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§ 54

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kasvun ja oppimisen lautakunta oli kutsuttu koolle puheenjohtajan
allekirjoittamalla 13.4.2022 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
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§ 55

Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Bosse Lönnqvist.
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2099/01.00.01/2022

Kasvun ja oppimisen lautakunta 14.04.2022 § 56
§ 56

Opetuksen keskeyttäminen mahdollisten työtaistelutoimenpiteiden aikana
Valmistelijat / lisätiedot:
Nurmi Juha
Mattila Virpi
Högström Barbro
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että Espoon kaupungin
järjestämän esi- ja perusopetuksen koulutyö keskeytetään 19.4.-25.4.2022
mahdollisten työtaistelutoimenpiteiden aikana, koska opetusta ei voida
henkilöstövajeen vuoksi turvallisesti järjestää.

Käsittely
Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Neuvottelujärjestöt JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) antoivat 21.3.2022
pääkaupunkiseudulle laajan lakkovaroitusilmoituksen ajalle 19. 25.4.2022, joka kohdentuu myös Espoon kaupunkiin. Mahdollinen lakko
koskee laajasti opetushenkilöstöä.
Koulutyön toteuttaminen ilman riittävää opetushenkilöstöä vaarantaa
merkittävästi perusopetuslain 29 §:n mukaisen oppilaan oikeuden
turvalliseen opiskeluympäristöön. Lakon aikana fyysisen ja psyykkisen
turvallisuuden vaarantumisen lisäksi riskinä ovat opetussuunnitelman
toteutumattomuus, oppilaiden tuen tarpeiden toteutumattomuus, erityistä
tukea vaativien oppilaiden opetuksen ja tuen järjestämisen haasteet,
valvontavelvollisuuksien toteutumattomuus ja vaikutukset muiden
tukipalvelujen toteutumiseen. Opetusta ei voida toteuttaa sijaisrekrytoinnin
eikä ryhmien tai koulujen yhdistämisen avulla.
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Perusopetuslain 23 §:n mukaan, milloin opetusta ei pakottavasta syystä
ole voitu järjestää työpäiviksi määrättyinä päivinä eikä opetussuunnitelman
mukaisia tavoitteita voida muutoin saavuttaa, on menetetyt työpäivät
korvattava lisäämällä työpäiviä enintään kuudella päivällä. Päätöksen
opetuksen keskeyttämisestä ja pitämättä jääneiden päivien korvaamisesta
tekee opetuksen järjestäjä. Koulutyön keskeyttäminen rajaa oppilaan
oikeutta opetukseen ja on siten viimesijainen vaihtoehto tilanteessa, jossa
koulutyötä ei voi pakottavasta syystä jatkaa. Normaaliin koulutyöhön tulee
palata heti, kun pakottava syy poistuu.
Päätöshistoria
Liitteet
Oheismateriaali
Tiedoksi
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Kasvun ja oppimisen lautakunta 14.04.2022 § 57
§ 57

Kunnallisen varhaiskasvatuksen toiminta työtaistelutoimenpiteiden aikana
sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettava hyvitys
Valmistelijat / lisätiedot:
Mattila Virpi
Högström Barbro
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että
1
kunnalliset suomenkielisen varhaiskasvatuksen yksiköt (päiväkodit,
ryhmäperhepäiväkodit, perhepäivähoito, kerhot ja asukaspuistot) voivat
olla suljettuina mahdollisten työtaistelutoimenpiteiden aikana, koska
henkilöstövajeen vuoksi ei varhaiskasvatuspalveluja voida turvallisesti
järjestää.
2
kaupunginhallitukselle esitetään, että varhaiskasvatuksen
asiakasmaksusta annetaan päiväkohtainen hyvitys niiltä päiviltä, joina
varhaiskasvatusta ei ole pystytty järjestämään työtaistelutoimien
aiheuttaman henkilöstövajeen vuoksi.

Käsittely
Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Kunta-alan palkansaajien pääneuvottelujärjestöt JUKO ja JAU (JHL ja
Jyty) ovat jättäneet Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupunkeja
koskevan lakkovaroituksen ajalle 19.–25.4.2022, jos kunta-alan
sovittelussa ei synny sopimusratkaisua sitä ennen. Varhaiskasvatuksen
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henkilöstö on laajasti lakon piirissä. Myös ruokapalveluihin ja muihin
tukipalveluihin tulee häiriöitä.
Varhaiskasvatuslain mukaista henkilöstön ja lasten välistä suhdelukua
noudatetaan myös työtaistelun aikana. Päiväkoteihin otetaan lapsia vain
suhdeluvun mahdollistama määrä, jolloin on mahdollista, että päiväkoteja
joudutaan sulkemaan tai lapsimäärää rajaamaan. Samoin toiminta-aikoja
voidaan joutua rajaamaan.
Henkilöstötilanteen salliessa varhaiskasvatusyksiköitä voidaan lakon
aikana avata varhaiskasvatuksen aluepäälliköiden tekemän arvioinnin
perusteella. Mikäli avoinna oleviin yksiköihin ei voida nimetä
vastuuhenkilöä, vastuuhenkilöinä toimivat varhaiskasvatuksen
aluepäälliköt.
Lisäksi kaupunginhallitukselle esitetään, että varhaiskasvatuksen
asiakasmaksusta annetaan päiväkohtainen hyvitys niiltä päiviltä, joina
varhaiskasvatusta ei ole pystytty järjestämään työtaistelutoimien
aiheuttaman henkilöstövajeen vuoksi. Hyvitys annetaan kevään 2022
mahdollisten työtaistelujen ajalta.
Päätöshistoria
Liitteet
Oheismateriaali
Tiedoksi
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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: § 56, § 57
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.

