiä ei tarvitsisi päättää indeksitarkistuksen vuoksi kahden
vuoden välein, kasvun ja oppimisen lautakunnalle esitetään, että päätöstä
kuntalisistä muutetaan siten, että siinä ei enää määritellä tarkkoja
enimmäiseuromääriä vaan ainoastaan jo aiemminkin ollut prosenttiosuus
kunnallisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksusta.
Tällöin sisaruslisänä maksettava kuntalisä olisi 60 prosenttia
palveluntuottajan perheeltä perimästä lapsen varhaiskasvatusmaksusta,
kuitenkin enintään 60 % kunnallisen varhaiskasvatuksen
enimmäismaksusta.
Lisäksi yksityisen hoidon tuen kuntalisä 5-vuotiaiden maksuttoman 20
viikkotunnin järjestämiseen olisi 40 prosenttia palveluntuottajan perheeltä
perimästä lapsen varhaiskasvatusmaksusta, kuitenkin enintään 40 %
kunnallisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksusta.
Tällä päätöksellä kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen
indeksitarkistukset tulisi otetuksi ilman erillisistä päätöstä huomioon myös
sisaruslisän ja 5-vuotiaiden lasten 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen
kuntalisissä.
Sisaruslisää hakee lapsen huoltaja ja viisivuotiaiden lasten kuntalisää
varhaiskasvatuspalvelun tuottaja Espoon kaupungilta. Ne maksetaan
varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle kuten muu yksityisen hoidon tuki.
Maksamisen ehtona on, että palveluntuottaja pienentää näitä kuntalisiä
saavien lapsen varhaiskasvatusmaksua kuntalisää vastaavalla
euromäärällä.
Päätöshistoria
Liitteet
Oheismateriaali
Tiedoksi

Esimerkkejä yksityisen hoidon tuen kuntalisien vaikutuksesta
varhaiskasvatusmaksuun
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§ 28

Tarkennuksia esiopetusta järjestäviin yksiköihin lukuvuonna 2022–2023
Valmistelijat / lisätiedot:
Leppänen Marianne
Nurmi Juha
Laine Raija
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää
1
muuttaa 3.11.2021 § 107 tehtyä päätöstä esiopetuksen
järjestämispaikoista selostusosassa mainituin perustein siten, että
palvelusetelipäiväkoti Pilke Peipon sekä yksityisen hoidon tuen päiväkotien
Tuomarilan Helmen ja Jupperin Ankkalampi Duckiesin ryhmiä ei perusteta.
Kunnallisten Hösmärinpuiston päiväkodin ja Ymmerstan esiopetuksen
luontoesiopetusryhmiä ei myöskään perusteta.
2
että esiopetusta järjestetään liitteen mukaisissa yksiköissä ja mainituilla
esioppilaiden maksimimäärillä.

Käsittely
Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Kasvun ja oppimisen lautakunta on päättänyt (3.11.2021 § 107)
lukuvuonna 2022–2023 esiopetusta järjestävät päiväkodit ja koulut.
Suomenkielinen varhaiskasvatus ja Suomenkielinen perusopetus ovat
yhteistyössä suunnitelleet esiopetusjärjestelyjä ja arvioineet tarvittavien
esiopetusryhmien määrää noudattaen esiopetuksen oppilaaksiottoon
määriteltyjä kriteereitä (Svola 17.11.2011 § 155) sekä
tarkoituksenmukaista tilojen- ja resurssien käyttöä.
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Hakuaikana esiopetushakemuksia tuli 2996. Määrän ennakoidaan
nousevan ennen esiopetusvuoden alkua, sillä perustellusta syystä
huoltajat voivat hakea lapselleen esiopetuspaikkaa myös kunnan
määrittelemän ilmoittautumisajan (10.-21.1.2022) jälkeen.
Liitteenä on Esiopetusyksiköt ja esioppilaiden maksimimäärät lukuvuonna
2022-2023. Ilmoitetut esioppilasmäärät ovat kunkin yksikön maksimimääriä
ja kokonaismääriä, eivät kaikilta osin tietyssä ryhmässä olevien lasten
määriä.
1.8.2020 voimaan tulleen varhaiskasvatusasetuksen (30.12.2019/1586) 1
§:n mukaan Päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla
vähintään yksi henkilö, jolla on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26–28
§:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään seitsemää enemmän
kuin viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta
täyttänyttä lasta kohden. Koska osa lapsista on esiopetuksen lisäksi
perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ja/tai esiopetukseen
liittyvässä varhaiskasvatuksessa, tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että
esiopetusryhmissä on pääsääntöisesti kolme työntekijää ja 21 lasta.
Espoossa esiopetuksen järjestämisessä noudatetaan Opetus- ja
kulttuuriministeriön ohjekirjettä (21.9.2015), jonka mukaan myös koulujen
esiopetusryhmissä sovelletaan varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta.
Suomenkielinen varhaiskasvatus ja opetuslautakunta päätti 28.10.2010 §
6, että esiopetuksen palveluverkkoa kehitetään palveluntarpeen mukaan.
Edellä mainitun päätöksen mukaisesti esiopetuspaikoiksi on valittu sellaisia
yksiköitä, joissa esiopetusikäisten lasten määrän arvioidaan pysyvän
vähintään kymmenessä usean vuoden ajan. Poikkeuksena on
montessoriopetus, jossa ryhmän minimikoko on viisi lasta edellyttäen, että
ryhmän muodostamisessa noudatetaan neljän ikätason ryhmäperiaatetta.
Lisäksi lautakunta on 23.10.2013 § 209, päättänyt että koulupolun
jatkumon ja esiopetusyksiköiden toimintaedellytysten näkökulmasta
esiopetusyksiköissä, joissa tarjotaan vieraskielistä esiopetusta tai
kielikylpyopetusta, minimiryhmäkoko on kahdeksan lasta. Steinerpedagogiikkaa noudattavien yksiköiden osalta Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta on 7.10.2020 § 144 päättänyt esiopetusryhmän
minimikooksi viisi lasta. Lapsimäärien kokonaisuutta arvioidaan edellisen
lukuvuoden syksyllä esiopetuspaikkojen suunnittelun yhteydessä. Arviointi
tehdään 20.9. lapsimäärän mukaan ja tarkennukset hakijamäärän mukaan.
Osassa esiopetusyksiköitä edellä määritellyt minimikoot eivät täyty, mutta
toiminta suunnitellaan käynnistettävän 5-6 -vuotiaiden ryhmissä, jotta
esiopetuksen jatkumo ei katkeaisi. Lisäksi edellä mainittu mahdollistaa
ennakoivan toiminnan kehittämisen mahdolliseen kaksivuotiseen
esiopetukseen liittyen.
Liitteessä Esiopetusyksiköt ja esioppilaiden maksimimäärät lukuvuonna
2022-2023 on joidenkin yksiköiden esioppilasmäärä arvioitu pienemmäksi
kuin 21. Näissä yksiköissä noudatetaan yllä mainittuja periaatteita perustaa
ryhmä pienemmällä esioppilasmäärällä tai esiopetusryhmän kokoa
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rajataan tilan pienuudesta johtuen. Yksiköissä, joissa palvelutarpeen
vuoksi tullaan järjestämään esiopetusta useille tehostetun tuen tai erityisen
tuen tarpeessa olevalle lapselle, ei kaikkia ryhmiä täytetä 21 asti.
Muutokset esiopetusta järjestäviin yksiköihin
Esiopetuksen järjestämisen kannalta on tarkoituksenmukaista, että
lautakunnan (3.11.2021 §107) päättämiin esiopetusyksiköihin tehdään
muutoksia palvelutarpeen edellyttämällä tavalla. Näin ollen kasvun ja
oppimisen lautakunnalle esitetään seuraavat alla mainitut muutokset.
Espoon keskuksen eteläinen palvelualue:
Palvelusetelipäiväkoti Pilke Peipon ryhmää ei perusteta, koska hakijoita oli
vain kaksi. Yksityisen hoidon tuen päiväkoti Tuomarilan Helmen ryhmää ei
perusteta, koska hakijoita oli vain kaksi. Kunnalliseen Hösmärinpuiston
päiväkodin luontoesiopetusryhmään oli neljä hakijaa ja Ymmerstan
luontoesiopetusryhmään viisi hakijaa, joten näitä luontoryhmiä ei perusteta.
Leppävaaran läntinen palvelualue:
Yksityisen hoidon tuen päiväkoti Jupperin Ankkalampi Duckiesin ryhmää ei
perusteta, koska hakijoita oli vain kolme.
Matinkylä-Olarin palvelualue:
Päiväkoti Aarteilla on esiopetuksen järjestämislupa valtiolta eikä
lautakunnan päätös näin ollen koske kyseistä toimipaikkaa.
Lukuvuonna 2022–2023 esiopetusta annetaan esityksen mukaan 75
kunnallisessa päiväkodissa ja kunnallisen päiväkodin toimintana 20
koululla. Esiopetusta annetaan myös 11 ostopalvelupäiväkodissa, 10
palvelusetelipäiväkodissa ja 16 yksityisen hoidon tuen päiväkodissa.
Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö järjestää esiopetusta 11 koulussa.
Yhteensä maksutonta esiopetusta annetaan 141 paikassa (osa yksiköistä
toimii sekä päiväkodin että koulun tiloissa). Perusopetukseen valmistavaa
opetusta varaudutaan järjestämään palvelutarpeen mukaisesti
kunnallisissa esiopetusyksiköissä.
Päätöshistoria
Liitteet
1
Oheismateriaali
Tiedoksi

Esiopetusyksiköt ja esioppilaiden maksimimäärät lukuvuonna
2022-2023
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§ 29

Lausunto valtuustoaloitteeseen Espoon kaupungin lapsistrategian ja
toimenpideohjelman laatimiseksi (kv-asia) (palautettu 19.1.2022)
Valmistelijat / lisätiedot:
Pippuri Terhi
Laine Raija
Mattila Virpi
Nurmi Juha
Kaarnalehto Annika
Saloranta-Eriksson Outi
Wilen Leena
Haapala Maija
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri
Kasvun ja oppimisen lautakunta antaa selostusosan mukaisen lausunnon
valtuutettu Ira Tanskanen-Hietasen sekä 43 muuta valtuutetun tekemään
valtuustoaloitteeseen Espoon kaupungin lapsistrategian ja
toimenpideohjelman laatimiseksi.

Käsittely
Esittelijän tekemä lisäys selostusosassa on huomioitu pöytäkirjassa.
Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Ira Tanskanen-Hietanen sekä 43 muuta valtuutettua ovat 13.9.2021
jättäneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään että
1. Espooseen laaditaan oma lapsistrategia ja toimenpideohjelma, jolla
varmistetaan mahdollisimman täysimääräinen lapsen oikeuksien
toteutuminen. ohjeistuksen lapsivaikutusten arvioinnista.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Kasvun ja oppimisen lautakunta

§4
§ 29

13/54
19.01.2022
02.03.2022

Ohjeistuksen ja lisätietoa lapsivaikutusten arvioinnista löydät
esimerkiksi THL:n nettisivuilta.
2. Espoossa laaditaan pikaisesti tilannekuva lapsenoikeuksien
toteutumisesta Espoossa erityisesti lapsivaikutusten arvioinnin,
lapsibudjetoinnin ja lasten osallisuuden osalta.
3. Espoo järjestää koulutusta lapsen oikeuksista virkamiehille ja
luottamushenkilöille.
4. Espoon kaupunki hakee mukaan Unicefin lapsiystävällinen kunta ohjelmaan.
Lausunto on valmisteltu kasvun ja oppimisen toimialan sekä hyvinvoinnin
ja terveyden toimialan yhteistyössä. Asia on esitelty nuorisovaltuuston
yleiskokouksessa 15.12.2021.
Asia palautettiin uudelleen valmisteluun kasvun ja oppimisen lautakunnan
kokouksessa 19.1.2022 ja Svenska rum -lautakunnan kokouksessa
20.1.2022. Kasvun ja oppimisen lautakunta esitti, että nuorisovaltuustolta
pyydetään uusi lausunto ja että lausunto pyydetään myös tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuuslautakunnalta. Lisäksi kasvun ja oppimisen lautakunta
esitti, että vastauksessa tuodaan kohdan 2 osalta tarkemmin tilannekuvaa
kaikkien hallinnon alojen osalta. Asiassa on pyydetty lausunnot
nuorisovaltuustolta sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalta.
Lisäksi vastausta on täydennetty kohdan 2 osalta.
Espooseen laaditaan oma lapsistrategia ja lapsen oikeuksia
vahvistava toimenpideohjelma
Valtuustoaloitteessa esitetään, että Espooseen laaditaan oma
lapsistrategia ja toimenpideohjelma, jolla varmistetaan mahdollisimman
täysimääräinen lapsen oikeuksien toteutuminen. Lapsen oikeuksien
toteutumiseksi esitetään, että Espoossa toteutetaan lapsivaikutusten
arviointia, jossa päätöksiä ja toimenpiteitä valmisteltaessa arvioidaan
ennalta niiden vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin.
Espoossa tehdään valtuustokausittain Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan tavoitteet ja toimenpiteet, joilla
pyritään edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia Espoossa. Lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään
lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä. Se laaditaan ja
toimeenpannaan laajassa toimialarajat ylittävässä yhteistyössä. Lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022-2025 on parhaillaan
valmistelussa ja etenee valtuuston käsittelyyn vuoden 2022 alussa.
Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia julkaistiin helmikuussa
2021. Lapsistrategian tavoitteena on kaikkien lasten Suomi, joka on aidosti
lapsi- ja perhemyönteinen ja kunnioittaa lapsen oikeuksia. Strategia
perustuu kolmeen pääajatukseen, joilla kunnioitetaan kaikkien lasten
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oikeuksia, otetaan lapset vahvasti huomioon yhteiskunnassa ja tuetaan
lasten hyvinvointia. Espoon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
(2022-2025) toimii käytännössä myös kuntatasoisena lapsistrategian
toimeenpanosuunnitelmana, sillä se sisältää toimenpiteitä lapsistrategian
keskeisistä teemoista. Kansallisen lapsistrategian näkökulmasta
hyvinvointisuunnitelman painopisteissä korostuvat erityisesti lapsen
osallisuuden vahvistaminen ja eriarvoisuuden torjunta sekä lasten ja
perheiden tarpeita vastaavien palvelujen vahvistaminen.
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden
edistäminen ovet Espoon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman
keskeisiä tavoitteita. Suunnitelmalla halutaan varmistaa, että lapset, nuoret
ja perheet ovat aktiivisesti mukana palvelujen suunnittelussa ja
kehittämisessä. Tavoitteena on mahdollistaa ryhmään kuuluminen ja
harrastusmahdollisuus kaikille lapsille ja nuorille. Konkreettisia
toimenpiteitä ovat osallistavan budjetoinnin edistäminen, lapsivaikutusten
arviointi päätöksenteossa, sosiaalinen raportointi,
kokemusasiantuntijatoiminnan edistäminen, matalan kynnyksen
harrastustoiminta ja harrastuspolkujen kehittäminen. Lisäksi Lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteena on lisätä vanhemmuuden
tukea nuorisoikäisten lasten vanhemmille sekä vieraskielisten lasten,
nuorten ja perheiden tarpeiden tunnistaminen ja palvelujen kohdentaminen
tarpeen mukaisesti.
Kansallisen lapsistrategian myötä lokakuussa 2021 tehtiin Valtioneuvoston
periaatepäätös Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta
kuluvalle hallituskaudelle. Toimeenpanosuunnitelma on dokumentti, jonka
jokainen hallitus laatii erikseen omalle hallituskaudelle, ja se velvoittaa
myös kuntia. Toimeenpanosuunnitelma pitää sisällään erilaisia
lapsistrategiaa ja lapsen oikeuksia edistäviä toimenpiteitä. Espoon Lasten
ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2022-2025) suunnittelussa ja
toimeenpanossa tullaan ottamaan huomioon lapsistrategian keskeisten
painopisteiden lisäksi lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma.
Tilannekuva lapsen oikeuksien toteutumisesta erityisesti
lapsivaikutusten arvioinnin, lapsibudjetoinnin ja lasten osallisuuden
osalta
Valtuustoaloitteessa esitetään, että Espoossa toteutetaan lapsivaikutusten
arviointia, jossa päätöksiä ja toimenpiteitä valmisteltaessa arvioidaan
ennalta niiden vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin.
Espoossa on tehty päätös, että päätöksiä ja toimenpiteitä valmisteltaessa
ennalta arvioidaan niiden vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin. Tätä
päätösten ennakkoarviointiprosessia, johon lapsivaikutusten
ennakkoarviointikin sisältyy, edistetään parhaillaan selkeyttämällä
prosessia ja lomakkeita, sekä kouluttamalla henkilöstöä ennakkoarvioinnin
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prosessiin. Ennakkoarvioinnissa on kiinnitettävä huomiota vammaisuuden
vaikutuksiin eli sisällyttää tarkasteluun vammaisten lasten ja nuorten
mahdollisuudet harrastaa, osallistua ja itsenäistyä riittävien palvelujen
turvin.
Lasten ja nuorten kuulemisessa ja osallisuuden vahvistamisessa tarvitaan
rakenteita, jotka varmistavat toiminnan systemaattisuuden.
Peruopetuksessa lapsilla tulee lakisääteisesti olla mahdollisuus osallistua
koulun kehittämiseen ja tuoda esille omia näkemyksiään. Espoon
opetussuunnitelmiin on kirjattu, että kaikissa yksiköissä toimitaan
aktiivisesti, jotta lapset ja nuoret oppisivat osallistumaan ja vaikuttamaan.
Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tavoitetaan lähes kaikki lapset
ja nuoret, joten ne ovat kuulemisen ja osallisuuden näkökulmasta keskeisiä
kasvu- ja kehitysympäristöjä. Espoossa onkin aiemmin hyödynnetty em.
kasvuympäristöjä lasten mukaan ottamiseksi muun muassa Espoo-tarinan
valmisteluprosessiin. Tällöin prosesseissa on käytetty monenlaisia
osallistumisen tapoja kuten haastatteluja ja piirtämistä. Ruotsinkielisessä
opetuksessa on myös toteutettu erilaisia malleja oppilaskuntien ja
lautakunnan jäsenten kohtaamisille. Näitä ja monia muita keinoja on
tarkoitus jatkossa hyödyntää osallistumisen mahdollisuuksien
monipuolistamiseksi.
Ennakkoarviointi toteutetaan päätöksenteon valmistelussa Espoon
kaupungin kaikilla toimialoilla. Valtuusto on 24.1.2022 § 11 käsitellyt
valtuustokysymystä ennakkoarvioinnin käyttämisestä Espoon
päätöksenteossa. Ko. asiassa on todettu ennakkoarvioinnista eri
toimialojen osalta muun muassa seuraavasti:
Kasvun ja oppimisen toimialalla päätösten vaikutusten ennakkoarviointia
on päätetty tehdä aina, kun asialla on merkittäviä vaikutuksia lapsiin,
nuoriin tai perheisiin, päätöksellä on merkittäviä vaikutuksia tietylle
asukasryhmälle tai alueelle, tai kun päätös on merkittävä muutos
palveluissa tai uusi palveluiden järjestämistapa.
Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan päätöksenteon valmistelussa on
käytetty ennakkoarviointia vuodesta 2011. Hyvinvoinnin ja terveyden
lautakunnan päätösten valmistelussa arvioidaan aina ennakkovaikutusten
arvioinnin tarve ja ohjeistuksen mukaan ennakkoarviointia tulee tehdä, jos
päätöksellä on välittömiä ja / tai pitkän aikavälin vaikutuksia kuntalaisten
hyvinvointiin, elinoloihin, terveyteen tai asukasryhmien hyvinvointieroihin
päätöksellä on merkittäviä vaikutuksia tietylle asukasryhmälle tai alueelle
(esim. lapset tai nuoret, muunkieliset, vammaiset).
Kaupunkiympäristön toimialalla kaupungin katujen ja puistojen
suunnittelu ja rakentaminen tehdään maankäyttö- ja rakennuslain
edellyttämien prosessien, vaikutusarviointien ja vuorovaikutuksen
mukaisesti. Kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa tulee lain mukaan
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tehdä ennakkoarviointia. Kaavoituksessa sitä kutsutaan vaikutusten
arvioinniksi ja sitä tehdään jokaisessa kaavassa, jossa on havaittavia
vaikutuksia ympäristöön ja asukkaiden arkeen.
Elinvoiman tulosalueella ennakkoarviointi kuuluu päätöksentekoon, kun
kyseessä on päätös, jolla on erityisiä vaikutuksia jonkun asukasryhmän tai
vastaavan tasapuoliseen kohteluun tai oikeudenmukaiseen palveluun.
Prosessissa selvitetään ennen lopullista päätöstä eri näkökulmista, miten
päätös vaikuttaa kuntalaisten arkeen, miten se suhteutuu aikaisempiin
vastaavanlaisiin päätöksiin tai synnyttääkö se eriarvoisuutta.
Ennakkoarvioinnissa onkin tärkeää tutkia asiaa eri kohderyhmien
näkökulmasta (seurat, lapset/nuoret, työikäiset, seniorit, erityisryhmät ja
kumppanuudet). Vaihtoehtojen analysointi ja vaikutusten arvioiminen
auttavat hahmottamaan tulevaa toimintaa.
Valtuustoaloitteessa esitetään, että Espoossa laaditaan pikaisesti
tilannekuva lasten oikeuksien toteutumisesta.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 laadintaa varten
espoolaisten lasten hyvinvoinnin tilasta on kerätty tietoa seuraavista
lähteistä:






Lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaava tieto osana
Toimintaympäristön tila Espoossa 2021 -raporttia
Kouluterveyskyselyn 2021 tulokset
Finnlapset 2020 tulokset
Lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevien
ammattilaisten näkemyksiä ja ideoita suunnitelman tavoitteiksi ja
toimenpiteiksi.
Lasten ja nuorten hyvinvointityön kevätseminaarissa toukokuussa
2021 koottiin tietoa ja ajatuksia ammattilaisten sekä
kokemusasiantuntijoiden näkemyksistä hyvinvointisuunnitelman
painopisteiksi.

Parhaillaan valmistellaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta, joka
vuodesta 2023 alkaen vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä.
Lapsen oikeuksien toteutumisen selvittäminen on olennaista sitoa osaksi
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuden valmistelua. Muutoin
lapsivaikutusten arviointi, lapsibudjetointi ja lasten osallisuuden osalta
tilannekuva keskittyy Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman
tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja niiden seurantaan.
Koulutusta lapsen oikeuksista virkamiehille ja luottamushenkilöille
Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että espoolaisille virkamiehille ja
luottamushenkilöille järjestetään koulutusta lapsen oikeuksista.
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Aiemmin mainitun lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman yksi
toimenpide on, että ammattilaisille tullaan järjestämään koulutusta.
Koulutuksen tavoitteena on nimenomaan vahvistaa ammattilaisten ja
muiden lasten kanssa toimivien valmiuksia lapsen edistämiseen ja lasten
osallisuuden toteuttamiseen. Toimeenpanosuunnitelman mukaan lapsen
oikeuksia ja erityisesti lasten osallisuutta koskeva koulutuskokonaisuus
tullaan järjestämään vuoden 2022 aikana laajassa yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa. Toteutuksesta on vastuussa lapsistrategian kansallinen
ohjausryhmä.
Tämän lisäksi Espoossa suunnitellaan keväällä 2022 toteutettavaksi
kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen seminaari,
jossa käsitellään Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamista
sekä toimenpiteitä lasten oikeuksien näkökulmasta. Seminaariin kutsutaan
myös Espoon nuorisovaltuuston edustajia.
Espoon kaupunki mukaan Unicefin lapsiystävällinen kunta ohjelmaan
Valtuustoaloitteessa esitetään, että Espoon kaupunki hakee mukaan
Unicefin lapsiystävällinen kunta -ohjelmaan.
Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malli on työväline, joka auttaa kuntaa
tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan
hallinnossa ja lasten arjen palveluissa. Malli auttaa kuntia varmistamaan,
että erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeudet toteutuvat.
Unicef edellyttää kehittämistyöhön hakeutuvilta kunnilta lapsen oikeuksien
edistämisen lisäksi riittävällä työajalla resurssoitua koordinaattoria ja
koordinaatioryhmää, lasten ja nuorten osallisuutta kehittämistyöhön sekä
sitoutumista hyvään tiedottamiseen kehittämistyön tavoitteista ja tuloksista
kuntalaisille.
Espoossa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuudesta ja
palvelujen yhteensovittavasta johtamisesta vastaa lasten ja nuorten
hyvinvointityön ohjausryhmä. Lasten ja nuorten hyvinvointityötä tehdään
saumattomassa toimialarajat ylittävässä yhteistyössä. Espoon lasten ja
nuorten palvelujen kokonaisuus on muutoksen edessä, kun vuodesta 2023
alkaen varhaiskasvatuksesta, opetuksesta sekä toisen asteen
koulutuksesta vastaa Espoon kaupunki ja sosiaali- ja terveyspalveluista
(mukaan lukien opiskeluhuolto) Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue.
Hyvinvointialueen valmistelussa keskeisenä tavoitteena on varmistaa
toimivat rakenteet ja yhteistyön tekemisen tavat keskeisiin kunnan ja
hyvinvointialueen yhdyspintoihin, joita erityisesti kuntalaisten hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisessä tulee olemaan. Tällä hetkellä on kuitenkin
epävarmuuksia, millaisia käytännössä ovat yhteistyön rakenteet lasten,
nuorten ja perheiden palveluissa. Hyvinvoiva Espoo –kehitysohjelman

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Kasvun ja oppimisen lautakunta

§4
§ 29

18/54
19.01.2022
02.03.2022

tehtävänä on vuosina 2021-2025 osaltaan varmistaa toimivat rakenteet ja
käytännöt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kehitysohjelman
tavoitteena on myös koronan aiheuttaman hyvinvointivajeen umpeen
kurominen. Kehitysohjelman agendalle otetaan lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämisen toteutumisen turvaaminen uudessa tilanteessa.
Samalla selvitetään ja edistetään Espoon kaupungin liittymistä mukaan
Unicefin lapsiystävällinen kunta -malliin ja otetaan jo mahdollisuuksien
mukaan toteutukseen osia mallista, kuten lasten osallisuuden ja
kuulemisen vahvistaminen sekä kehitystyö kaikista haavoittuvimmassa
asemassa olevien lasten oikeuksien vahvistumiseksi. Asiassa tehdään
mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
kanssa.
Espoossa tehdään pitkäjänteistä työtä osallisuuden ja hyvinvoinnin
vahvistamiseksi ja lapsen oikeuksien toteutumiseksi. Tämä on erityisen
tärkeää koronan jälkihoidossa.
Päätöshistoria
Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.01.2022 § 4
Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri
Kasvun ja oppimisen lautakunta antaa selostusosan mukaisen lausunnon
valtuutettu Ira Tanskanen-Hietasen sekä 43 muuta valtuutetun tekemään
valtuustoaloitteeseen Espoon kaupungin lapsistrategian ja
toimenpideohjelman laatimiseksi.

Käsittely
Tanskanen-Hietanen Vanhasen, Hopsun, Wallsin, Saikkosen ja Kosken
kannattamana teki seuraavan palautusehdotuksen:
”Esitän, että lausunto palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitän, että
nuorisovaltuustolta pyydetään uusi lausunto ja että lausunto pyydetään
myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunnalta. Lisäksi esitän, että
vastauksessa tuodaan kohdan 2 osalta tarkemmin tilannekuvaa kaikkien
hallinnon alojen osalta.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko TanskanenHietasen ehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja
totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.
Päätös
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Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa lausunnon
uudelleen valmisteluun. Lautakunta esitti, että nuorisovaltuustolta
pyydetään uusi lausunto ja että lausunto pyydetään myös tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuuslautakunnalta. Lisäksi lautakunta esitti, että vastauksessa
tuodaan kohdan 2 osalta tarkemmin tilannekuvaa kaikkien hallinnon alojen
osalta.

Oheismateriaali
Tiedoksi

Valtuustoaloite Lapsiystävällinen Espoo Kansallinen lapsistrategia
– tavoitteena lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi
Vammaisneuvoston lausunto 5.1.2022
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto
Nuorisovaltuuston lausunto valtuustoaloitteeseen
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Kasvun ja oppimisen lautakunta 02.03.2022 § 30
§ 30

Suomenkielisen perusopetuksen arviointiraportti 2021
Valmistelijat / lisätiedot:
Kankaanpää Teea
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha
Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy suomenkielisen perusopetuksen
arviointiraportin 2021 liitteen mukaisena.

Käsittely
Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan opetuksen järjestäjän on
arvioitava antamaansa koulutusta sekä osallistuttava ulkopuoliseen
toiminnan arviointiin. Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on tukea
koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Arvioinnin
keskeiset tulokset on julkistettava. Suomenkielisen perusopetuksen
arviointiraporttiin on koottu keskeiset oppimistulosten arviointien ja
erilaisten kyselyjen tulokset sekä perusopetuksen keskeisten toimintojen
arviointi.
Arviointiraportin sisältö pohjautuu arviointisuunnitelmaan, jonka
suomenkielinen koulutuslautakunta hyväksyi 23.4.2003 ja jota
suomenkielinen opetuslautakunta päivitti 15.12.2005.
Arviointisuunnitelmassa määriteltiin muun muassa suomenkielisen
opetuksen tulosyksikön keskeiset arvioinnin kohteet, jotka ovat edelleen
ajankohtaiset. Arviointiraporttiin on vuosittain koottu muun muassa
johtamista, opetusta ja oppimistuloksia, hyvinvointia, koulujen
toimintaympäristöä, oppilaaksiottoa, ryhmäkokoa, turvallisuuden
toteutumista ja oppilashuoltoa koskeva arviointitieto.
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1.8.2021 tapahtunut organisaatiomuutos aiheutti muutoksia
arviointiraporttiin. Käsillä oleva vuoden 2021 arviointiraportti on
järjestyksessään 19., mutta toisaalta suomenkielisen perusopetuksen
tulosyksikön ensimmäinen. Arviointiraportti on aiemmin esitelty
lautakunnalle marraskuussa, mutta perusopetuksen johtoryhmä päätti
syksyllä 2021 siirtää sen helmikuulle, jotta raporttiin saadaan koko
kalenterivuoden tulokset mukaan.
Päätöshistoria
Liitteet
1
Oheismateriaali
Tiedoksi

Suomenkielisen perusopetuksen arviointiraportti 2021
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Kasvun ja oppimisen lautakunta 02.03.2022 § 31
§ 31

Ruotsinkielisen kielikylpyopetuksen 1. vuosiluokan ryhmien perustaminen
Päivänkehrän ja Soukan kouluihin
Valmistelijat / lisätiedot:
Valkama Venla
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että Päivänkehrän ja Soukan
kouluihin perustetaan 1. luokan ruotsinkielisen kielikylpyopetuksen ryhmät
lukuvuodeksi 2022-23.

Käsittely
Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Kasvun ja oppimisen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 3.11.2021
§109, että ruotsinkieliseen kielikylpyopetukseen perustetaan lukuvuodeksi
2022-23 aloittavat 1. luokan ryhmät Päivänkehrän, Soukan ja
Westendinpuiston kouluihin, mikäli aloittavan ryhmän koko on vähintään
18. Oppilaaksioton edetessä on selvinnyt, että Westendinpuiston koulun
kohdalla ryhmän minimikokoehto täyttyy, mutta Soukan koulun ryhmän
kooksi muodostuisi 16 oppilasta ja Päivänkehrän 14 oppilasta.
Lautakunnalle ehdotetaan, että ryhmät kuitenkin perustetaan lautakunnan
määrittämää minimikokoa pienemmäksi, jotta saadaan turvattua
kielikylpyoppilaiden koulupolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen
sekä kielikylpyopetuksen jatkuminen kyseisissä kouluissa.

Päätöshistoria
Liitteet
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Kasvun ja oppimisen lautakunta 02.03.2022 § 32
§ 32

Haukilahden lukion lisätilojen tarveselvitys
Valmistelijat / lisätiedot:
Helin Erkko
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Toisen asteen koulutuksen johtaja Erma Tapio
Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy Haukilahden lukion
lisätilahankkeen tarveselvityksen. Lautakunta pyytää Tilapalvelutliikelaitosta solmimaan kohteen vuokrasopimuksen kiireellisenä, jotta
tilojen käyttöönotto elokuussa 2022 onnistuu.

Käsittely
Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Espoon kaupungin sivistystoimen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on
21.11.2018 kokouksessaan päättänyt, että Haukilahden lukio toimii
1.1.2019 lukien pysyväisluonteisesti Otaniemen yliopistokampuksella (os.
Tekniikantie 3, 02150 Espoo). Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto
päätti jatkaa vuokrasopimusta 13.5.2019 kymmenellä vuodella 31.7.2029
saakka.
Tekniikantien tilojen lisäksi Haukilahden lukio on käyttänyt opetuksessaan
Aalto Yliopistokiinteistöt Oy:ltä SaaS- (School as a Service) -mallin
mukaisesti vuokrattuja opetustiloja.
SAAS-mallissa lukio on hyödyntänyt laajamittaisesti Aalto-yliopiston
Otaniemessä sijaitsevia tiloja. SAAS-mallin aloituksen 2016 jälkeen sekä
Aalto-yliopiston että Haukilahden lukion opiskelijamäärät ovat kuitenkin
kasvaneet merkittävästi. Haukilahden lukion osalta opiskelijamäärän kasvu
on ollut vuodesta 2016 vuoteen 2022 lähes 65 %. Aalto-yliopiston
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opiskelijamäärien kasvu on tarkoittanut vähenevää tarjontaa Aalto
Yliopistokiinteistöiltä, koska yliopisto tarvitsee tiloja enenevässä määrin
omiin tarpeisiin.
Viimeisten vuosien aikana yhteistyö on kuitenkin vaikeutunut, koska Aaltoyliopisto ei ole pystynyt tarjoamaan tiloja Haukilahden lukion
päärakennuksen läheltä. Tilanne on ollut erittäin haastava niin lukion
hallinnon kuin myös opiskelijoiden näkökulmasta. Tämä tilaongelma on
haitannut oleellisesti lukion toimintaa. Kaikille opetustunneille ei ole
löytynyt tiloja ja saman kurssinkin sisällä on jouduttu käyttämään hyvin
pirstaleisia tilaratkaisuja, jotka eivät ole tukeneet opetusta.
Marraskuussa 2021 Kasvun ja oppimisen toimialan suomenkielisen toisen
asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön johtaja lähetti Aaltoyliopiston hallinnolle kirjallisen kysymyksen siitä, mitä edellytyksiä Aaltoyliopistolla on tulevaisuudessa tarjota tarkoituksenmukaisia tiloja
suhteessa siihen vaihtoehtoon, että Espoon kaupunki vuokraa muita tiloja
Haukilahden lukion käyttöön. Vastauksessaan Aalto-yliopisto kehotti
Espoon kaupunkia vuokraamaan muitakin tiloja kuin Aalto-yliopiston tiloja,
vaikka niin Aalto-yliopistolla kuin Espoon kaupungilla on halu jatkaa
yhteisten tilojen käyttöä myös tulevaisuudessa.
Espoon lukioiden opiskelijoiden määrä on kasvanut merkittävästi ja
ennusteen mukaan ja kasvu jatkuu tulevina vuosina.

Keväällä 2022 Espoon kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa ja
Kauniaisissa päättää peruskoulun yhdeksännen luokan arviolta 3224
oppilasta (Espoo 3113 ja Kauniainen 111). Peruskoulun päättävä ikäluokka
nousee 156 oppilaalla vuodesta 2021. Perusopetuksen lisäopetuksen
päättää arviolta 112 opiskelijaa ja maahanmuuttajien ja vieraskielisten
lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen 17 opiskelijaa.
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Myös peruskoulun päättävien nuorten määrä nousee tasaisesti 2020luvulla. Kun vuonna 2022 peruskoulun päättää arviolta 3113 espoolaista,
on vuonna 2024 peruskoulun päättäviä 3204 ja vuonna 2028 noin 3400.
Opiskelijamäärän kasvuun vaikuttaa osaltaan se, että lukiokoulutuksen
suosio on Espoossa valtakunnallisesti katsoen korkea. Vuonna 2021
espoolaisista peruskoulun päättävistä, koulutukseen valituista hakijoista 72
% valittiin lukioon ja 28 % ammatilliseen koulutukseen. Valtakunnallisesti
keskimäärin 55 % valitaan lukioon.
Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksen § 144 15.12.2021 mukaan
vuonna 2022 lukiopaikkoja tarjotaan edellisvuoden tapaan 66 %:lle
peruskoulun päättävästä ikäluokasta. Ikäluokan koko on näin ollen 3353.
Lukuvuodelle 2022–2023 aloituspaikkoja Espoossa on päätöksen
mukaisesti 2079. Aloituspaikkojen absoluuttinen määrä lisääntyisi
edellisvuoteen verrattuna 102 paikalla.
Tilapalvelut-liikelaitoksen johdolla mahdollisten lisätilojen etsintää on tehty
loppuvuodesta 2021 alkaen. Etsinnän lopputulemana toimialan,
Tilapalvelut-liikelaitoksen ja lukion edustajille esiteltiin 14.1.2022
potentiaalista vaihtoehtoa osoitteessa Miestentie 1. Saavutettavuudeltaan
tilat ovat Haukilahden lukion Tekniikantie 3:n toimitilojen läheisyydessä ja
helposti saavutettavissa.
Tilat
Haukilahden lukion käyttöön tarjotut tilat jakautuvat kahteen kerrokseen.
Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat kuvataiteen opetustilojen lisäksi pieni
opiskelijoiden oleskelualue, WC:t sekä teknisiä tiloja. Toisesta kerroksesta,
johon on avoin porrasyhteys ensimmäisestä kerroksesta, löytyvät neljä
yleisopetustilaa, opiskelijoiden projektitila, oleskelualue sekä opettajien
tauko- ja työskentelytilat. Vuokra-ala on yhteensä 903 m2. Laskennallinen
tiloissa toimiva opiskelijamäärä on 171. Lukion käyttöön on kiinteistössä
oma sisäänkäynti.
Vuokrakohde tiloineen on merkitty tarkemmin oheismateriaalina olevaan
piirrokseen.
Kustannukset
Kustannukset jakautuvat ylläpitovuokraan, pääomavuokraan sekä
Tilapalvelut-liikelaitoksen hallinnointikuluun. Ylläpitovuokra on 4,50
euroa/m2/kk, yhteensä 4 063,50 euroa kuukaudessa. Pääomavuokra on
20,20 euroa/m2/kk, yhteensä 18 240,60 euroa kuukaudessa. Tilapalvelutliikelaitoksen hallinnointikulu on 1,23 euroa/m2/kk, yhteensä 1100,69
euroa/kk. Kokonaisvuokra hallinnointikuluineen on 25,93 euroa/m2/kk,
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yhteensä 23 414,79 euroa/kk, vuodessa 280 977,48 euroa. Kaikki summat
(alv 0 %).
Hanke ei ole investointiohjelmassa 2022–2031. Haukilahden lukion
lisätilatarve on noussut akuuttina esille loppuvuodesta 2021 SaaS-mallin
kautta hankittavien tilojen saannissa esiin tulleiden haasteiden takia.
Aikataulu
Tilojen hallinnan luovutuksen tavoite on 1.8.2022 tai viimeistään 1.12.22,
riippuen
lupien saamisen aikatauluista. Sopimus purkautuu, mikäli vuokranantaja ei
luovuta hallintaa viimeistään 1.12.2022. Vuokrasopimuksen kesto pyritään
ajastamaan Haukilahden lukion Tekniikantien tilojen vuokrasopimuksen
mukaiseksi eli päättymään 31.7.2029, vähintään kuitenkin viisi vuotta.

Päätöshistoria
Liitteet
1

Tarveselvityslomake, Haukilahden lukion lisätilat, Miestentie 1

-

Ei julkaista_Pohjapiirros, luonnos, Haukilahden lukion lisätilat

Oheismateriaali
Tiedoksi
Toimitusjohtaja, Tilapalvelut-liikelaitos
Suunnittelupäällikkö, Tilapalvelut-liikelaitos
Haukilahden lukion rehtori
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§ 33

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2022
käyttösuunnitelman hyväksyminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Turunen Jaana M
Peltonen Anne
Penttinen Jukka
Latva-Äijö Annika
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Varhaiskasvatuksen johtaja Mattila Virpi
Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy suomenkielisen
varhaiskasvatuksen tulosyksikön käyttösuunnitelman vuodelle 2022.
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikölle varataan mahdollisuus
tehdä teknisiä tarkennuksia.

Käsittely
Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2021 vuoden 2022 talousarviosta ja
taloussuunnitelmasta 2023-2024. Vuoden 2022 talousarvio- ja
taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu valtuuston 25.10.2021 hyväksymän
Espoo-tarinan ja valtuustokauden tavoitteiden, Taloudellisesti kestävä
Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelman tavoitetasojen, linjausten ja
toimenpiteiden sekä 25.10.2021 valtuuston hyväksymän talousarvio- ja
suunnitelmakehyksen ja päätettyjen veroprosenttien mukaisesti.
Talousarvio on laadittu käyttösuunnitelmatasoisena. Talousarvion
sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan
lautakuntien sekä toimialan ja tulosyksiköiden johtajien on huolehdittava,
että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia
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talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi käyttösuunnitelmia on
tarvittaessa tarkistettava.
Mahdollisista valtuustoon nähden sitovien määrärahojen, tuloarvioiden tai
tavoitteiden tarkistustarpeista on ilmoitettava konsernihallinnon rahoitus ja
talous -yksikölle heti kun poikkeamia. Kaupunginjohtaja esittelee
sitovuuteen liittyvät talousarviomuutokset.
Talousarviovuoden aikana tarvittavat osamäärärahojen siirrot
tehtäväalueelta toiselle (kolminumerotaso) on vietävä lautakuntien
päätettäväksi.
Johtamisen ja talousohjauksen (JoTo) tietojärjestelmäkokonaisuus otetaan
käyttöön vuoden 2022 aikana. JoTon käyttöönoton yhteydessä
yhtenäistetään talouden- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien
organisaatiorakenteet sekä sisäisen laskennan rakenteita. Uudistusten
vaikutukset talousarvion sitovuussääntöihin- ja tasoihin hyväksytetään
valtuustolla vuoden 2022 aikana
Talousarvion sitovat määräykset
Kaupunginhallituksella on oikeus tehdä sellaisia siirtoja käyttötalous- ja
investointiosan välillä, jotka liittyvät mm. vuosi- ja
peruskorjausmäärärahojen välisen jakosuhteen, koneiden ja kaluston, ICT
-järjestelmien kirjanpitolain edellyttämään oikeellisuuteen.
Silloin kun toimintaan saadaan merkittävää ulkopuolista rahoitusta, joka ei
sisälly talousarvion tuloihin, voidaan kaupunginhallituksen päätöksellä
korottaa menoja ulkopuolisia tuloja vastaavalla määrällä. Menettely
edellyttää talousarvion tulojen vastaavaa korottamista.
Toimialajohtajalla on oikeus tehdä toimialansa sitovien määrärahojen
välillä vähäisiä siirtoja, joilla varmistetaan Espoo-tarinan tulostavoitteiden
toteutuminen ja jotka eivät aiheuta lisämäärärahan tarvetta. Toimialajohtaja
voi vastaavin edellytyksin tehdä toimialansa sisällä toiminnan uudelleen
järjestämisestä aiheutuvia määrärahojen siirtoja. Kaupunginjohtajalla on
oikeus tehdä vastaavia siirtoja yleishallinnon määrärahoista (pl.
tarkastuslautakunta ja tilintarkastus) ja yleishallintoon keskitetysti
budjetoiduista määrärahoista siirtoja toimialoille.
Kaikki talousarvioon esitettävät muutokset valmistellaan yhteistyössä
konsernihallinnon rahoitus ja talous -yksikön kanssa.
Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo toimialaa ja
tulosyksiköitä. Valtuustoon nähden sitovia ovat Espoo-tarinan tavoitteisiin
perustuvat vuoden 2022 tulostavoitteet sekä talousarviokirjaan sisältyvät
määrärahat, tuloarviot ja nettositovien yksiköiden toimintakatteet.
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Kasvun ja oppimisen toimialan käyttötalouden sitovuustaso on
lautakuntataso. Lautakuntien on huolehdittava, että kaupungille kuuluvat
tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti.
Avustettavien yhteisöjen omarahoitusosuuden ja myönnettävän
avustuksen suhteeseen on kiinnitettävä huomiota. Avustusta ei myönnetä,
jos yhteisön taloudellinen tila on niin heikko, ettei toiminnan jatkamiselle tai
avustuskohteen toteuttamiselle ole edellytyksiä.
Suuret avustukset on maksettava useassa erässä tilikauden aikana.
Investointiosan pääsitovuustaso on kaksinumeroinen omaisuuslaji.
Poikkeuksena on 95 Koneet ja kalusto, josta sitovat määrärahat ovat
lautakuntatasolla.
Talousarvion seuranta
Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan
seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri
tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden
saavuttamisesta, määrärahojen riittävyydestä ja tulojen toteutumisesta.
Seurannan tulee antaa riittävät pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden
tekemiseen.
Talousarvion toteuttamista seuraavat viranhaltijat, toimialat, lautakunnat,
johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Tarkastuslautakunta seuraa
ja arvioi kuntalain edellyttämien toiminnallisten ja taloudellisten
tulostavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuutta.
Kuntalaki edellyttää, että poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa,
tuloarvioissa ja toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa viedään
valtuuston käsiteltäviksi tilikauden aikana. Jos talousarvion määrärahat ja
tavoitteet ovat yhteen sopimattomat, asianomaisen toimielimen ja toimialan
on valmisteltava määrärahan tai tavoitteen muutosehdotus. Tiedossa
olevat muutokset tulee valmistella siten, että valtuusto ehtii käsitellä ne
etukäteen ja ennen tilikauden päättymistä.
Lautakunnille tuodaan oman tehtäväalueensa raportit huhti-, heinä- ja
lokakuun lopun tilanteesta sekä ennakkotilinpäätös vuoden vaihteen
tilanteesta seuraavan vuoden helmikuussa.
Näiden raporttien lisäksi lautakuntien tulee säännöllisesti käsitellä
määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti
vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Käsittelyn tulee
tapahtua heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran
keväällä. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet.
Raportit tuodaan lautakuntien käsittelyyn omana asiana.
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Espoo-tarinan toteutumisen seuranta
Espoo-tarinassa on määritelty kaupungin visio, toiminta-ajatus, päämäärät
ja valtuustokauden tavoitteet. Espoo-tarinan perusteella valtuusto
hyväksyy taloussuunnitelman yhteydessä kuntalain tarkoittamat
toiminnalliset ja taloudelliset talousarviovuotta koskevat tulostavoitteet.
Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma
Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus ja sopeutusohjelman
toteutumisesta ja vaikutuksista raportoidaan heinäkuun
osavuosikatsausten ja tilinpäätösten yhteydessä.
Päätöshistoria
Liitteet
1
Oheismateriaali
Tiedoksi

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2022
käyttösuunnitelma
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§ 34

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön vuoden 2022
käyttösuunnitelman hyväksyminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Penttinen Tero
Penttinen Jukka
Latva-Äijö Annika
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha
Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy tulosyksikön käyttösuunnitelman
vuodelle 2022. Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikölle varataan
mahdollisuus tehdä teknisiä tarkennuksia.

Käsittely
Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2021 vuoden 2022 talousarviosta ja
taloussuunnitelmasta 2023-2024. Vuoden 2022 talousarvio- ja
taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu valtuuston 25.10.2021 hyväksymän
Espoo-tarinan ja valtuustokauden tavoitteiden, Taloudellisesti kestävä
Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelman tavoitetasojen, linjausten ja
toimenpiteiden sekä 25.10.2021 valtuuston hyväksymän talousarvio- ja
suunnitelmakehyksen ja päätettyjen veroprosenttien mukaisesti.
Talousarvio on laadittu käyttösuunnitelmatasoisena. Talousarvion
sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan
lautakuntien sekä toimialan ja tulosyksiköiden johtajien on huolehdittava,
että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia
talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi käyttösuunnitelmia on
tarvittaessa tarkistettava.
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Mahdollisista valtuustoon nähden sitovien määrärahojen, tuloarvioiden tai
tavoitteiden tarkistustarpeista on ilmoitettava konsernihallinnon rahoitus ja
talous -yksikölle heti kun poikkeamia. Kaupunginjohtaja esittelee
sitovuuteen liittyvät talousarviomuutokset.
Talousarviovuoden aikana tarvittavat osamäärärahojen siirrot
tehtäväalueelta toiselle (kolminumerotaso) on vietävä lautakuntien
päätettäväksi.
Johtamisen ja talousohjauksen (JoTo) tietojärjestelmäkokonaisuus otetaan
käyttöön vuoden 2022 aikana. JoTon käyttöönoton yhteydessä
yhtenäistetään talouden- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien
organisaatiorakenteet sekä sisäisen laskennan rakenteita. Uudistusten
vaikutukset talousarvion sitovuussääntöihin- ja tasoihin hyväksytetään
valtuustolla vuoden 2022 aikana
Talousarvion sitovat määräykset
Kaupunginhallituksella on oikeus tehdä sellaisia siirtoja käyttötalous- ja
investointiosan välillä, jotka liittyvät mm. vuosi- ja
peruskorjausmäärärahojen välisen jakosuhteen, koneiden ja kaluston, ICTjärjestelmien kirjanpitolain edellyttämään oikeellisuuteen.
Silloin kun toimintaan saadaan merkittävää ulkopuolista rahoitusta, joka ei
sisälly talousarvion tuloihin, voidaan kaupunginhallituksen päätöksellä
korottaa menoja ulkopuolisia tuloja vastaavalla määrällä. Menettely
edellyttää talousarvion tulojen vastaavaa korottamista.
Toimialajohtajalla on oikeus tehdä toimialansa sitovien määrärahojen
välillä vähäisiä siirtoja, joilla varmistetaan Espoo-tarinan tulostavoitteiden
toteutuminen ja jotka eivät aiheuta lisämäärärahan tarvetta. Toimialajohtaja
voi vastaavin edellytyksin tehdä toimialansa sisällä toiminnan uudelleen
järjestämisestä aiheutuvia määrärahojen siirtoja. Kaupunginjohtajalla on
oikeus tehdä vastaavia siirtoja yleishallinnon määrärahoista (pl.
tarkastuslautakunta ja tilintarkastus) ja yleishallintoon keskitetysti
budjetoiduista määrärahoista siirtoja toimialoille.
Kaikki talousarvioon esitettävät muutokset valmistellaan yhteistyössä
konsernihallinnon rahoitus ja talous -yksikön kanssa.
Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo toimialaa ja
tulosyksiköitä. Valtuustoon nähden sitovia ovat Espoo-tarinan tavoitteisiin
perustuvat vuoden 2022 tulostavoitteet sekä talousarviokirjaan sisältyvät
määrärahat, tuloarviot ja nettositovien yksiköiden toimintakatteet.
Kasvun ja oppimisen toimialan käyttötalouden sitovuustaso on
lautakuntataso. Lautakuntien on huolehdittava, että kaupungille kuuluvat
tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti.
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Avustettavien yhteisöjen omarahoitusosuuden ja myönnettävän
avustuksen suhteeseen on kiinnitettävä huomiota. Avustusta ei myönnetä,
jos yhteisön taloudellinen tila on niin heikko, ettei toiminnan jatkamiselle tai
avustuskohteen toteuttamiselle ole edellytyksiä.
Suuret avustukset on maksettava useassa erässä tilikauden aikana.
Investointiosan pääsitovuustaso on kaksinumeroinen omaisuuslaji.
Poikkeuksena on 95 Koneet ja kalusto, josta sitovat määrärahat ovat
lautakuntatasolla.
Talousarvion seuranta
Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan
seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri
tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden
saavuttamisesta, määrärahojen riittävyydestä ja tulojen
toteutumisesta. Seurannan tulee antaa riittävät pohjatiedot korjaavien
toimenpiteiden tekemiseen.
Talousarvion toteuttamista seuraavat viranhaltijat, toimialat, lautakunnat,
johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Tarkastuslautakunta seuraa
ja arvioi kuntalain edellyttämien toiminnallisten ja taloudellisten
tulostavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuutta.
Kuntalaki edellyttää, että poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa,
tuloarvioissa ja toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa viedään
valtuuston käsiteltäviksi tilikauden aikana. Jos talousarvion määrärahat ja
tavoitteet ovat yhteen sopimattomat, asianomaisen toimielimen ja toimialan
on valmisteltava määrärahan tai tavoitteen muutosehdotus. Tiedossa
olevat muutokset tulee valmistella siten, että valtuusto ehtii käsitellä ne
etukäteen ja ennen tilikauden päättymistä.
Lautakunnille tuodaan oman tehtäväalueensa raportit huhti-, heinä- ja
lokakuun lopun tilanteesta sekä ennakkotilinpäätös vuoden vaihteen
tilanteesta seuraavan vuoden helmikuussa.
Näiden raporttien lisäksi lautakuntien tulee säännöllisesti käsitellä
määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti
vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Käsittelyn tulee
tapahtua heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran
keväällä. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet.
Raportit tuodaan lautakuntien käsittelyyn omana asiana.
Espoo-tarinan toteutumisen seuranta
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Espoo-tarinassa on määritelty kaupungin visio, toiminta-ajatus, päämäärät
ja valtuustokauden tavoitteet. Espoo-tarinan perusteella valtuusto
hyväksyy taloussuunnitelman yhteydessä kuntalain tarkoittamat
toiminnalliset ja taloudelliset talousarviovuotta koskevat tulostavoitteet.
Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma
Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus ja sopeutusohjelman
toteutumisesta ja vaikutuksista raportoidaan heinäkuun
osavuosikatsausten ja tilinpäätösten yhteydessä.
Päätöshistoria
Liitteet
1
Oheismateriaali
Tiedoksi

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön vuoden 2022
käyttösuunnitelma
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§ 35

Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen vuoden
2022 käyttösuunnitelman hyväksyminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Lehtomäki Kristina
Latva-Äijö Annika
Penttinen Jukka
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Toisen asteen koulutuksen johtaja Erma Tapio
Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy suomenkielisen toisen asteen
koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön käyttösuunnitelman vuodelle
2022. Suomenkieliselle toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen
tulosyksikölle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä tarkennuksia.

Käsittely
Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2021 vuoden 2022 talousarviosta ja
taloussuunnitelmasta 2023–2024. Vuoden 2022 talousarvio- ja
taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu valtuuston 25.10.2021 hyväksymän
Espoo-tarinan ja valtuustokauden tavoitteiden, Taloudellisesti kestävä
Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelman tavoitetasojen, linjausten ja
toimenpiteiden sekä 25.10.2021 valtuuston hyväksymän talousarvio- ja
suunnitelmakehyksen ja päätettyjen veroprosenttien mukaisesti.
Talousarvio on laadittu käyttösuunnitelmatasoisena. Talousarvion
sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan
lautakuntien sekä toimialan ja tulosyksiköiden johtajien on huolehdittava,
että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia
talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi käyttösuunnitelmia on
tarvittaessa tarkistettava.
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Mahdollisista valtuustoon nähden sitovien määrärahojen, tuloarvioiden tai
tavoitteiden tarkistustarpeista on ilmoitettava konsernihallinnon rahoitus ja
talous -yksikölle heti kun poikkeamia. Kaupunginjohtaja esittelee
sitovuuteen liittyvät talousarviomuutokset.
Talousarviovuoden aikana tarvittavat osamäärärahojen siirrot
tehtäväalueelta toiselle (kolminumerotaso) on vietävä lautakuntien
päätettäväksi.
Johtamisen ja talousohjauksen (JoTo) tietojärjestelmäkokonaisuus otetaan
käyttöön vuoden 2022 aikana. JoTon käyttöönoton yhteydessä
yhtenäistetään talouden- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien
organisaatiorakenteet sekä sisäisen laskennan rakenteita. Uudistusten
vaikutukset talousarvion sitovuussääntöihin- ja tasoihin hyväksytetään
valtuustolla vuoden 2022 aikana
Talousarvion sitovat määräykset
Kaupunginhallituksella on oikeus tehdä sellaisia siirtoja käyttötalous- ja
investointiosan välillä, jotka liittyvät mm. vuosi- ja
peruskorjausmäärärahojen välisen jakosuhteen, koneiden ja kaluston, ICTjärjestelmien kirjanpitolain edellyttämään oikeellisuuteen.
Silloin kun toimintaan saadaan merkittävää ulkopuolista rahoitusta, joka ei
sisälly talousarvion tuloihin, voidaan kaupunginhallituksen päätöksellä
korottaa menoja ulkopuolisia tuloja vastaavalla määrällä. Menettely
edellyttää talousarvion tulojen vastaavaa korottamista.
Toimialajohtajalla on oikeus tehdä toimialansa sitovien määrärahojen
välillä vähäisiä siirtoja, joilla varmistetaan Espoo-tarinan tulostavoitteiden
toteutuminen ja jotka eivät aiheuta lisämäärärahan tarvetta. Toimialajohtaja
voi vastaavin edellytyksin tehdä toimialansa sisällä toiminnan uudelleen
järjestämisestä aiheutuvia määrärahojen siirtoja. Kaupunginjohtajalla on
oikeus tehdä vastaavia siirtoja yleishallinnon määrärahoista (pl.
tarkastuslautakunta ja tilintarkastus) ja yleishallintoon keskitetysti
budjetoiduista määrärahoista siirtoja toimialoille.
Kaikki talousarvioon esitettävät muutokset valmistellaan yhteistyössä
konsernihallinnon rahoitus ja talous -yksikön kanssa.
Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo toimialaa ja
tulosyksiköitä. Valtuustoon nähden sitovia ovat Espoo-tarinan tavoitteisiin
perustuvat vuoden 2022 tulostavoitteet sekä talousarviokirjaan sisältyvät
määrärahat, tuloarviot ja nettositovien yksiköiden toimintakatteet.
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Kasvun ja oppimisen toimialan käyttötalouden sitovuustaso on
lautakuntataso. Lautakuntien on huolehdittava, että kaupungille kuuluvat
tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti.
Avustettavien yhteisöjen omarahoitusosuuden ja myönnettävän
avustuksen suhteeseen on kiinnitettävä huomiota. Avustusta ei myönnetä,
jos yhteisön taloudellinen tila on niin heikko, ettei toiminnan jatkamiselle tai
avustuskohteen toteuttamiselle ole edellytyksiä.
Suuret avustukset on maksettava useassa erässä tilikauden aikana.
Investointiosan pääsitovuustaso on kaksinumeroinen omaisuuslaji.
Poikkeuksena on 95 Koneet ja kalusto, josta sitovat määrärahat ovat
lautakuntatasolla.
Talousarvion seuranta
Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan
seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri
tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden
saavuttamisesta, määrärahojen riittävyydestä ja tulojen toteutumisesta.
Seurannan tulee antaa riittävät pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden
tekemiseen.
Talousarvion toteuttamista seuraavat viranhaltijat, toimialat, lautakunnat,
johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Tarkastuslautakunta seuraa
ja arvioi kuntalain edellyttämien toiminnallisten ja taloudellisten
tulostavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuutta.
Kuntalaki edellyttää, että poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa,
tuloarvioissa ja toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa viedään
valtuuston käsiteltäviksi tilikauden aikana. Jos talousarvion määrärahat ja
tavoitteet ovat yhteen sopimattomat, asianomaisen toimielimen ja toimialan
on valmisteltava määrärahan tai tavoitteen muutosehdotus. Tiedossa
olevat muutokset tulee valmistella siten, että valtuusto ehtii käsitellä ne
etukäteen ja ennen tilikauden päättymistä.
Lautakunnille tuodaan oman tehtäväalueensa raportit huhti-, heinä- ja
lokakuun lopun tilanteesta sekä ennakkotilinpäätös vuoden vaihteen
tilanteesta seuraavan vuoden helmikuussa.
Näiden raporttien lisäksi lautakuntien tulee säännöllisesti käsitellä
määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti
vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Käsittelyn tulee
tapahtua heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran
keväällä. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet.
Raportit tuodaan lautakuntien käsittelyyn omana asiana.
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Espoo-tarinan toteutumisen seuranta
Espoo-tarinassa on määritelty kaupungin visio, toiminta-ajatus, päämäärät
ja valtuustokauden tavoitteet. Espoo-tarinan perusteella valtuusto
hyväksyy taloussuunnitelman yhteydessä kuntalain tarkoittamat
toiminnalliset ja taloudelliset talousarviovuotta koskevat tulostavoitteet.
Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma
Taloudellisesti kestävä Espoo –tuottavuus ja sopeutusohjelman
toteutumisesta ja vaikutuksista raportoidaan heinäkuun
osavuosikatsausten ja tilinpäätösten yhteydessä.
Päätöshistoria
Liitteet
1
Oheismateriaali
Tiedoksi

Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen
vuoden 2022 käyttösuunnitelma
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Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen johtajan päätöksestä 26.1.2022 § 2
Valmistelijat / lisätiedot:
Kujala Riina
Ojala Varpu
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Varhaiskasvatuksen johtaja Mattila Virpi
Kasvun ja oppimisen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen
varhaiskasvatuksen johtajan päätöksestä 26.1.2022 § 2.
Perusteet: Asiassa ei ole tullut ilmi vahingonkorvauslain edellyttämää
korvausvelvollisuuden aiheuttavaa tuottamusta, virhettä tai laiminlyöntiä
kaupungin taholta. Päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä,
päätöksentekijä ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan
lain vastainen.

Käsittely
Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Korvaushakemus
Korvauksenhakija on esittänyt kaupungille 8.11.2021 korvaushakemuksen,
jossa haetaan korvausta lapsen villatakista 64,90 euroa.
Korvaushakemuksen mukaan lapsen villatakki on kadonnut päiväkodissa
aikana, jolloin vanhemmat eivät ole saaneet käydä päiväkodin sisällä
koronarajoituksista johtuen. Korvaushakemuksen mukaan
korvauksenhakija pyysi syksyn 2021 aikana muutamaan otteeseen saada
kaikki lapsen vaatteet kotiin viikonlopuksi. Korvauksenhakijan mukaan näin
ei kuitenkaan toimittu ja jossain vaiheessa lapsen vaatteista puuttui
villatakki. Korvauksenhakija näkemys on, että päiväkodin vastuu on
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asiassa normaalia suurempi ja että Espoon kaupunki on korvausvelvollinen
päiväkodissa hukkaan menneestä vaatteesta.
Varhaiskasvatuksen johtajan päätös
Varhaiskasvatuksen johtaja on päätöksellä 26.1.2022 § 2 päättänyt hylätä
korvausvaatimuksen kadonneesta villatakista, koska asiassa ei ole tullut
ilmi vahingonkorvauslain mukaista perustetta korvauksen maksamiseen.
Päätös on kokonaisuudessaan oheismateriaalina.
Päätös on lähetetty tiedoksi korvauksenhakijalle 26.1.2022 kirjepostilla.
Oikaisuvaatimus on saapunut kaupungille 4.2.2022 eli säädetyssä
määräajassa.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksen tekijä pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että
vahingonkorvaus myönnetään alkuperäisessä korvaushakemuksessa
pyydetyllä tavalla.
Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa mm., että hän pyysi kaikkia vaatteita
lapsen lokerikosta kotiin vähintään kaksi kertaa eikä henkilökunta
toimittanut vaatteita. Oikaisuvaatimuksen tekijä painottaa myös, että
villatakki on kadonnut aikana, jolloin vanhemmilla ei ollut lupaa käydä
sisällä päiväkodissa. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että päiväkodin
henkilökunnan toiminta on ollut tuottamuksellista. Oikaisuvaatimuksen
tekijä on toimittanut myös lisäyksen oikaisuvaatimukseen.
Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että henkilökunta on vastuussa takin
katoamisesta ja näin ollen kaupunki on korvausvelvollinen.
Asian arviointi
Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on, että jokainen joutuu
kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin
erityinen perusta oikeuta korvauksen saamiseen toiselta.
Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai
tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan
sen. Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan työnantaja on velvollinen
korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään
työssä aiheuttaa.
Yksikön henkilökunta ei ole lähtökohtaisesti vastuussa
varhaiskasvatuksessa olevien lasten vaatteiden katoamisista eikä sillä ole
erityistä valvontavastuuta lasten vaatteiden suhteen. Yksikön mukaan
villatakkia on etsitty useita kertoja, mutta sitä ei ole löydetty. Yksikön
käytäntönä tällä hetkellä on, että henkilökunta hakee lapsen tavarat
lokerosta, kun vanhempi näin toivoo. Koska villatakin katoamisesta on
kulunut jo aikaa, yksikön henkilöstöllä ei ole tarkkaa muistikuvaa
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tapahtumainkulusta, esimerkiksi villatakin katoamisajankohdasta. Asiassa
ei ole tullut esiin syytä pitää henkilökunnan toimintaa tahallisena tai sillä
tavalla tuottamuksellisena, että siitä aiheutuisi vahingonkorvauslain
tarkoittama korvausvelvollisuus.
Korvauksista kohtuusharkinnalla päätettäessä tulee huomioida hallintolain
6 §:n edellyttämä kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu. Viranomaisen on
noudatettava omaksumaansa ratkaisulinjaa ja vakiintuneesta käytännöstä
voidaan poiketa vain perustellusta syystä. Koska lähtökohtaisesti
varhaiskasvatuksessa olevien lasten vaatteiden katoamista ei korvata, ei
villatakkia voida yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen vuoksi tässäkään
tapauksessa korvata.
Asiassa ei ole tullut ilmi vahingonkorvauslain edellyttämää
korvausvelvollisuuden aiheuttavaa tuottamusta, virhettä tai laiminlyöntiä
kaupungin taholta, minkä vuoksi esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään.
Tämä päätös on kaupungin kannanotto korvausasiaan. Mikäli
korvauksenhakija haluaa saada korvausasiasta kaupunkia oikeudellisesti
sitovan ratkaisun, hänen tulee haastaa kaupunki Länsi-Uudenmaan
käräjäoikeuteen sillä tavoin kuin vastapuoli riita-asiassa haastetaan.
Päätöshistoria
Liitteet
Oheismateriaali
-

Päätös 26.1.2022 § 2
Ei julkaista, Korvaushakemus, sisältää henkilötietoja
Ei julkaista, Oikaisuvaatimus, sisältää henkilötietoja
Ei julkaista, Lisäys oikaisuvaatimukseen, sisältää henkilötietoja

Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen tekijä
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§ 37

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen
ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden
johtokuntien päätökset
Päätösehdotus

Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila:
Kasvun ja oppimisen lautakunta ei kuntalain 92 §:n perusteella ota
käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä:
Varhaiskasvatuksen johtaja
Talousasiat
16.2.2022 § 4
Lisämäärärahan myöntäminen Päiväkoti Pilke Pupunalle
1.3.2022 § 5
Varhaiskasvatuksen starttiraha-avustuksen myöntäminen Pilke Päiväkodit
Oy:lle
1.3.2022 § 6
Lisämäärärahan myöntäminen Junior Daycare Oy:lle Pilke Martinmäen
päiväkotiin
Yleiset asiat
1.3.2022 § 3
Päätös silmälasien korvaamisesta
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, Tapiolan varhaiskasvatus
Henkilöstöasiat
11.2.2022 § 1
varhaiskasvatusyksikön johtaja, 320060, määräaikainen virkasuhde,
Päiväkodit, ESPOO-03-2495-21
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, Espoon keskuksen eteläinen
varhaiskasvatus
Yleiset asiat
16.2.2022 § 1
Päätös varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajasta, Pilke päiväkodit Oy /
Pilke Playschool Laajalahti
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Perusopetuksen johtaja Juha Nurmi:
Kasvun ja oppimisen lautakunta ei kuntalain 92 §:n perusteella ota
käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä:
Perusopetuksen johtaja
Henkilöstöasiat
16.2.2022 § 9
Peruskoulun rehtori, 804036, vakinainen virkasuhde, Suomenkielinen
perusopetus, Juvanpuiston koulu, ESPOO-03-122-22
16.2.2022 § 10
Peruskoulun rehtori, 804110, vakinainen virkasuhde, Pohjois-Tapiolan
koulu, ESPOO-03-89-22
1.3.2022 § 11
Peruskoulun rehtori, 804014, vakinainen virkasuhde, Suomenkielinen
perusopetus, Auroran koulu ESPOO-03-116-22
Yleiset asiat
18.2.2022 § 2
Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestäminen kaupungin omana
toimintana
Rehtori, Juvanpuiston koulu
Henkilöstöasiat
11.2.2022 § 1
Peruskoulun käsityön lehtori, 804307, määräaikainen virkasuhde,
Juvanpuiston koulu, ESPOO-03-43-22
Rehtori, Kirkkojärven koulu
Henkilöstöasiat
18.2.2022 § 2
Peruskoulun musiikin päätoiminen tuntiopettaja, ottaminen määräaikaiseen
virkasuhteeseen, Kirkkojärven koulu, ESPOO-03-193-22
Rehtori, Lintumetsän koulu
Henkilöstöasiat
16.2.2022 § 2
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Erityisopettaja, 801012, määräaikainen virkasuhde, Lintumetsän koulu,
ESPOO-03-2961-21.
Rehtori, Mankkaanpuron koulu
Henkilöstöasiat
18.2.2022 § 1
Luokanopettaja, täyttämättä jättäminen, Mankkaanpuron koulu, ESPOO03-2724-21
Rehtori, Päivänkehrän koulu
Henkilöstöasiat
16.2.2022 § 1
Päätoiminen tuntiopettaja luokanopetukseen, täyttämättä jättäminen,
määräaikainen tehtävä, Päivänkehrän koulu, ESPOO-03-2950-21
Peruskoulujen johtokuntien pöytäkirjat
Eestinkallion koulun johtokunta 7.2.2022
Friisilän koulun johtokunta 14.2.2022
Martinkallion koulun johtokunta 9.2.2022
Matinlahden koulun johtokunta 8.2.2022
Mikkelän koulun johtokunta 14.2.2022
Postipuun koulun johtokunta 10.2.2022

Toisen asteen koulutuksen johtaja Tapio Erma:
Kasvun ja oppimisen lautakunta ei kuntalain 92 §:n perusteella ota
käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä:
Toisen asteen koulutuksen johtaja
Henkilöstöasiat
14.2.2022 § 1
Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen
tulosyksikön nuorisopalvelujen palveluyksiköiden alueellisten
nuorisopalvelujen päälliköiden sijaisten määrääminen
17.2.2022 § 2
Lukion matematiikan ja fysiikan päätoiminen tuntiopettaja, täyttämättä
jättäminen, Viherlaakson lukio, ESPOO-03-3040-21
Yleiset asiat
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10.2.2022 § 6
Nuorisopalvelut / Yleisavustuksen ennakko 15.01.2022
18.2.2022 § 7
Nuorisopalvelut/ Kumppanuusraha 31.12.2022
18.2.2022 § 8
Nuorisopalvelut/ Kumppanuusraha 31.12.2022
18.2.2022 § 9
Nuorisopalvelut/ Kumppanuusraha 31.12.2022
18.2.2022 § 10
Nuorisopalvelut/ Kumppanuusraha 31.12.2022
Nuorisopalvelupäällikkö, suomenkielinen toisen asteen koulutus ja
nuorisopalvelut
Yleiset asiat
21.2.2022 § 1
Ohjaamotalon 4. kerroksen käyttövuorot 2022
Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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10926/12.01.02/2021

Kasvun ja oppimisen lautakunta 02.03.2022 § 38
§ 38

Englanninkielisen opetuksen vuosiluokkien 1-2 ryhmän perustaminen
Espoo International Schoolin Kivimiehen toimipisteeseen
Valmistelijat / lisätiedot:
Latvala Tero
Gould Merivuokko
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että Kivimiehen toimipisteeseen
perustetaan englanninkielisen opetuksen vuosiluokkien 1-2 ryhmä
lukuvuodeksi 2022-23.

Käsittely
Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Kasvun ja oppimisen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 3.11.2021
§109, että lukuvuodeksi 2022-23 englanninkieliseen opetukseen 1. luokalle
voidaan valita Espoo International Schooliin enintään 75 valintakriteerit
täyttävää hakijaa. 50 hakijaa voidaan valita Opinmäen toimipisteeseen ja
25 hakijaa Kivimiehen toimipisteeseen. Lisäksi lautakunta päätti, että
painotetun opetuksen ryhmät muodostetaan, jos jokaisessa aloittavassa
ryhmässä on vähintään 18 espoolaista valintakriteerit täyttävää oppilasta.
Oppilaaksioton edetessä on selvinnyt, että valintakriteerit täyttäviä hakijoita
on 52. Jos Kivimiehen toimipisteeseen ei perusteta ryhmää, voidaan
Opinmäen toimipisteeseen valita 47 hakijaa. Jos Kivimiehen
toimipisteeseen perustetaan ryhmä, voidaan sinne valita 9 hakijaa, ja siinä
tapauksessa Opinmäen toimipisteeseen voidaan valita 43 hakijaa.
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Lautakunnalle ehdotetaan, että Kivimiehen toimipisteeseen kuitenkin
perustetaan englanninkielisen opetuksen vuosiluokkien 1-2 ryhmä, joka
mahdollistaa lisää oppilaspaikkoja lukuvuoden 2022-23 vuosiluokille 1-2.
Kivimiehen toimipisteessä ei ole lukuvuonna 2021-22 englanninkielisen
opetuksen ensimmäisen vuosiluokan ryhmää, koska hakijoita ei ollut
riittävästi ryhmän perustamiseen. Englanninkielisen opetuksen lukuvuoden
2021-22 ensimmäisen vuosiluokan ryhmät Opinmäen toimipisteessä ovat
jo täynnä.
Englanninkieliseen opetukseen voi vielä tulla hakijoita ennen lukuvuoden
2022-23 alkua järjestettävällä valintakokeella. Esimerkiksi ennen
lukuvuoden 2021-22 alkua elokuun valintakokeen perusteella Espoo
International Schooliin hyväksyttiin yli 10 oppilasta vuosiluokille 1-2.
Päätöshistoria
Liitteet
Oheismateriaali
Tiedoksi
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121/00.02.01/2022

Kasvun ja oppimisen lautakunta 02.03.2022 § 39
§ 39

Kokouksessa kuullut selostukset

Päätösehdotus

Käsittely
Kasvun ja oppimisen lautakunta sai tiedoksi seuraavan selostuksen:
-

Ennakkoarviointi Koulumäen erityiskoulun toiminnan jatkosta
(perusopetuksen johtaja Juha Nurmi)

Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi tiedoksi kuullun selostuksen.
Selostus
Päätöshistoria
Liitteet
Oheismateriaali
Tiedoksi
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 25, § 26, § 29, § 30, § 32, § 33, § 34,
§ 35, § 37, § 39
Muutoksenhakukielto
Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 27, § 28, § 31, § 38
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 Kasvun ja oppimisen lautakunta
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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: § 36
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:

Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki

Puhelin:
Faksi:
Sähköposti:
Puhelinvaihde:
Virastoaika:

Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
029 56 42079
helsinki.hao(at)oikeus.fi (Huom. korvaa sähköpostiosoite at @-merkillä)
029 56 42000
ma - pe klo 8.00 - 16.15

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

