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§ 113

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös

Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta oli kutsuttu koolle puheenjohtajan
allekirjoittamalla 3.6.2021 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
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§ 114

Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Martti Hellström.
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§ 115

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden
opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta 1.8.2021 lukien
Valmistelijat / lisätiedot:
Nurmi Juha
Sirviö Jemina
Leino Virpi
Salonen Ilpo
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy suomenkielisen
perusopetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön
perustuvan ratkaisuvallan (delegointipäätös) liitteen mukaisesti.
Delegointipäätös tulee voimaan 1.8.2021.
Päätöksen voimaan tulo edellyttää, että sivistystoimen johtaja on tehnyt
päätöksen suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön toimintaohjeesta.

Käsittely

Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Valtuusto on 22.3.2021 § 76 hyväksynyt kaupungin organisaatiouudistuksen
mukaiset hallintosäännön muutokset. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2021.
Uudella kasvun ja oppimisen toimialalla sijaitsevat seuraavat tulosyksiköt:
suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö, suomenkielisen
perusopetuksen tulosyksikkö, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja
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nuorisopalvelujen tulosyksikkö sekä ruotsinkielisten sivistyspalvelujen
tulosyksikkö.
Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön toimintaohjetta sekä
suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen
toimintaohjetta käsitellään kaupungin johtoryhmässä 8.6.2021, minkä jälkeen
toimialajohtaja voi tehdä niistä päätöksen. Toimintaohjeissa määrätään
tulosyksiköiden organisaatio- ja johtamisrakenne.
Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön johtajana on perusopetuksen
johtaja. Tulosyksikkö jakautuu seuraaviin palvelualueisiin:
1) Opetuksen kehittäminen, jonka päällikkönä toimii opetuksen kehittämisen
päällikkö
2) Hallintopalvelut, jonka päällikkönä toimii hallintopalvelujen päällikkö
3) Opetuksen tuki, jonka päällikkönä toimii opetuksen tuen päällikkö
4) Monikulttuuriset opetuspalvelut, jonka päällikkönä toimii monikulttuuristen
opetuspalvelujen päällikkö
5) Espoonlahden perusopetus, jonka päällikkönä toimii perusopetuksen
aluepäällikkö
6) Keski- ja Pohjois-Espoon perusopetus, jonka päällikkönä toimii
perusopetuksen aluepäällikkö
7) Leppävaaran perusopetus, jonka päällikkönä toimii perusopetuksen
aluepäällikkö
8) Matinkylä-Olari ja Tapiolan perusopetus, jonka päällikkönä toimii
perusopetuksen aluepäällikkö.
Toimintaohjeissa määrätään viranhaltijoiden ratkaisuvalta muun muassa
henkilöstö-, hankinta-, sopimus-, vahingonkorvaus- ja eräissä muissa
asioissa.
Organisaatiomuutoksen sekä lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten
vuoksi opetus- ja varhaiskasvatuskunnan tulee hyväksyä uusien
tulosyksiköiden viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva
ratkaisuvalta. Olennaisin lainsäädäntömuutos on 1.8.2021 voimaan tuleva
oppivelvollisuuslaki.
Ratkaisuvallan delegointipäätöksessä lautakunta määrittelee viranhaltijoiden
toimivallan tehdä päätöksiä oppilasta ja opiskelijaa koskevissa asioissa, kuten
lähikoulu, painotettu opetus, erityinen tuki, kurinpito. Oppivelvollisuuslain
voimaantulon myötä uusi päätettävä asia perusopetuksen osalta on
oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen.
Jatkossa suomenkielisessä opetuksessa on kaksi tulosyksikköä, joilla
molemmilla on omat delegointipäätökset. Perusopetuksen tulosyksikön osalta
toimivalta liittyy perusopetuslain mukaisiin päätöksiin sekä
oppivelvollisuuslain osalta perusopetuksen oppilaiden oppivelvollisuuden
valvontaa ja ohjausta koskeviin tehtäviin sekä oppivelvollisuuden
suorittamisen keskeyttämistä koskeviin päätöksiin.
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Lisäksi delegointipäätöksessä on huomioitu uudet nimikkeet ja tehty
organisaatiomuutoksen ja toimintojen järjestämisen kannalta
tarkoituksenmukaiseksi katsottuja muutoksia yksittäisen viranhaltijoiden
ratkaisuvaltaan. Oheismateriaalina on voimassa olevan ja ehdotetun
delegointipäätöksen vertailu.
Ehdotetut muutokset on käsitelty sivistystoimen henkilöstötoimikunnan
kokouksessa 28.5.2021. Lisäksi muutoksia on käsitelty suunnittelu- ja
hallintopalvelujen johtoryhmässä sekä perusopetuslinjan johtoryhmässä.
Päätöshistoria

Liitteet
1 Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön
perustuva ratkaisuvalta 1.8.2021 lukien
Oheismateriaali
Voimassaolevan suomenkielisen opetuksen tulosyksikön delegointipäätöksen ja ehdotetun
suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön delegointipäätöksen vertailu
Jakelu
Peruskoulut

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

§ 116

10/89
09.06.2021

8213/00.01.01/2021

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 09.06.2021 § 116
§ 116

Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen
tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva
ratkaisuvalta 1.8.2021 lukien
Valmistelijat / lisätiedot:
Erma Tapio
Leino Virpi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy suomenkielisen toisen
asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön viranhaltijoiden
opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan (delegointipäätös) liitteen
mukaisesti.
Delegointipäätös tulee voimaan 1.8.2021.
Päätöksen voimaan tulo edellyttää, että sivistystoimen johtaja on tehnyt
päätöksen suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen
tulosyksikön toimintaohjeesta.

Käsittely

Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Valtuusto on 22.3.2021 § 76 hyväksynyt kaupungin organisaatiouudistuksen
mukaiset hallintosäännön muutokset. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2021.
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Uudella kasvun ja oppimisen toimialalla sijaitsevat seuraavat tulosyksiköt:
suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö, suomenkielisen
perusopetuksen tulosyksikkö, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja
nuorisopalvelujen tulosyksikkö sekä ruotsinkielisten sivistyspalvelujen
tulosyksikkö.
Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön toimintaohjetta sekä
suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen
toimintaohjetta käsitellään kaupungin johtoryhmässä 8.6.2021, minkä jälkeen
toimialajohtaja voi tehdä niistä päätöksen. Toimintaohjeissa määrätään
tulosyksiköiden organisaatio- ja johtamisrakenne.
Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikköä
johtajaa toisen asteen koulutuksen johtaja. Tulosyksikkö jakautuu seuraaviin
palvelualueisiin:
-

Toisen asteen koulutus, jonka päällikkönä toimii koulutuspalvelupäällikkö
Nuorisopalvelut, jonka päällikkönä toimii nuorisopalvelupäällikkö

Toimintaohjeissa määrätään viranhaltijoiden ratkaisuvalta muun muassa
henkilöstö-, hankinta-, sopimus-, vahingonkorvaus- ja eräissä muissa
asioissa.
Organisaatiomuutoksen sekä lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten
vuoksi opetus- ja varhaiskasvatuskunnan tulee hyväksyä uusien
tulosyksiköiden viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva
ratkaisuvalta. Olennaisin lainsäädäntömuutos on 1.8.2021 voimaan tuleva
oppivelvollisuuslaki.
Ratkaisuvallan delegointipäätöksessä lautakunta määrittelee viranhaltijoiden
toimivallan tehdä päätöksiä opiskelijaa koskevia päätöksiä, kuten
opiskelijavalinnat, muualla suoritettujen opintojen tunnustaminen, kurinpito.
Lisäksi oppivelvollisuuslain voimaantulon myötä tulee uusia päätettäviä
asioita.
Jatkossa suomenkielisessä opetuksessa on kaksi tulosyksikköä, joilla
molemmilla on omat delegointipäätökset. Toisen asteen koulutuksen ja
nuorisopalvelujen tulosyksikön osalta toimivalta liittyy lukiolain mukaisiin
päätöksiin sekä oppivelvollisuuslaissa koulutuksen järjestäjän ja asuinkunnan
velvollisuudeksi säädettyihin päätöksiin (esim. oppivelvollisuuden
suorittamisen keskeyttäminen, opiskelupaikan osoittaminen
oppivelvollisuuslain mukaista opiskelupaikkaa vailla olevalle oppivelvolliselle,
koulutuksen maksuttomuuden pidentäminen).
Osa oppivelvollisuuslain mukaisista päätöksistä esitetään
koulutuspalvelupäällikön ja osa rehtorien päätettäväksi. Lisäksi on tehty
joitakin tarkennuksia ja korjauksia. Oheismateriaalina on voimassa olevan ja
ehdotetun delegointipäätöksen vertailu.
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Ehdotetut muutokset on käsitelty sivistystoimen henkilöstötoimikunnan
kokouksessa 28.5.2021 ja lukiolinjan johtoryhmässä 2.6.2021.

Päätöshistoria

Liitteet
2 Espoon kaupungin suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen
tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta 1.8.2021 lukien
Oheismateriaali
Voimassaolevan suomenkielisen opetuksen tulosyksikön delegointipäätöksen ja ehdotetun
suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön delegointipäätöksen
vertailu
Jakelu
Lukiot
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Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 09.06.2021 § 117
§ 117

Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta ja lausunnon
antaminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Latva-Äijö Annika
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi selostusosan
mukaiset selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa
esitettyihin sivistystoimea koskeviin kannanottoihin ja antaa ne
lausuntonaan vuoden 2020 arviointikertomuksesta.

Käsittely

Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Tarkastuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 28.04.2021 § 56 vuoden
2020 arviointikertomuksen. Samalla tarkastuslautakunta velvoitti
kaupunginhallitusta pyytämään lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset
toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä arviointikertomuksessa
esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi sekä toimittamaan ne valtuustolle ja
tiedoksi tarkastuslautakunnalle osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa todetaan mm., että
2.3 POIKKIHALLINNOLLISTEN OHJELMIEN TAVOITTEIDEN
TOTEUTTAMISEN ARVIOINTI
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Tarkastuslautakunnan suositukset: Poikkihallinnollisille ohjelmille
tulee asettaa Espoo-tarinan toteuttamisen kannalta keskeiset
tavoitteet kaupungin toiminnan kehittämiseksi.
Valtuuston toivomuksen mukaisesti poikkihallinnollisten
kehitysohjelmien kaikissa tulevissa teemoissa tulee huomioida
Espoon taloudellinen tilanne kestävän talouden näkökulmasta ja
arvioida kehitysohjelmien toimenpiteitä taloudellisen vaikuttavuuden
kautta.
Kaikille poikkihallinnollisille ohjelmille tulee taata tarvittavat
toimintaedellytykset.
Ohjelmakauden edetessä tulee arvioida ohjelmien avulla saavutettuja
tavoitteita ja
konkreettisia hyötyjä. (SIVU 19)
Sivistystoimi vastaa: Sivistystoimi raportoi aina osavuosikatsausten
yhteydessä taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman edistymisen ja
vaikuttavuuden toimialan osalta.
Osallistuva Espoo -poikkihallinnollinen ohjelma on tavoitteiltaan
sivistystoimen palvelujen ytimessä. Osallisuuden kokemus lisää
hyvinvointia. Se on myös valtuuston määrittämien arvojen mukaan
asukaslähtöistä toimintaa, joka tulee huomioida mm. palveluissa ja niiden
kehittämisessä. Tämä on huomioitu mm. koulujen peruskorjausten ja
väistöjen yhteydessä laajoina kuulemisina sekä uusien
opetussuunnitelmien valmistelutyössä. Osallisuuden tavoitteet ovat
vahvasti esillä sekä perusopetuksen että lukiokoulutuksen
opetussuunnitelmien perusteissa ja koulujen toiminnassa. Koulujen
itsearvioinneissa sekä valtakunnallisessa kouluterveystutkimuksessa
oppilaat ja opiskelijat voivat antaa palautetta osallisuudesta.
Sivistystoimella ja sosiaali- ja terveystoimella on yhteinen Hyvinvoinnin ja
terveydenryhmä. Osallisuusasioiden syvällisemmän käsittelyn ja
merkityksellisyyden vuoksi on sovittu että jatkossa tämä ryhmä käsittelee
myös osallisuusasioita.
Toimiala takaa kaikille poikkihallinnollisille ohjelmille tarvittavat
toimintaedellytykset ja arvioi ohjelmakauden edetessä ohjelmien avulla
saavutettuja tavoitteita ja konkreettisia hyötyjä.
3 KAUPUNGIN JA KONSERNIN TALOUDEN JA
TOIMINTAYMPÄRISTÖN ARVIOINTI
3.1 KAUPUNGIN JA KONSERNIN TALOUDEN JA
TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS
Tarkastuslautakunnan suositukset:
Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus- ja sopeutusohjelman
toteuttaminen on
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välttämätöntä kaupungin ja konsernin talouden tasapainon
saavuttamiseksi.
Kaupungin johdon ja henkilöstön sekä luottamushenkilöiden tulee
määrätietoisesti
jatkaa tasapainottamis- ja tuottavuustoimenpiteiden toteuttamista.
Koronapandemian vaikutukset kaupungin talouteen ja palveluihin
tulee esittää
talousraportoinnin yhteydessä valtuustolle. (SIVU 27)
Sivistystoimi vastaa: Sivistystoimi raportoi aina osavuosikatsausten
yhteydessä taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman edistymisen ja
vaikuttavuuden sekä koronapandemian vaikutukset kaupungin talouteen ja
palveluihin toimialan osalta.
3.4 HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT SEURANTATIEDOT SEKÄ KUNTA10TUTKIMUS
Tarkastuslautakunnan suositus:
Palvelutuotannon järjestämisen kokonaiskuvan muodostamiseksi on
henkilöstömäärien lisäksi tarkasteltava vuokratyövoiman käytön sekä
palvelujen ostojen määrien kehitystä toiminto- ja toimialakohtaisesti.
(SIVU 33)
Sivistystoimi vastaa: Henkilöstömäärän ja vuokratyövoiman määrän
hallintaa kehitetään tulosyksiköiden kanssa osana
henkilöstösuunnitteluprosessin ohjausta ja toimintatapoja kiinnittämällä
huomio henkilöstösuunnittelun nykykäytänteiden arviointiin,
tuottavuustavoitteisiin ja taloudellisesti kestävä Espoo ohjelmaan. Lisäksi
seurataan ja analysoidaan henkilöstömäärän ja vuokratyövoiman käyttöä
osavuosikatsauksissa ja Patu-raportoinnissa.
Vuonna 2020 sivistystoimen oma henkilöstö tuotti 6 593 henkilötyövuotta ja
vuokratyövoima 365 henkilötyövuotta. Oman henkilöstön henkilötyövuodet
kasvoivat 0,9 prosenttia ja vuokratyövoiman laskevat 26 prosenttia
vuodesta 2019. Vuokratyövoiman osuus oli 5,2 prosenttia sivistystoimen
yhteenlasketuista henkilötyövuosista. Henkilöstön määräaikaisten
palvelusuhteiden kasvua selittää päätoimisten projektityöntekijöiden kasvu,
joka vuonna 2020 oli 101 työntekijää.
Vuokratyövoiman käyttöä laskua selittää korona, jolloin henkilöstöä ei
rekrytoitu. Henkilöstöpalvelut Seure Oy:n kautta. Henkilötyövuosien kasvua
jää alhaisemmaksi kuin oppilas- ja opiskelijamäärän kasvu, joka
esimerkiksi suomenkielisen perusopetuksen osalta oli 2,5 prosenttia ja
lukiossa 7,4 prosenttia.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

§ 117

16/89
09.06.2021

Sivistystoimessa ulkoisten palvelujen ostot, yhteensä 106,5 milj. euroa
vuonna 2020, laskivat 1,4 prosenttia. Asiakaspalvelujen ostot olivat 43,1
milj. euroa, jossa oli laskua n. 0,9 prosenttia. Asiakaspalvelujen ostoja
tehtiin mm. suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa n. 12,6 milj. eurolla,
jossa oli laskua edellisvuoteen 3,0 prosenttia. Liikunta- ja
nuorisopalveluissa asiakaspalvelujen ostot olivat 5,9 milj. euroa, joka oli
edellisvuoden tasolla. Kunnilta ja kuntayhtymiltä ostettiin asiakaspalveluja
yhteensä 14,7 milj. euroa ja nämä ovat kasvoivat 11,5 prosenttia. Muita
merkittäviä palveluostoja olivat Espoo Catering Oy:ltä tehdyt
ateriapalvelujen ostot 27,1 milj. euroa sekä asiakaskuljetukset, noin 5,9
milj. euroa, jotka laskivat noin 20 prosenttia.

4 ASUKAS- JA ASIAKASLÄHTÖISYYS KAUPUNGIN PALVELUISSA
4.1 ASUKAS- JA ASIAKASLÄHTÖISYYDEN KEHITYS
VALTUUSTOKAUDELLA
Tarkastuslautakunnan suositukset:
Asukas- ja asiakaslähtöisyyden edistämiseksi kuntalaisten
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on edelleen lisättävä.
Kaikilla kaupunkilaisilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet
osallistua ja vaikuttaa. Espoon tulee tiedottaa aktiivisesti
ja avoimesti asukas- ja asiakasosallisuusasioista.
Kaupungin tulee huolehtia henkilöstön riittävästä kouluttamisesta ja
sitouttamisesta
asukas- ja asiakaslähtöiseen toimintatapaan.
Kaupungin johdon ja henkilöstön sekä luottamushenkilöiden tulee
toiminnassaan
edistää asukas- ja asiakaslähtöisyyttä.
Asukas- ja asiakaslähtöisyyden kehittämistyössä tulee hyödyntää
muiden toimijoiden
hyväksi todettuja käytäntöjä. (SIVU 42)
Sivistystoimi vastaa:
Sivistystoimen tulosyksikköjen toiminta perustuu Espoo tarinaan,
valtuuston asettamiin tavoitteisiin ja opetussuunnitelmiin. Kaikkien
palvelujen kehittämisen periaatteena on asukas- ja asiakaslähtöisyys, jotka
läpileikkaavat eri toiminnot ja näkyvät henkilöstön osaamisen kehittämisen
painopisteissä.
Espoolaisen johtamisen yksi viidestä kulmakivistä on asukaslähtöinen
toiminta. Kulmakivet toimivat kaupungin johtamisarvoina ja arvot käydään
läpi ”Espoolainen johtaminen omaksi” -valmennuksessa, joihin
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sivistystoimen uudet esihenkilöt kutsutaan. Sivistystoimen henkilöstö
osallistuu kaupungin järjestämiin johtamiskoulutuksiin, jossa asiakas- ja
asukaslähtöisyyden teemat ovat esillä. Valmennuksissa on sovellettu
MakewithEspoo – kehittämispakettia välineenä. Lisäksi sivistystoimen
henkilöstö osallistuu aktiivisesti kaupungin järjestämiin asukasosallisuutta
käsitteleviin koulutuksiin, asiantuntijaluentoihin ja tapahtumiin.
Vuonna 2020 erityisesti sivistystoimen osaamisen kehittämisen
painopisteet olivat palvelumuotoilun, saavutettavuuden,
asiakaspalveluosaamisen, viestinnän, palvelun kielitaidon,
osallistamisosaamisen kehittämisessä ja osallistavassa budjetoinnissa.
Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on kehitetty laadun arvioinnin
itsearviointikriteeristö, jonka avulla varhaiskasvatusyksiköt arvioivat
jatkossa myös osallisuuden toteutumista omissa yksiköissään.
Varhaiskasvatuksessa toteutetaan osallistavaa budjetointia päiväkodeissa.
Asiakkaiden osallisuutta vahvistetaan myös palvelusetelin käyttöönotolla,
sekä asukaspuistojen toiminnan kehittämisessä yhteistyössä alueen
asukkaiden kanssa. Myös kielikaveri- ja Musapeda-toiminta ovat lisänneet
vieraskielisten lasten osallisuutta. Samoin Paola-toiminnan avulla on lisätty
vieraskielisten lasten ja huoltajien osallisuutta. Tekemistä kotona oleville
lapsille -sivusto luotiin lapsille ja huoltajille, jotka ovat joutuneet olemaan
pois varhaiskasvatuksesta poikkeusoloista johtuen. Lasten ja huoltajien
osallisuutta on pyritty lisäämään myös valtionavustuksella toteutettavan
Etämentori-hankkeen avulla. Sen tavoitteena on lisätä huoltajien, lasten
sekä henkilöstön digitaitoja.
Opetustoimessa (Suko ja Svebi) lukioiden opetussuunnitelmien teossa
on osallistettu nuoria sekä sidosryhmiä. Vanhempainiltoja ja
huoltajatapaamisia ollaan kehitetty osallistaviksi, ja
oppilas/opiskelijakuntatoimintaa vahvistetaan ja kehitetään esimerkiksi
alueellisia oppilaskuntapäiviä järjestämällä. Yhteisöllisyys ja osallisuus
ovat olleet ja tulevat olemaan myös seuraavana lukuvuotena erityisenä
painopisteenä kouluissa. Peruskoululaiset ja lukiolaiset osallistuivat myös
uuden Espoon tarinan luomiseen Mun Espoo -kyselyllä, jolla kerättiin tietoa
koululaisten kokemuksista ja toiveista kotikaupungissaan, nyt ja
tulevaisuudessa.
Nuorisopalveluissa osallisuuden ja vaikuttamisen polkua ollaan edelleen
kehitetty. Nuorisopalveluissa on otettu käyttöön uusia, osallistavia
digitaalisia nuorisotyön muotoja. Viime vuonna on kehitetty eteenpäin
myös kv-yhteistyötä ja osallistamistaitoja henkilökunnalle, sekä nuorten
tietoisuuden lisäämistä vaikuttamisen eri väylistä. ManiMiitti -osallistava
budjetointiprosessi käynnistyy uudelleen koronan jälkeen, ja myös siihen
kehitetään osittain uusia digitaalisia työmuotoja. Espoon kaupungin
palkintorahoja Euroopan komission innovaatiopääkaupunkikilpailusta
(iCapital) ollaan käyttämässä myös lasten ja nuorten osallisuutta lisääviin
toimenpiteisiin sivistystoimessa tulosyksiköiden välisenä
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yhteistyönä. Sateenkaarevan nuorisotyön aloitusta suunnitellaan, ja
viestinnän keinoja pohditaan nuorten tarpeita vastaavaksi.
Liikuntapalvelut ovat kärsineet koronan aiheuttamista rajoituksista.
Harrastamisen käynnistyttyä uudelleen tarjotaan kasvavassa määrin
matalan kynnyksen liikunnan harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille.
Toimintaa järjestetään yhteistyössä sekä liikunta- ja urheiluseurojen että
liikunta-alan yritysten kanssa. Lisäksi liikuntapalvelut ovat soveltavin osin
tukena Espoon harrastamisen mallin (Harrastamisen Suomen malli)
liikunnan järjestämisessä.
Kulttuuripalveluiden Kurkkaa Espooseen-kirjan prosessi on ollut
esikouluikäisiä lapsia tehokkaasti osallistava. Kurkkaa Espooseen-kirjan
prosessissa kerättyjä lasten ajatuksia Espoosta hyödynnetään myös
Espoo tarinnan päivityksessä. Kirjastoissa on toteutettu osallistavaa
budjetointia, ja asukkaat ovat päässeet suunnittelemaan uusia kirjastoja.
Kulttuuripolkua on kehitetty yhdessä 2. asteen opetuksen kanssa. Espoopäivä toteutetaan yhdessä kuntalaisten kanssa. Kaupunginmuseon
näyttelyitä on toteutettu asukkaita osallistamalla,
samoin Pentalan saaristomuseota on kehitetty osallistavin menetelmin
palvelumuotoilun keinoin.
Sivistystoimessa osallisuutta kehitetään ja koordinoidaan
osallisuusverkoston avulla.
6 SIVISTYSTOIMI
6.1 SUOMEN- JA RUOTSINKIELISET VARHAISKASVATUSPALVELUT
Tarkastuslautakunnan suositus:
Varhaiskasvatuspalvelujen tarjonnan monimuotoisuudesta sekä
suomen- että ruotsinkielisissä varhaiskasvatuspalveluissa on
pidettävä huolta jatkossakin. (SIVU 70)
Sivistystoimi vastaa: Varhaiskasvatuksen palveluseteli otetaan käyttöön
1.8.2021. Yksityisen hoidon tuen kuntalisiä päiväkoteihin korotetaan myös
1.8.2021 alkaen. Espooseen on hakeutunut ja hakeutumassa uutta
yksityistä palvelutuotantoa, mikä täydentää hyvin nykyistä
varhaiskasvatuksen palveluverkkoa. Palveluverkkoa kehitettäessä tehdään
yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Vuoden 2020 tulostavoitteista seuraavaa: (SIVU 14)
Sivistystoimi
Varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee -tulostavoite ei tilinpäätöksen
eikä tarkastuslautakunnan arvion mukaan toteutunut pääosin
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koronavirusepidemiasta johtuen. Valtuustolta ei ole haettu tulostavoitteen
poikkeamaa.
Sivistystoimi vastaa:
10kk-2-vuotiaat
3 - 4-vuotiaat
5-vuotiaat
6-vuotiaat
Kaikki varhaiskasvatusikäiset

2019
50,5 %
91,0 %
94,0 %
94,1 %
79,0 %

2010
51,1 %
91,8 %
95,9 %
93,6 %
79,3 %

Tilastokeskus julkaisi lopullisen 31.12.2020 tilanteen väestötiedon
31.3.2021. Raportointi toteutettiin ennakkotiedon pohjalta ja oli epävarmaa,
miten tavoite tulee toteutumaan. Koska toteutuminen oli mahdollista,
poikkeamaa ei haettu. Lopullisen tilanteen mukaan osallistumisaste
vuoden lopussa oli suurempi kuin edellisenä vuonna. Tavoite toteutui.
Espoon oppimistulokset ovat Suomen parhaat -tulostavoite toteutui
tilinpäätöksen ja tarkastuslautakunnan arvion mukaan osittain.
Koronavirusepidemian vuoksi 9. luokkalaisten
kevään 2020 matematiikan ja ruotsin arvioinnit peruttiin.
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden
arvosanpisteiden keskiarvo ylitti mittarina olleen arvon. Valtuustolta ei ole
haettu tulostavoitteen
poikkeamaa.
Sivistystoimi vastaa: Tulostavoite toteutui osittain. Yo-kirjoitusten tulos
ylitti mittarin arvon, mutta 9. luokkalaisten kevään päättöarvioinnit jäivät
pitämättä koronapandemian takia. Päättöarviointeja ei voi tehdä
syyslukukaudella. Kokonaisvaltaisen arvion mukaan tulostavoite ei
toteutunut.
Eri kieli- ja kulttuuriryhmien lasten ja nuorten osallistumisaste kasvaa tulostavoite ei tilinpäätöksen
eikä tarkastuslautakunnan arvion mukaan toteutunut. Valtuustolta ei ole
haettu tulostavoitteen poikkeamaa.
Sivistystoimi vastaa:
10 kk-2 v
3-4-vuotiaat
5-vuotiaat
6-vuotiaat

2019
38,5 %
83,6 %
88,4 %
89,0 %

2020
40,6 %
84,8 %
84,9 %
83,9 %

Tilastokeskus julkaisi lopullisen 31.12.2020 tilanteen väestötiedon
31.3.2021. Lisäksi yksityisen varhaiskasvatuksen sekä sukon järjestämän
esiopetuksen ja 6v lasten valmistavan opetuksen osalta tietoa lasten
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äidinkielestä ei ole kaikilta osin saatavissa. Raportointi toteutettiin
ennakkotiedon pohjalta ja oli epävarmaa, miten tavoite tulee toteutumaan.
Koska toteutuminen oli mahdollista, poikkeamaa ei haettu. Lopullisen
tilanteen mukaan osallistumisaste vuoden lopussa oli suurempi ainoastaan
alle 3-vuotiaiden ikäluokassa. Tavoite ei toteutunut.

Päätöshistoria

Liitteet
3 Vuoden 2020 tarkastuslautakunnan arviointikertomus
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Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 09.06.2021 § 118
§ 118

Oppivelvollisuuslain mukainen maksuton oppimateriaali syksyllä 2021
Espoon kaupungin lukioissa aloittaville opiskelijoille
Valmistelijat / lisätiedot:
Erma Tapio
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että oppivelvollisuuslain
soveltamisalaan kuuluvien opiskelijoiden lisäksi lukion tarjoamiin
opiskelijalle maksuttomiin oppimateriaaleihin on oikeus seuraavilla,
lukuvuonna 2021-2022 lukion opinnot aloittavilla opiskelijoilla:
- opiskelija on opiskellut lukuvuonna 2020–2021 lukiokoulutukseen
valmentavassa koulutuksessa, ammatilliseen koulutukseen valmentavassa
koulutuksessa tai perusopetuksen lisäopetuksessa
- opiskelija on suorittanut perusopetusta lukuvuoden 2020-2021 aikana, ja
ollut sen jälkeen ilman opiskelupaikkaa
- opiskelija on opiskellut perusopetukseen valmistavassa opetuksessa
lukuvuonna 2020–2021.
Oppimateriaalin maksuttomuus on voimassa sen kalenterivuoden loppuun
saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta tai sitä ennen saa toisen asteen
tutkinnon valmiiksi edellyttäen, että opinnot etenevät
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Maksuttomuusaikaa ei
voi pidentää.

Käsittely

Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Selostus
1.8.2021 voimaan tulevassa oppivelvollisuuslaissa (1214/2020) on
laajennettu oppivelvollisuus koskemaan myös perusopetuksen jälkeistä
koulutusta. Lakia ei sovelleta henkilöön, jonka perusopetuslaissa
tarkoitettu oppivelvollisuus on päättynyt ennen 1.1.2021. Lakia sovelletaan
siten ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä 2021
ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet).
Oppivelvollisuuslain 17 §:n mukaan opetuksen edellyttämät oppimateriaalit
sekä työvälineet, -asut ja -välineet ovat opiskelijalle maksuttomia.
Lähtökohtaisesti kaikki opetus on maksutonta, mutta opintoja täydentävistä
vapaaehtoisista toiminnoista (kuten retkien matkakustannukset ja
pääsymaksut) voidaan periä maksuja.
Espoossa lukioon hakeutuu vuosittain 9. luokan päättävien nuorten lisäksi
(ensi syksynä pääosin vuonna 2004 syntyneitä) opiskelijoita, jotka ennen
toiselle asteelle hakeutumistaan opiskelevat edeltävän vuoden
lisäopetuksessa, lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa LUVAssa
tai ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa VALMASSA.
He eivät ole oppivelvollisuuslain soveltamisalan piirissä. Lisäksi lukiossa
voi aloittaa yksittäisiä ei-oppivelvollisia opiskelijoita, jotka ovat esimerkiksi
saaneet perusopetuksen päättötodistuksen syksyllä 2020 ja olleet tämän
jälkeen ilman toisen asteen opiskelupaikkaa taikka opiskelijoita, jotka ovat
opiskelleet perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, mutta eivät ole
oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisia.
Oppivelvollisuuslain mukainen koulutuksen maksuttomuus ei koske edellä
mainittuja opiskelijoita. Tästä syntyy tilanne, jossa suurin osa
lukiokoulutuksen ensi syksynä aloittavista opiskelijoista saa
oppimateriaalin, kuten oppikirjat, lisenssit, tietokone, käyttöönsä maksuitta,
kun taas osan tulee ne itse hankkia kustannuksellaan.
Pääkaupunkiseudun sivistystoimen johto linjasi kokouksessaan 31.3.2021,
että maksuton oppimateriaali tarjottaisiin myös perusopetuksen jälkeisistä
valmistavista koulutuksista ja lisäopetuksesta toisen asteen opintoihin
syksyllä siirtyville.
Espoossa on arvioitu, että edellä mainittuja opiskelijoita on noin 100, joista
noin puolen arvioidaan aloittavan lukio-opiskelun. Opiskelijakohtainen
kustannus syyslukukauden 2021 osalta on suomenkielisessä
lukiokoulutuksessa noin 1 090 euroa ja ruotsinkielisessä
lukiokoulutuksessa noin 1 180 euroa. Vuoden 2021 lisätalousarviossa
varaudutaan ko. kustannuksiin.
Asia käsitellään Svenska rum -lautakunnassa 10.6.2021.
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§ 119

Espoon sivistystoimen lausunto hallituksen esityksestä
varhaiskasvatuslain muuttamisesta koskien varhaiskasvatuksessa olevan
lapsen tuen järjestämistä
Valmistelijat / lisätiedot:
Mattila Virpi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää antaa Espoon sivistystoimen
lausunnon hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslain muuttamisesta
koskien varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tuen järjestämistä liitteen
mukaisesti.

Käsittely

Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut lausuntokierroksen koskien
hallituksen esitystä eduskunnalle varhaiskasvatuslain muuttamisesta.
Lausunto tulee jättää lausuntopalveluun viimeistään 11.6.2021.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia siten, että
siinä säädettäisiin varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeudesta
tarvitsemaansa tukeen sekä varhaiskasvatuksessa annettavan tuen
rakenteesta nykyistä tarkemmin. Lakiin ehdotetaan luotavaksi nykyistä
vahvempi jatkumo esi- ja perusopetukseen. Lakiin esitetään lisättäväksi
uusi 3 a luku, jossa säädettäisiin lapsen oikeudesta varhaiskasvatuksessa
annettavaan tukeen, annettavasta tuesta ja tuen toteutuksesta sekä tuen
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tarpeen arvioinnista, hallintopäätöksen tekemisestä sekä
muutoksenhausta.
Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu
käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.
Päätöshistoria

Liitteet
4 Espoon sivistystoimen lausunto hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslain muuttamisesta
koskien varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tuen järjestämistä
Oheismateriaali
Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslain muuttamisesta
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§ 120

Espoon varhaiskasvatuksen laskutushinnastot 1.8.2021 alkaen
Valmistelijat / lisätiedot:
Laakkonen Marika
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää Espoon varhaiskasvatuksen
laskutushinnastot ulkokunnille 1.8.2021 alkaen liitteiden mukaisesti.

Käsittely

Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Espoo laskuttaa ulkokunnilta Espoossa varhaiskasvatuksessa olevista
lapsista. Hinnaston mukaiset kustannukset peritään kunnilta, joiden kanssa
on tehty erilliset sopimukset tai jotka ovat antaneet asiakkaalle
maksusitoumuksen. Palveluista peritään niiden tuottamisesta aiheutuneet
todelliset kustannukset.
Pääkaupunkiseudun kunnat (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) ovat
yhdessä valmistelleet periaatteet, joiden mukaan varhaiskasvatuksesta
perittävät kustannukset määritellään. Laskentaperusteena käytetään
kunkin kaupungin omia edellisen vuoden tilinpäätöskustannuksia, joista
vähennetään kunnan keräämät asiakasmaksut. Kustannukset muutetaan
kuluvan vuoden tasoon opetustoimen hintaindeksillä. Laskutushinnasto on
voimassa toistaiseksi. Laskutushinnastossa tapahtuvat muutokset tuodaan
lautakuntien hyväksyttäväksi.
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Muille kunnille hinnaston laskentaperiaatteet ovat samat kuin
pääkaupunkiseudun kuntien hinnastossa, lukuun ottamatta
asiakasmaksuvähennystä.

Päätöshistoria

Liitteet
5 Espoon varhaiskasvatuksen laskutushinnasto pääkaupunkiseudun kunnille 1.8.2021 alkaen
6 Espoon varhaiskasvatuksen laskutushinnasto muille kunnille 1.8.2021 alkaen
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§ 121

Åbergin lastentalon tilan käyttömahdollisuudet
Valmistelijat / lisätiedot:
Hovi Salla
Nääppä Roosa
Mattila Virpi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Mattila Virpi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että suomenkielinen
varhaiskasvatus luopuu Åbergin lastentalon tilasta. Tilalle etsitään uutta
käyttäjää yhteistyössä sivistystoimen tilat ja alueet -yksikön ja
Tilapalvelujen kanssa.

Käsittely
Wanne teki puheenjohtajan, Wallsin ja Kajavan kannattamana seuraavan
toivomusesityksen:
"Lautakunta toivoo, että Åbergin talon leikkipiha-alue pysyy lapsiperheiden
käytössä myös tulevaisuudessa."
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Wannen
toivomusesitys hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi
sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että suomenkielinen
varhaiskasvatus luopuu Åbergin lastentalon tilasta. Tilalle etsitään uutta
käyttäjää yhteistyössä sivistystoimen tilat ja alueet -yksikön ja
Tilapalvelujen kanssa.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toivoo, että Åbergin talon leikkipihaalue pysyy lapsiperheiden käytössä myös tulevaisuudessa.
Selostus
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Päättäessään 16.2.2021 Leppävaaran asukaspuiston toiminnan
jatkumisesta nykyisessä paikassa, opetus ja varhaiskasvatuslautakunta
esitti, että Åbergin lastentalon monipuolisesta hyödyntämisestä tuodaan
lautakunnalle erillinen esitys. Tilojen käyttömahdollisuuksia on selvitetty
yhdessä Tilapalvelujen ja sivistystoimen tilat ja alueet -yksikön kanssa.
Åbergin lastentalo sijaitsee osoitteessa Ajurinkuja 4. Åbergin
huvilarakennus on rakennettu noin vuonna 1911 ja sen on arvioitu olevan
paikallisen rakennushistorian kannalta arvokas rakennus. Kohteelle on
haettu muutoslupa vuonna 1995, jolla asuinrakennus on muutettu
kerhotiloiksi ja yläkertaan toimistotiloja.
Åbergin lastentalo on kaksikerroksinen puurakennus, jonka alakerrassa on
muutama tilava huone, eteisaula, wc:t, toimisto ja pienehkö keittiö.
Yläkerrassa sijaitsee toimistokäytössä olleita tiloja.
Åbergin lastentalon sisä- ja ulkotilat ovat hyvässä kunnossa. Lastentalon
piha peruskorjattiin syksyllä 2020. Tiloissa ei piharemontin ja avoimen
varhaiskasvatuksen koronasulkujen jälkeen ole ollut toimintaa.
Åbergin lastentalon vuosivuokra on noin 24 000 €. Tilan irtisanomisaika on
12 kuukautta.
Tilapalveluilta saadun tiedon mukaan Åbergin lastentalon tiloilla ei ole
rakennuslupaa päiväkotitoimintaan. Tilapalvelut on alustavasti selvittänyt
tilojen korjausmahdollisuuksia. Ilmanvaihto nykytilanteessa mahdollistaa
vain muutaman käyttäjän / huone, mutta rakennuskorkeus riittäisi
ilmastoinnin korjaamisen. Kuraeteistä ja LE-WC:tä tiloihin ei voida
toteuttaa. Joka tapauksessa päiväkotitoiminta tiloissa ei ole jatkossakaan
mahdollista ilman mittavia korjaustoimia. Tila on niin pieni, ettei siihen
korjaustoimien jälkeenkään olisi mahdollista sijoittaa kuin yksi pieni
lapsiryhmä, jolloin tiloja ei kannata korjata päiväkotikäyttöön.
Tilat mahdollistavat avoimen varhaiskasvatuksen toimintoja tilan
alakerrassa ja piha-alueella. Tila soveltuisi asukaspuisto- ja kerhokäyttöön
tai jonkinlaiseen kuntalaiskäyttöön. Yhden asukaspuiston vuotuiset
käyttökustannukset ovat noin 130 000 € ilman vuokria. Uuden
asukaspuiston perustamiseen tarvitaan lisäksi kalustehankintoja.
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen vuoden 2021 talousarvio ei
mahdollista nykyistä laajempaa asukaspuisto- ja kerhotoimintaa. Osana
Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmaa (TakE-ohjelma) avoimien
päiväkotien toiminta on integroitu osaksi asukaspuistojen toimintaa ja
säästöä tulee syntyä 400 000€. Tämän TakE-tavoitteen toteuttaminen ei
jatkovuosinakaan mahdollista avoimen varhaiskasvatuksen laajentamista.
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Nykyinen avoimen varhaiskasvatuksen palvelutarjonta vastaa kysyntää.
Lisäksi avoimen varhaiskasvatuksen potentiaalinen kohderyhmä ei kasva,
kun varhaiskasvatukseen osallistumisaste nousee.
Leppävaaran palvelualueella on selvitetty mahdollisuutta siirtää avoimen
varhaiskasvatuksen toimintoja muualta Leppävaaran alueelta Åbergin
lastentaloon. Siirrot veisivät kuitenkin toiminnat liian kauaksi nykyisistä
toimipisteistä, joten niitä ei ole syytä toteuttaa.
Koska Åbergin lastentalon tilalle ei voida varhaiskasvatuksessa osoittaa
käyttöä, tilasta kannattaa luopua. Sivistystoimen tilat ja alueet -yksikössä
on selvitetty mahdollisuutta hyödyntää tiloja muissa palveluissa ja
mahdollisesti uusi käyttäjä onkin sitä kautta löydettävissä.

Päätöshistoria
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Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2021
talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2021
Valmistelijat / lisätiedot:
Turunen Jaana M
Peltonen Anne
Penttinen Jukka
Latva-Äijö Annika
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Mattila Virpi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi suomenkielisen
varhaiskasvatuksen tulosyksikön sekä omalta osaltaan sivistystoimen
talousarvion, strategian osavuosikatsaus 1:n.

Käsittely

Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Kaupungin johtoryhmä käsittelee kuukausittain toiminnan ja talouden
tiedot. Kuukausiraportti käsitellään kaupunginhallituksessa kuukausittain
pl. osavuosikatsausten raportointikuukaudet. Kuukausiraportti sisältää
keskeiset tiedot toimintaympäristön kehityksestä, ennusteen ja analyysin
talousarvioin käyttötalouden ja investointien toteutumisesta, poikkeamista,
poikkeamien syistä ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä.
Kaupunginhallitukselle, valtuustolle ja lautakunnille laaditaan huhti-, heinäja lokakuun lopun tilanteesta laajempi osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus
sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja
tuloarvioiden toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa arvioidaan
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palvelutuotannon kokonaiskehitystä Patu-raportoinnin kautta. Lokakuun
osavuosikatsauksen perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja
tuloarvioiden poikkeamat sekä määrärahojen muutosesitykset valtuuston
käsiteltäviksi.
Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmasta raportoidaan kvartaaleittain
kaupungin johtoryhmälle sekä puolivuosittain valtuustolle. Ohjelman
ensimmäisen vuoden ensimmäisessä raportoinnissa arvioidaan ja
ennustetaan toimenpiteiden tuottavuus-(€) tavoitteen saavuttamista ja
toimenpiteiden etenemistä ja toteutumista vuoden 2021 aikana.
Päätöshistoria

Liitteet
7 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2021
Oheismateriaali
Sivistystoimen tuloskortti tilanteessa 30.4.2021
Sivistystoimen tuloslaskelma tilanteessa 30.4.2021
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tuloskortti tilanteessa 30.4.2021
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§ 123

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2021 talousarvion ja
strategian osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2021
Valmistelijat / lisätiedot:
Penttinen Tero
Latva-Äijö Annika
Penttinen Jukka
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Suomenkielisen opetustoimen johtaja Toivonen Kaisu M SUKO
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi suomenkielisen
opetuksen tulosyksikön sekä omalta osaltaan sivistystoimen talousarvion,
strategian osavuosikatsaus 1:n.

Käsittely

Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Kaupungin johtoryhmä käsittelee kuukausittain toiminnan ja talouden
tiedot. Kuukausiraportti käsitellään kaupunginhallituksessa kuukausittain
pl. osavuosikatsausten raportointikuukaudet. Kuukausiraportti sisältää
keskeiset tiedot toimintaympäristön kehityksestä, ennusteen ja analyysin
talousarvioin käyttötalouden ja investointien toteutumisesta, poikkeamista,
poikkeamien syistä ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä.
Kaupunginhallitukselle, valtuustolle ja lautakunnille laaditaan huhti-, heinäja lokakuun lopun tilanteesta laajempi osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus
sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja
tuloarvioiden toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa arvioidaan
palvelutuotannon kokonaiskehitystä Patu-raportoinnin kautta. Lokakuun
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osavuosikatsauksen perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja
tuloarvioiden poikkeamat sekä määrärahojen muutosesitykset valtuuston
käsiteltäviksi.
Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmasta raportoidaan kvartaaleittain
kaupungin johtoryhmälle sekä puolivuosittain valtuustolle. Ohjelman
ensimmäisen vuoden ensimmäisessä raportoinnissa arvioidaan ja
ennustetaan toimenpiteiden tuottavuus-(€) tavoitteen saavuttamista ja
toimenpiteiden etenemistä ja toteutumista vuoden 2021 aikana.
Päätöshistoria

Liitteet
8 Suomenkielisen opetuksen osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2021
Oheismateriaali
Sivistystoimen tuloslaskelma tilanteessa 30.4.2021
Suomenkielisen opetuksen tuloskortti tilanteessa 30.4.2021
Sivistystoimen tuloskortti tilanteessa 30.4.2021
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§ 124

Periaatteet koulujen ja lukioiden johtokuntien valinnalle toimikaudelle
2021–2023
Valmistelijat / lisätiedot:
Salovaara Jutta E
Träskelin Heidi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Suomenkielisen opetustoimen johtaja Toivonen Kaisu M SUKO
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
1
päättää, että suomenkielisissä peruskouluissa ja lukioissa on toimikaudella
2021 - 2023 liitteen mukaiset johtokunnat.
2
määrittelee johtokuntien kokoonpanot seuraavasti:
Johtokunnassa on 3-5 huoltajien ehdottamaa jäsentä ja 2 henkilökunnan
ehdottamaa jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Peruskoulun johtokunnassa on 2 peruskoulun oppilaskunnan lukuvuodeksi
kerrallaan valitsemaa oppilasedustajaa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus
kokouksessa. Oppilasedustajat ovat vähintään 7. luokalla.
Lukion johtokunnassa on kalenterivuodeksi valittu 2 lukion opiskelijaa.
Nämä opiskelijat ovat joko lukion opiskelijakunnan valitsemia alle 18vuotiaita opiskelijoita, joille johtokunta antaa läsnäolo- ja puheoikeuden tai
he ovat lukion opiskelijakunnan ehdottamia ja lautakunnan valitsemia 18
vuotta täyttäneitä täysvaltaisia jäseniä. Alle 18-vuotiaat opiskelijaedustajat
eivät saa osallistua päätöksentekoon.
Jokaisella oppilasedustajalla, opiskelijaedustajalla tai opiskelijajäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.
Kahden koulun (peruskoulun tai lukion) yhteisessä johtokunnassa on 4-6
huoltajien ehdottamaa jäsentä siten, että kummastakin koulusta on
vähintään 1 huoltajien ehdottama jäsen sekä 1 henkilöstön ehdottama

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

§ 124

36/89
09.06.2021

jäsen kummastakin koulusta sekä sama määrä henkilökohtaisia
varajäseniä. Kahden peruskoulun yhteisessä johtokunnassa on lisäksi 2
peruskoulun oppilaskunnan lukuvuodeksi valitsemaa oppilasedustajaa,
joilla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. Oppilasedustajat ovat
vähintään 7. luokalla. Peruskoulun ja lukion yhteisessä johtokunnassa on
yksi peruskoulun oppilaskunnan valitsema oppilasedustaja sekä yksi lukion
opiskelijakunnan valitsema alle 18-vuotias opiskelijaedustaja tai lukion
opiskelijakunnan ehdottama 18-vuotias täysivaltainen opiskelijajäsen.

3
hyväksyy seuraavat periaatteet noudatettavaksi johtokunnan jäsenten
ehdokasasettelussa:
Huoltajien kokouksen tulee tehdä ehdotus siitä, onko johtokunnassa 3, 4
tai 5 huoltajien ehdottamaa jäsentä. Kahden peruskoulun yhteisen
johtokunnan osalta huoltajien kokouksen tulee tehdä ehdotus siitä, onko
johtokunnassa 4, 5, tai 6 huoltajien ehdottamaa jäsentä niin, että
molemmista kouluista on vähintään 1 huoltajien ehdottama edustaja.
Huoltajien kokous tekee ehdotuksen johtokunnan huoltajajänistä ja näiden
varajäsenistä. Huoltajien kokous kirjaa pöytäkirjaan mahdolliset muut
halukkaat sijajärjestyksessä.
Huoltajien ehdottamilla jäsenillä tulee olla yksi tai useampi lapsi oppilaana
koulussa lukuvuoden 2021-2022 alussa. Tällöin henkilön kotikunta voi olla
muu kuin Espoo. Huoltajajäseneksi ei kuitenkaan voida ehdottaa henkilöä,
joka työskentelee kyseisessä koulussa. Mikäli huoltajaehdokkaita ei ole
riittävästi, voidaan johtokuntaan ehdottaa henkilöä, jolla ei ole lasta ko.
koulussa. Tällöin henkilön kotikunnan tulee olla Espoo.
Huoltajien kokouksen tulee tehdä ehdotus johtokunnan puheenjohtajasta
ja varapuheenjohtajasta huoltajien kokouksen ehdokasasetteluun
sisältyvien ehdokkaiden keskuudesta.
Henkilökunnan ehdottaman henkilön kotikunta voi olla muu kuin Espoo.
Ehdokkaat asetetaan ja valitaan huomioiden naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta annetun lain säännökset kunnallisista toimielimistä.
4
valtuuttaa tulosyksikön tekemään tarvittavat järjestelyt johtokuntavaalien
järjestämiseksi.
Käsittely
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Wanne teki Hellströmin, Rukon, Wallsin ja Jarmo Niemisen kannattamana
seuraavan toivomusesityksen:
" Lautakunta toivoo, että ohjeistuksessa kouluille painotetaan selkeyttä ja
yksiselitteisyyttä, erityisesti seuraavissa asioissa:
- huoltajien kokouksessa tehdään ehdotus, kokoonpanon päättää
lautakunta
- miten huoltajista valittavat johtokunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan,
- miten pj ja vpj valitaan, sekä
- miten naisten ja miesten välinen tasa-arvo tulee huomioida, koskeeko
kiintiö huoltajajäseniä ja varajäseniä vai koko johtokuntaa.
Hyvää päätöksentekoa varten toivotaan laadittavan selkeä ohjeistus sekä
valmiit pohjat kokouksen sujuvoittamiseksi ja muodollisesti oikeanlaisten
päätösten varmistamiseksi."
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Wannen
toivomusesitys hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi
sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
1
päätti, että suomenkielisissä peruskouluissa ja lukioissa on toimikaudella
2021 - 2023 liitteen mukaiset johtokunnat.
2
määritteli johtokuntien kokoonpanot seuraavasti:
Johtokunnassa on 3-5 huoltajien ehdottamaa jäsentä ja 2 henkilökunnan
ehdottamaa jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Peruskoulun johtokunnassa on 2 peruskoulun oppilaskunnan lukuvuodeksi
kerrallaan valitsemaa oppilasedustajaa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus
kokouksessa. Oppilasedustajat ovat vähintään 7. luokalla.
Lukion johtokunnassa on kalenterivuodeksi valittu 2 lukion opiskelijaa.
Nämä opiskelijat ovat joko lukion opiskelijakunnan valitsemia alle 18vuotiaita opiskelijoita, joille johtokunta antaa läsnäolo- ja puheoikeuden tai
he ovat lukion opiskelijakunnan ehdottamia ja lautakunnan valitsemia 18
vuotta täyttäneitä täysvaltaisia jäseniä. Alle 18-vuotiaat opiskelijaedustajat
eivät saa osallistua päätöksentekoon.
Jokaisella oppilasedustajalla, opiskelijaedustajalla tai opiskelijajäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.
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Kahden koulun (peruskoulun tai lukion) yhteisessä johtokunnassa on 4-6
huoltajien ehdottamaa jäsentä siten, että kummastakin koulusta on
vähintään 1 huoltajien ehdottama jäsen sekä 1 henkilöstön ehdottama
jäsen kummastakin koulusta sekä sama määrä henkilökohtaisia
varajäseniä. Kahden peruskoulun yhteisessä johtokunnassa on lisäksi 2
peruskoulun oppilaskunnan lukuvuodeksi valitsemaa oppilasedustajaa,
joilla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. Oppilasedustajat ovat
vähintään 7. luokalla. Peruskoulun ja lukion yhteisessä johtokunnassa on
yksi peruskoulun oppilaskunnan valitsema oppilasedustaja sekä yksi lukion
opiskelijakunnan valitsema alle 18-vuotias opiskelijaedustaja tai lukion
opiskelijakunnan ehdottama 18-vuotias täysivaltainen opiskelijajäsen.
3
hyväksyi seuraavat periaatteet noudatettavaksi johtokunnan jäsenten
ehdokasasettelussa:
Huoltajien kokouksen tulee tehdä ehdotus siitä, onko johtokunnassa 3, 4
tai 5 huoltajien ehdottamaa jäsentä. Kahden peruskoulun yhteisen
johtokunnan osalta huoltajien kokouksen tulee tehdä ehdotus siitä, onko
johtokunnassa 4, 5, tai 6 huoltajien ehdottamaa jäsentä niin, että
molemmista kouluista on vähintään 1 huoltajien ehdottama edustaja.
Huoltajien kokous tekee ehdotuksen johtokunnan huoltajajänistä ja näiden
varajäsenistä. Huoltajien kokous kirjaa pöytäkirjaan mahdolliset muut
halukkaat sijajärjestyksessä.
Huoltajien ehdottamilla jäsenillä tulee olla yksi tai useampi lapsi oppilaana
koulussa lukuvuoden 2021-2022 alussa. Tällöin henkilön kotikunta voi olla
muu kuin Espoo. Huoltajajäseneksi ei kuitenkaan voida ehdottaa henkilöä,
joka työskentelee kyseisessä koulussa. Mikäli huoltajaehdokkaita ei ole
riittävästi, voidaan johtokuntaan ehdottaa henkilöä, jolla ei ole lasta ko.
koulussa. Tällöin henkilön kotikunnan tulee olla Espoo.
Huoltajien kokouksen tulee tehdä ehdotus johtokunnan puheenjohtajasta
ja varapuheenjohtajasta huoltajien kokouksen ehdokasasetteluun
sisältyvien ehdokkaiden keskuudesta.
Henkilökunnan ehdottaman henkilön kotikunta voi olla muu kuin Espoo.
Ehdokkaat asetetaan ja valitaan huomioiden naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta annetun lain säännökset kunnallisista toimielimistä.
4
valtuutti tulosyksikön tekemään tarvittavat järjestelyt johtokuntavaalien
järjestämiseksi.
Lisäksi lautakunta toivoi, että ohjeistuksessa kouluille painotetaan selkeyttä
ja yksiselitteisyyttä, erityisesti seuraavissa asioissa:
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- huoltajien kokouksessa tehdään ehdotus, kokoonpanon päättää
lautakunta
- miten huoltajista valittavat johtokunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan,
- miten pj ja vpj valitaan, sekä
- miten naisten ja miesten välinen tasa-arvo tulee huomioida, koskeeko
kiintiö huoltajajäseniä ja varajäseniä vai koko johtokuntaa.
Hyvää päätöksentekoa varten toivotaan laadittavan selkeä ohjeistus sekä
valmiit pohjat kokouksen sujuvoittamiseksi ja muodollisesti oikeanlaisten
päätösten varmistamiseksi.
Selostus
Espoon kaupungin peruskouluissa ja lukioissa toimivat johtokunnat.
Espoon hallintosäännössä on kuntatason määräykset peruskoulujen ja
lukioiden johtokunnista. Kulumassa oleva valtuustokausi päättyy
31.7.2021. Uusien johtokuntien ehdokasasettelua ja nimeämistä varten
opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan tulee hyväksyä periaatteet sekä
antaa kouluille ohjeet ehdokasasettelun käynnistämiseksi.
Kuntalaissa on yleiset säännökset mm. kunnan hallinnon järjestämisestä,
kunnan toimielimistä ja niiden kokoonpanosta sekä vaalikelpoisuudesta
kunnan toimielimiin. Kuntalain mukaan johtokunnat ovat kunnan
toimielimiä. Johtokuntien kohdalla voidaan kuitenkin osin poiketa kuntalain
yleisistä toimielimiä ja luottamushenkilöitä koskevista säännöksistä.
Espoon kaupungin hallintosäännön osan I luvussa 4 on tarkemmat
määräykset peruskoulujen ja lukioiden johtokunnista, johtokuntien
kokoonpanosta, läsnäolo- ja puheoikeudesta johtokuntien kokouksissa
sekä johtokunnan esittelijästä.
Jäsenten valitseminen johtokuntiin
Lautakunta valitsee jäsenet peruskoulujen ja lukioiden johtokuntiin sekä
päättää johtokuntien lukumäärät, jäsenten lukumäärät sekä hyväksyy
johtokunnan jäsenten valinnan valmistelussa noudatettavat periaatteet.
Johtokuntien lukumäärä
Johtokuntia on kuluvalla toimikaudella ollut 82. Näistä 79 on yksittäisen
peruskoulun tai lukion johtokuntia ja 3 on kahden peruskoulun yhteisiä tai
peruskoulun ja lukion yhteisiä johtokuntia.
Valmistelun yhteydessä suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö on
tarkastellut kuluvan toimikauden johtokuntien määrää. Joidenkin
johtokuntien kohdalla on ilmennyt muutostarpeita. Kyseisten koulujen
nykyisiä johtokuntia, henkilöstöä ja oppilas- tai opiskelijakuntia on pyydetty
antamaan lausuntonsa ehdotetuista muutoksista 1.6.2021 mennessä.
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Lausunnot kouluilta, joita muutosehdotukset koskevat
Lausuntopyynnöt, joista näkyy muutosehdotukset sekä niistä annetut
lausunnot ovat oheismateriaalina. Ehdotuksessa on huomioitu koulujen
lausunnot ja tahtotila.
Lautakunnalle ehdotetaan, saadut lausunnot huomioiden, seuraavia
muutoksia johtokuntien lukumäärään nykyiseen tilanteeseen verrattuna:










Sunan koulun ja Hösmärinpuiston koulun johtokunta
Hösmärinpuiston koululla ja Kirstin koululla on ollut yhteinen
johtokunta ja Sunan koululla on ollut oma johtokunta. Koska Sunan
koulun rehtori toimii myös Hösmärinpuiston koulun rehtorina
ehdotetaan, että kouluilla on yhteinen johtokunta.
Kirstin koulun johtokunta
Hösmärinpuiston koululla ja Kirstin koululla on ollut yhteinen
johtokunta. Nyt ehdotetaan, että Kirstin koululla olisi oma johtokunta.
Laajalahden koulun ja Kivimiehen koulun johtokunta
Aiemman päätöksen mukaisesti kouluilla on ollut yhteinen johtokunta
31.5.2021 asti, joten käytännössä ei muutosta nykytilanteeseen.
Leppävaaran koulun johtokunta
Yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa 1.8.2021, jolloin Veräjäpellon koulu
ja Leppävaaran koulu yhdistyvät
Sepon koulun ja Pohjois-Tapiolan koulun johtokunta
Koulut yhdistyvät 1.8.2022, on tarkoituksenmukaista, että valitaan
yhteinen johtokunta, joka voi jatkaa myös yhdistymisen jälkeen.
Haukilahden koulun johtokunta
Koululla ja lukiolla on ollut yhteinen johtokunta. On
tarkoituksenmukaista, että näillä on erilliset johtokunnat, koska
kouluilla ei ole enää yhteistä toimipistettä. Lisäksi
organisaatiomuutoksen tultua voimaan 1.8.2021, ne kuuluvat eri
tulosyksiköiden alaisuuteen.
Haukilahden lukion johtokunta
Koululla ja lukiolla on ollut yhteinen johtokunta. On
tarkoituksenmukaista, että näillä on erilliset johtokunnat, koska
kouluilla ei ole enää yhteistä toimipistettä. Lisäksi
organisaatiomuutoksen tultua voimaan 1.8.2021, ne kuuluvat eri
tulosyksiköiden alaisuuteen.

Liitteessä johtokuntien lukumäärä on 81, joista yksittäisen peruskoulun tai
lukion johtokuntia on 77 ja kahden koulun (peruskoulun tai lukion) yhteisiä
on 4.
Toimikauden 2021-2023 aikana tapahtuvien kouluverkon muutosten osalta
päätetään tarvittaessa koulukohtaisesti, tuleeko koululle oma johtokunta
vai toisen koulun kanssa yhteinen.
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Jäsenten ehdottaminen johtokuntiin
Vaikka kulumassa oleva valtuustokausi päättyy 31.7.2021, nykyiset
johtokunnan jäsenet jatkavat toimintaansa siihen asti, kunnes uudet
jäsenet on valittu. Johtokuntien jäsenten valinta tapahtuu kasvun ja
oppimisen lautakunnan kokouksessa sen jälkeen, kun valtuusto on valinnut
lautakunnan uudet jäsenet.
Koulut järjestävät elokuussa 2021 huoltajien kokoukset ja henkilökunnan
kokoukset, joissa ehdokasasettelu suoritetaan.
Huoltajien kokoukset
Huoltajien kokouksessa koulun oppilaiden huoltajat ehdottavat henkilöitä
koulun johtokuntaan ensisijaisesti omasta keskuudestaan. Mikäli huoltajien
keskuudesta ei saada riittävästi ehdokkaita, voi huoltajien kokous ehdottaa
myös henkilöitä, joilla ei ole lasta ko. koulussa. Tällöin henkilön kotikunta
tulee olla Espoo.
Keinumäen koulu, Koulumäen koulu ja Rinnekodin koulu ovat
erityskouluja, joissa on haasteellista saada mukaan oppilaiden huoltajia
johtokuntaan. Näissä kouluissa voidaan aiempien vuosien tapaan käyttää
huoltajajäseniä korvaamaan sairaalan/lastensuojeluyksikön tai muita
yhteistyökumppaneita edustavia viran- tai toimenhaltijoita tai
luottamushenkilöitä. Heidän kotikuntansa voi olla muu kuin Espoo.
Henkilökunnan kokoukset
Koulun henkilökunta pitää oman ehdokasasettelukokouksensa jäsenten
ehdottamiseksi.
Oppilaskunnan kokoukset
Peruskoulun oppilasedustajat valitaan lukuvuodeksi kerrallaan.
Lukuvuoden 2021-2022 osalta ohje oppilasedustajien valitsemiseksi
lähetetään kouluille elokuussa 2021.
Lukioiden opiskelijaedustajat ja opiskelijajäsenet valitaan kalenterivuodeksi
kerrallaan.
Johtokuntien jäsenmäärät, kokoonpano ja vaalikelpoisuus
johtokuntiin
Espoon kaupungin hallintosäännön mukaan peruskoulujen ja lukioiden
johtokunnassa on vähintään viisi (5) jäsentä ja jokaisella
henkilökohtainen varajäsen.
Alakoulujen johtokunnissa on 3-5 huoltajajäsentä ja 2 koulun
henkilökunnan edustajaa.
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Yläkoulujen ja yhtenäisten peruskoulujen johtokunnissa on 3-5
huoltajajäsentä, 2 koulun henkilökunnan edustajaa ja 2 oppilasedustajaa.
Lukioiden johtokunnissa on 3-5 huoltajajäsentä, 2 henkilökunnan
edustajaa sekä 2 opiskelijaedustajaa tai opiskelijajäsentä.
Kahden koulun (peruskoulun tai lukion) yhteisessä johtokunnassa on 4-6
huoltajien ehdottamaa jäsentä siten, että kummastakin koulusta on
vähintään 1 huoltajien ehdottama jäsen sekä 1 henkilöstön edustaja
kummastakin koulusta. Mikäli kyse on yläkoulun tai yhtenäisen
peruskoulun yhteisestä johtokunnasta on johtokunnassa lisäksi 2 yläkoulun
tai yhtenäisen peruskoulun oppilasedustajaa. Mikäli kyse on peruskoulun
ja lukion yhteisestä johtokunnasta on johtokunnassa lisäksi 1 peruskoulun
oppilasedustaja ja 1 lukion opiskelijaedustaja tai opiskelijajäsen.
Johtokuntiin valitaan yhtä monta varajäsentä kuin on johtokunnan jäseniä.
Huoltajajäseniä voi olla 3, 4 tai 5. Huoltajajäsenten lukumäärä perustuu
huoltajien kokouksen ehdotukseen lukuun ottamatta kahden koulun
yhteisen johtokunnan huoltajien määrää, joka on 2 kummastakin koulusta.
Johtokunnissa on ollut 2 henkilökunnan edustajaa. Henkilökunnan
edustajat ovat Espoon kaupungin, sen liikelaitosten tai 100 %:n
omistuksessa olevan yhteisön palveluksessa olevia henkilöitä, joko
opettajia tai muita koululla työskenteleviä henkilöitä.
Ostopalveluhenkilökunta on rajattu ulkopuolelle.
Kouluilla työskentelee kaupungin palveluksessa olevia henkilöitä, joilla on
lapsi oppilaana kyseisessä koulussa. Nämä henkilöt eivät ole vakiintuneen
käytännön mukaan voineet olla kyseisen koulun johtokunnassa huoltajien
ehdottamina huoltajajäseninä. Jos lapsi on oppilaana toisessa koulussa,
voi henkilö olla sen koulun johtokunnassa huoltajien ehdottamana
huoltajajäsenenä.
Johtokuntien tehtävät ja toiminta
Johtokuntien tehtävät ja ratkaisuvalta on määritelty Espoon kaupungin
hallintosäännön I osan 4 luvun 17 ja 18 §:ssä.
Tulosyksikkö laatii johtokuntien kokousmenettelyä koskevat ohjeet.
Uusille johtokunnille järjestetään koulutusta.
Päätöshistoria
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Liitteet
9 Suomenkielisten peruskoulujen ja lukioiden johtokunnat 2021-2023
Oheismateriaali
Lausuntopyyntö ja lausunnot Haukilahden koulun
Lausuntopyyntö ja lausunnot Haukilahden lukio
Lausuntopyyntö ja lausunnot Hösmärinpuiston koulu
Lausuntopyyntö ja lausunnot Kaitaan koulu
Lausuntopyyntö ja lausunnot Kaitaan lukio
Lausuntopyyntö ja lausunnot Karhunsuon koulu
Lausuntopyyntö ja lausunnot Kirstin koulu
Lausuntopyyntö ja lausunnot Kivimiehen koulu
Lausuntopyyntö ja lausunnot Laajalahden koulu
Lausuntopyyntö ja lausunnot Niipperin koulu
Lausuntopyyntö ja lausunnot Nuuksion koulu
Lausuntopyyntö ja lausunnot Pakankylän koulu
Lausuntopyyntö ja lausunnot Pohjois-Tapiolan koulu
Lausuntopyyntö ja lausunnot Sepon koulu
Lausuntopyyntö ja lausunnot Sunan koulu
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§ 125

Suomenkielisen perusopetuksen tuntijaon tilapäinen muutos lukuvuodelle
2021-2022
Valmistelijat / lisätiedot:
Silvennoinen Mari Susanna
Lakovaara Leena
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Perusopetuslinjan päällikkö Salonen Ilpo
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että Kaitaan koulun
tuntijako voi ylittää 7.vuosiluokalle säädetyn minimituntimäärän 0,5
vuosiviikkotunnilla 7.vuosiluokan oppilailla lukuvuonna 2021-2022.

Käsittely

Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Espoon kaupunki on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön 12.5.2021
myöntämää valtion erityisavustusta 600 000 euroa pilottitoimintaan
valtakunnallisen sitouttavan kouluyhteisötyön mallin kehittämiseksi.
Sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on luoda kansallinen malli, jolla
ennaltaehkäistään ja vähennetään koulupoissaoloja sekä tuetaan
oppilaiden kiinnittymistä kouluun. Toimintamallin tavoitteena on tukea
oppilaita, huoltajia sekä koulujen henkilökuntaa koulunkäyntiin ja
kouluyhteisöön sitouttavissa sekä poissaolojen vaikutuksia
ennaltaehkäisevissä ja niiden vaikutuksia korjaavissa käytänteissä.
Toimintatapoja ja malleja kehitetään pilottihankkeissa. Tavoitteena on
toimintamallin vakiinnuttaminen valtakunnallisesti ja paikallisesti.
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi avustusta saaneiden
pilottihankkeiden toteutusta ja vaikuttavuutta. Suomenkielisen opetuksen

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

§ 125

45/89
09.06.2021

sitouttavan kouluyhteisön toiminnassa hyödynnetään Espoossa
käynnistettyä Koukku-toimintaa koulua käymättömien oppilaiden
kiinnittämiseksi takaisin kouluyhteisöönsä.
Espoon kaupungin pilottiin liittyviä malleja ja toimintatapoja suunnitellaan,
toteutetaan ja arvioidaan suomenkielisen opetuksen ja ruotsinkielisen
sivistystoimen tulosyksiköiden yhteistyössä. Valtion erityisavustuksella
voidaan toteuttaa yhtä sitouttavan kouluyhteisötyön pilottimallia oman
opettajan johdolla pidettävällä ryhmätunnilla. Oman opettajan pitämällä
tunne- ja vuorovaikutustaidon opinnoissa keskitytään oppilaiden
ryhmäytymiseen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun ja
kiusaamisen ennaltaehkäisyn toimiin. Vuosiluokalle säädetyn tuntimäärän
ylittämiseen tarvitaan pilottitoiminnassa Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan päätös.
Suomenkielisessä opetuksessa oman opettajan johdolla pidettävää
ryhmätuntia pilotoidaan Kaitaan koulun 7.luokan oppilailla lukuvuonna
2021-2022. Kaitaan koulussa opiskelee lukuvuoden 2021-2022 aikana 76
oppilasta vuosiluokalla 7. Kaitaan koulun 7.luokan oppilaille suunnattu
tunne- ja vuorovaikutustaitojen opinnot toteutetaan valinnaisena aineena
kaikille oppilaille. Tunne- ja vuorovaikutustunti lisää oppilaan opetusta 0,5
vuosiviikkotuntia lukuvuonna 2021-2022. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen
opintojen tavoitteet ja sisällöt määritellään ennen lukuvuoden alkua
yhdessä Kaitaan koulun 7.luokan opettajien kanssa. Pilotin aikana
kehitetään Kaitaan koulun opettajien ja sitouttavan kouluyhteisötyön
paikallisen ja valtakunnallisen verkoston kanssa tunne- ja
vuorovaikutusopintojen sisältöjä. Pilottitoiminnan aikana tunne- ja
vuorovaikutustaitojen opinnot valinnaisena aineena arvioidaan sanallisena
arviointina.
Vaikutukset
Oppilaat
Kaitaan koulun 7.luokan oppilaiden vuosiviikkotuntimäärä lisääntyy 0,5
tunnilla lukuvuonna 2021-2022. Tuntimäärän lisäys toteutetaan oman
opettajan johdolla pidettävään ryhmäyttämiseen sekä tunne- ja
vuorovaikutustaitoihin kehittämiseen.
Kustannusvaikutukset
Oman opettajan pitämän valinnaisen aineen, tunne- ja vuorovaikutustaidot,
taloudelliset vaikutukset ovat 2 050 euroa/oppitunti/lukuvuosi. Tällä tavalla
laskien pilottitoiminnan aiheuttamat oppituntikustannukset olisivat Kaitaan
koulussa lukuvuonna 2021-2022 8 200 euroa. Valtion erityisavustus kattaa
näistä kuluista 80 % ja koulun omavastuuosuudeksi jää 20 %
kustannuksista.
Tuntijako ja valinnaisuus
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Pilottitoiminnan kokeilu edellyttää, että Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan päätöksellä poiketaan Kaitaan koulun
7.luokkien tuntijaosta. Pilottitoiminta lisää 7.vuosiluokan oppilaiden
tuntimäärää 0,5 tuntia viikossa oppilaille suunnatulla valinnaisella aineella,
tunne- ja vuorovaikutustaidot.
Päätöshistoria

Oheismateriaali
Sitouttava kouluyhteisötyö esite OKM
Jakelu
Kaitaan koulu

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

§ 126

47/89
09.06.2021

2202/12.01.00/2021

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 09.06.2021 § 126
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Yrittäjyyskasvatus Espoon suomenkielisessä perusopetuksessa
Valmistelijat / lisätiedot:
Honkanen Piritta
Heino Elli-Noora
Plosila Riina
Yli-Luoma Emmi
Kilpeläinen Anna
Lippo Asko
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Perusopetuslinjan päällikkö Salonen Ilpo
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi saadun
toimenpide-esityksen.

Käsittely

Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on kokouksessaan 10.03.2021 § 62
pyytänyt valmistelemaan toimenpide-ehdotuksen, jolla yrittäjyyskasvatusta
vahvistetaan espoolaisissa kouluissa. Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että espoolaisissa kouluissa
lisätään positiivista asennetta yrittäjyyttä kohtaan. Yrittäjyyskasvatuksen
merkitys elämänhallintaan, yrittäjämäiseen asenteeseen ja toimintatapaan
korostuu tulevaisuudessa, kun työelämän muutos ja -vaatimukset
edellyttävät yksilön herkkyyttä sopeutua ympäristön muutoksiin.
Lautakunta pitää tärkeänä, että yhteistyötä espoolaisten yrittäjien,
yrittäjäjärjestöjen ja yhdistysten, kuten Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa
tiivistetään.
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Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan osan perusopetusta
Yrittäjyyskasvatuksen osalta opetussuunnitelman perusteissa todetaan
työelämän ja yhteiskunnankin olevan globalisaation sekä muiden
vastaavien ilmiöiden seurauksena jatkuvassa muutoksessa. Työn
vaatimusten ennakointi onkin aiempaa vaikeampaa ja tästäkin syystä on
perusteltua välittää opetuksessa oppilaille myös yrittäjämäistä, aktiivista ja
itsestään vastuuta ottavaa asennetta suhteessa työhön. Oppilaille
välitetään kokemuksia, jotka oivalluttavat työn ja yritteliäisyyden
merkitykseen kehittymiselle sekä ohjaavat ottamaan vastuuta yhteisön ja
yhteiskunnan jäsenenä. Samalla kannustetaan sisukkuuteen minkä
tahansa käsillä olevan työn loppuunsaattamisessa sekä oman työn
saavutusten arvostamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön maaliskuussa
2017 julkaisemien Koulutuksen yrittäjyyslinjausten mukaan yrittäjyys on
mahdollisuuksien havainnointia ja niihin tarttumista sekä kykyä muuttaa
ideat toiminnaksi. Linjauksissa korostetaan kouluasteiden ja -alojen välistä
yhteistyötä.
Perusopetuksen osalta yrittäjyyskasvatus on paitsi asennekasvatusta
myös konkreettisia toteutuksia. Näistä teemakokonaisuuksista ytimessä on
TAT’n kanssa useamman vuoden ajan toteutettu Espoon yrityskyläkonsepti. Kaikki espoolaiset kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset käyvät joka
vuosi suorittamassa pelillisen kokonaisuuden, jossa harjoitellaan
yhteiskunnan toimintaa ja miten yritystoiminta liittyy näihin mekanismeihin.
Yrityskylän pelipäivän aikana oppilaat konkreettisesti pääsevät kokemaan
kuinka erilaiset yhteiskunnalliset toimijat vaikuttavat toisiinsa muodostaen
toimivan kokonaisuuden.
Espoossa tehdään Nuori Yrittäjä ry:n kanssa hyvää yhteistyötä. NYohjelmia on käytetty tänä lukuvuonna (2020 - 2021) 24 eri Espoon
koulussa. Espoo on ollut vahva Pikkuyrittäjät kaupunki, esim. Laajalahden
koulun 300 oppilaasta peräti 30 % valitsi ohjelman tänä keväänä.
Perusopetuksessa osallistutaan Nuori yrittäjyys ja kehittämiskeskus
Opinkirjon Yritys hyvä kilpailuun myös tulevina lukuvuosina.
Kehittämiskeskus Opinkirjon kilpailuun on kuluvana lukuvuonna
osallistunut kolme ylä- tai yhtenäiskoulua, joista mainittakoon Olarin koulun
yhdeksäsluokkalaisten voitto omassa sarjassaan sekä Karakallion koulun
kaksi voittajajoukkuetta 3-sarjassa sekä yksi kunniamaininta.
Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa
Espoon kaupunki ja sen keskeiset koulutuskumppanit ovat koonneet
yhteiselle Espoon Yrittäjyyskasvatuspolulle yrittäjyyden
kokeilumahdollisuuksia koulutusasteittain niin, että myös yksittäisen
koulutuksenjärjestäjän yrittäjyyskasvatustarjonta on mahdollista löytää
helposti.
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Elämässä tarvittavia asioita ja tulevaisuuden taitoja opitaan sujuvalla
oppimispolulla, joka johtaa kouluasteelta toiselle ja työelämään.
Yrittäjyyden oppimisessa tärkeää on itse tekemällä kokeileminen. Tässä
epäonnistumisetkin ovat oppimisen paikkoja.
Yrittäjyyskasvatuspolulla pääsee tutustumaan eri ikäkausien kuvauksista
oppilaitosten tarjontaan. (https://www.espoo.fi/fiFI/Kasvatus_ja_opetus/Oppiva_Espoo/Espoon_Yrittajyyskasvatuspolku(11
8057))
Yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan jatkossa yhdessä Espoon
kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa
Espoossa on alkanut tänä keväänä 1.3.2021 työllisuuden kuntakokeilu,
jossa nuorten työllistymistä ja yrittäjyyttä pyritään tukemaan. Osana tätä
projektia Espoon prosesseja kehitetään yhteistyössä eri toimialojen ja
yksiköiden kanssa.
Osana toimintaa nuorille kehitetty uusi Zobs-keikkatyöpankki on tarkoitettu
14–29-vuotiaille espoolaisille nuorille, joilla on vasta vähän tai ei lainkaan
työkokemusta. Luomalla oman profiilin Zobsiin pääset hakemaan sinua
kiinnostavia työtehtäviä. Keikkoja alustalla tarjoavat Espoon kaupungin eri
yksiköt, järjestöt ja seurat. Nuori ei tarvitse aikaisempaa työkokemusta tai
tutkintoja - keikkapankki on mahdollisuus päästä alkuun omalla
työpolullasi. Keikkatöistä saa palkkaa 10 euroa/tunti. Kun nuori tekee
profiilin Zobsiin, hän rekisteröityy FREE! Kevytyrittäjä -palveluun,
(https://free.fi/) jonka kautta palkkio tulee tilille automaattisesti. Keikkatyöt
löytyvät Zobs-palvelusta. Tietoa kesätöistä ja yrittäjyydestä jaetaan
oppilaille koulujen kautta.
Toimenpiteet yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyystaitojen
vahvistamiseen
Yhtenä Nuoret työhön -toiminnan tavoitteena on Taitotakuu, jossa pyritään
takaamaan nuorille perustaidot liittyen työnhaku- ja työelämätaitoihin,
yrittäjyystaitoihin, arkitaitoihin, digitaitoihin ja taloustaitoihin. Yhteistyön
tiivistäminen Nuori Yrittäjä ry:n kanssa on osa suunnitelmaa ja yhteinen
kokoontuminen on suunnitelmissa vielä kesän alkuun tai heti alkusyksyyn.
Myös tietoa työelämästä ja yrittäjyydestä tullaan oppilaille tarjoamaan
osana kuntakokeilua. Tavoitteena on Business Espoo yritysyhteistyön
systematisointi ja kytkeä siihen mukaan nuoret myös laajasti. Työn
suunnittelu on käynnistynyt. Opetustoimi on mukana projektin työryhmissä
ja ohjausryhmässä.
Uusi oppivelvollisuuslaki astuu voimaan 1.8. ja tähän liittyen vahvistetaan
nuorille tarjottavaa henkilökohtaista ja tehostettua ohjausta. Espoo on
saanut hankerahoituksen oppilaanohjauksen kehittämishankkeeseen,
jossa oppilaanohjausta kehitetään vastaamaan uuden oppivelvollisuuslain
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asettamia vaatimuksia. Hanke toteutetaan ruotsinkielisten
opetuspalveluiden ja kaupungin eri toimijoiden kanssa ja se kestää
lukuvuoden 2021–2022 loppuun. Hankkeessa palkataan perusopetukseen
neljä alueellista ohjauksen koordinaattoria, jotka kehittävät tehostetun
ohjauksen malleja ja vahvistavat työelämäyhteistyötä osana opetusta.
Koordinaattorit tekevät vahvaa yhteystyötä työllisyyden kuntakokeilun
toimijoiden kanssa. Työelämätaidot ja yrittäjyys ovat
opetussuunnitelmassa mainittu laaja-alaisen osaamisen taito, joita
opetetaan oppiaineen tavoitteissa kuvatulla tavalla ja myös ohjaus kuuluu
jokaisen oppiaineen tavoitteisiin. Hankkeessa pyritään vahvistamaan koko
koulu ohjaa -periaatetta.
Päätöshistoria
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Yrittäjyyskasvatus Espoon suomenkielisissä lukioissa
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuulosniemi Susan
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Toisen asteen ja aikuiskoulutuksen päällikkö Erma Tapio
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi saadun
selvityksen.

Käsittely

Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi kokouksessaan 10.3.2021
(§62) valmistelukehotuksen toimenpide-ehdotuksesta
yrittäjyyskasvatuksen vahvistamiseksi espoolaisissa kouluissa. Opetusja varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että espoolaisissa kouluissa
lisätään positiivista asennetta yrittäjyyttä kohtaan. Yrittäjyyskasvatuksen
merkitys elämänhallintaan, yrittäjämäiseen asenteeseen ja toimintatapaan
korostuu tulevaisuudessa, kun työelämän muutos ja -vaatimukset
edellyttävät yksilön herkkyyttä sopeutua ympäristön muutoksiin.
Lautakunta pitää tärkeänä, että yhteistyötä espoolaisten yrittäjien,
yrittäjäjärjestöjen ja yhdistysten, kuten Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa
tiivistetään. Lautakunta edellyttää, että lautakunnalle valmistellaan
toimenpide-esitys, jolla yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan espoolaisissa
kouluissa.
Selvitys on laadittu yhteistyössä Espoon lukioiden rehtoreiden kanssa.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

§ 127

Päätöshistoria

Liitteet
10 YrittäjyyskasvatuksenVahvistaminen_Selvitys31052021

52/89
09.06.2021

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

§ 128

53/89
09.06.2021

977/12.01.00/2021

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 09.06.2021 § 128
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Selvitys koronan jälkeisestä tuesta Espoon suomenkielisessä
perusopetuksessa
Valmistelijat / lisätiedot:
Honkanen Piritta
Heino Elli-Noora
Plosila Riina
Yli-Luoma Emmi
Kilpeläinen Anna
Lippo Asko
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Perusopetuslinjan päällikkö Salonen Ilpo
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi saadun
selostuksen.

Käsittely

Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on kokouksessaan 3.2.2021
(3.2.2021/21§) pyytänyt Espoon kaupunkia valmistelemaan suunnitelman
koronan jälkeisestä ajasta. Perusopetusta koskien erityisesti seitsemännen
luokan oppilaiden osalta.
Koronapandemia on vaikuttanut perusopetukseen maaliskuusta 2020
alkaen. Keväällä 2021 on merkkejä, että pandemia on heikentymässä ja on
mahdollista odottaa elokuussa 2021 alkavan lukuvuoden olevan enemmän
lain tarkoittamalla tavalla lähempänä normaalia opetuksen järjestämistä.
Tästä huolimatta Espoon suomenkielinen perusopetus on myös
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valmiudessa joko kokonaisuudessaan tai pienemmillä alueilla
vuorotteluopetukseen tai kokonaan etäopetukseen. Etäopetus
perusopetuksessa ei ole kunnan oma päätös vaan vaatisi lukuvuodella
2021–2022 lain väliaikaisen muutoksen samoin kuin kevään 2020 jälkeen
on tarvittu.
Koronan aiheuttamat poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat vaatineet
oppilailta normaalitilannetta enemmän toiminnanohjauksen kykyä.
Oppilashuollolliset tarpeet ovat myös olleet hankalampia käsitellä
poikkeavissa olosuhteissa. Poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä johtuen
osalla oppilaista on oppimisen osalta aukkoja, joita on syksystä 2020 asti
pyritty korjaamaan paitsi kaupungin omalla rahoituksella myös
kohdennetulla valtionavustuksella. Syksystä 2020 alkaen ja vuoden 2021
loppuun asti perusopetukselle on myönnetty noin 5 miljoonaa euroa
valtionapua tähän toimintaan.
Toukokuun 2021 lopulla opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut uuden
koronan vaikutuksien korjaamiseen tarkoitetun valtionavustuksen ja Espoo
tulee hakemaan myös tätä avustusta, jotta voidaan varmistaa riittävien
toimenpiteiden laajuus ja vaikuttavuus. Avustusta koskevan suunnitelman
mukaan koronakriisin aiheuttamaa oppimisvajetta paikataan varhais- ja
esiopetuksessa, peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa
65 miljoonan euron korona-avustuksella, josta esi- ja perusopetukseen
sekä varhaiskasvatukseen osoitetaan 40 miljoonaa euroa.
Rahoitus mahdollistaa mm. koronakriisin aiheuttaman oppimisvelan
korjaamista lapsen tai nuoren yksilöllisen tilanteen huomioivan opetuksen
avulla ja esimerkiksi koronakriisin aikana tavoittamattomatta jääneiden
opiskelijoiden tavoittamista. Rahoituksella pyritään tasoittamaan
koronavirustilanteesta aiheutuvia vaikutuksia, kuten oppimisvajeen kasvua
sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin heikentymistä.
Lautakunnan esittämä erityinen huoli seitsemännen luokan osalta
huomioidaan nivelkohdan yleisellä toiminnalla, jonka vaikuttavuutta ja
mahdollista tarvetta jatkaa on arvioitava kahdeksannelle luokalle siirtyvien
oppilaiden osalta. Koulut laativat osana lukuvuoden suunnitelmaansa
suunnitelman siitä, millä toimenpiteillä koulussa kehitetään kaikkien
oppilaiden ryhmään ja kouluyhteisöön kuulumisen tunnetta koko
lukuvuoden ajan. 8.-luokkalaisten osalta koulut laativat erillisen,
täsmennetyn suunnitelman tukitoimista. Lukuvuonna 2021–22 yhtenä
perusopetuksen yhteisenä tavoitteena on varmistaa ja edistää
moninaisuuden huomioimista ja ryhmään kuulumista jokaisessa koulussa.
Lukuvuonna 2020-2021 #paraskoulu-hankkeen neljä hyvinvointiopettajaa
ovat keskittyneet kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemiseen monipuolisesti.
Toimintaa mukautettiin vastaamaan pandemian vaikutuksia. Kouluille
toimitetaan hankkeen puitteissa lukuvuoden 2021-22 alkajaisiksi Mieli ry:n
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toimittamat mielenterveyden hyvinvoinnin tueksi laaditut teokset ja muuta
kouluyhteisön hyvinvoinnin tueksi kehitettyä materiaalia.
Yhdessä vahvaksi yhteisöksi - Ei kiusaamiselle on kiusaamisen ehkäisyn
suunnitelma, jonka tavoitteena on oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin
edistäminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen kouluissa ja
oppilaitoksissa. Suunnitelma on otettu käyttöön Espoon kouluissa syksyllä
2020 ja se sisältää 14 toimenpidettä, joilla halutaan taata yhdenmukaiset
toimintatavat kiusaamisen ehkäisyssä ja siihen puuttumisessa.
Suunnitelman Hyvinvoinnin mittarit -toimenpiteen avulla seurataan
yhteisöllisen opiskeluhuollon tukemana oppilaiden arkea ja jaksamista.
Jokaisella koululla ja luokalla on käytössä omat menetelmänsä, jotka
kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Toimenpiteen mukaisesti
ryhmäyttäminen on koulussa arkipäivää ja jatkuvaa läpi lukuvuoden. Se
vahvistaa ryhmän toimintakykyä, parantaa ilmapiiriä ja lisää
turvallisuudentunnetta. Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä
suunnittelee, koordinoi ja arvioi säännöllisesti jatkuvan ryhmäyttämisen
toteuttamista yhdessä henkilökunnan kanssa. Toimenpiteen mukaisesti
jatkuva ryhmäyttäminen on jokaisen kouluyhteisöön kuuluvan tehtävä.
Lukuvuonna 2021–22 näissä toimenpiteissä kiinnitetään erityistä huomiota
paitsi uusiin yläkoululaisiin, myös 8.-luokkalaisiin. Yhdessä vahvaksi
yhteisöksi - toimenpideohjelmassa korostetaan oppimisen polun kriittisiä
kohtia nivelvaiheissa sekä oppilaan tai opiskelijan saamaa tukea ja
ohjausta erityisesti nivelvaiheissa ja siirtymätilanteissa.
Päätöshistoria
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Selvitys koronan jälkeisestä tuesta Espoon lukiokoulutuksessa
Valmistelijat / lisätiedot:
Rytsy Merja
Rekilä Jussi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Toisen asteen ja aikuiskoulutuksen päällikkö Erma Tapio
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi saadun
selvityksen.

Käsittely

Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan 3.2.2021
(§21) pyytää selvityksen, jossa Espoon kaupungin on valmisteltava
suunnitelma koronan jälkeisestä ajasta erityisesti nykyisten
seitsemäsluokkalaisten ja lukion 1.-luokkalaisten osalta. Em.
opiskelijaryhmät ovat siirtyneet uuteen yläkouluun/lukioon korona-aikana ja
korona on kaikin puolin varjostanut heidän opiskelupolkuaan.
Päätöksessään lautakunta totesi, että koronan jälkeistä aikaa ja normaaliin
kouluarkeen palaamista tulee pohtia kaikkien lasten ja nuorten kannalta,
mutta nivelvaiheessa olevat nuoret tulisi selvityksessä erityisesti
huomioida. Selvityksessä tulisi esittää suunnitelma tarvittavista tukitoimista
ja mahdollisista haasteista mitä opiskelijoihin ja heidän opiskeluunsa
koronan aiheuttamisen rajoitusten jälkeen liittyy.
Selvitys on laadittu yhteistyössä lukioiden rehtoreiden kanssa.
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Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman
tarkistaminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Erma Tapio
Plosila Riina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Toisen asteen ja aikuiskoulutuksen päällikkö Erma Tapio
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
1. hyväksyy Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman
lukua 5.2.1 Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät koskevat muutokset
liitteen mukaisesti
2. hyväksyy Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman
täydennyksen ruotsin kielen B3-oppimäärän opintojaksoilla liitteen
mukaisesti.
3. hyväksyy muutokset opetussuunnitelman lukuun 6.22 Temaattiset
opinnot selostuksessa kuvatulla tavalla
oikeuttaa tulosyksikön tekemään vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia
Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaan.
4. Opetussuunnitelman muutokset otetaan käyttöön lukion aloittavilla
opiskelijoilla 1.8.2021 lukien ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

Käsittely

Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Selostus
Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset
Opetushallituksen määräyksen 7.11.2019 (OPH-2263-2019) mukaisesti
koulutuksen järjestäjän tulee lukiolain 12 §:n mukaisesti hyväksyä lukion
opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetussuunnitelma. Espoossa
opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy kaupunkitasoisen
opetussuunnitelman ja lukioiden johtokunnat lukiokohtaiset
opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelma tulee ottaa käyttöön lukion
aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2021 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka
kerrallaan.
Valmistelu
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi 16.9.2020 § 147
suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman. Lukiot ovat laatineet
lukiokohtaisia opetussuunnitelmia tämän lukuvuoden aikana ja tässä
valmistelutyössä on noussut esiin muutamia muutostarpeita Espoon
kuntatasoiseen opetussuunnitelman sisältöön. Muutosehdotukset on
koottu lukioista ja käsitelty LOPS-ohjausryhmässä.
1. Opetussuunnitelman lukua 5.2.1 Numeroarvosanat ja
suoritusmerkinnät esitetään muutettavan liitteen mukaisesti niin, että
lukio voi itse päättää annetaanko lukiokohtaisesta valinnaisesta
opintojaksosta suoritusmerkintä vai numeroarvosana. Lukio kuvaa
lukiokohtaisten valinnaisten opintojaksojen arvioinnin omassa
opetussuunnitelmassaan. Muutos on tarpeellinen erityisesti
valtakunnallisen erityistehtävän saaneissa lukioissa, joissa tarjotaan
erityistehtävään liittyviä lukiokohtaisia opintojaksoja. Muutos voi myös
kasvattaa kiinnostusta joihinkin lukiokohtaisiin valinnaisiin
opintojaksoihin ja niiden suorittamiseen. Muutokset on liitteessä
merkitty punaisella, kursiivilla ja yliviivauksin.
2. Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelmassa on
linjattu, että Espoon lukiot tarjoavat myös mahdollisuuden aloittaa
ruotsin kielen B3-oppimäärän opinnot lukiossa. Opiskelijalle, joka on
vapautettu lukiolain 29 §:n perusteella toisen kotimaisen kielen
opiskelusta, voidaan järjestää toisen kotimaisen kielen opetusta B3kielenä. (Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta 810/2018, 13 § 2
mom.). Pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista on
muodostettu Espoon kuntatasoiset opintokokonaisuudet.
Opintojaksojen sisältämien moduulien tavoitteet ja keskeiset sisällöt on
asetettu valtakunnallisesti. Ruotsin B3-oppimäärän opintojaksoja ei oltu
kuntatasolla muodostettu ja tästä syystä on tarpeen täydentää
opetussuunnitelmaa ruotsin kielen B3-oppimäärän opintojaksoilla
liitteen mukaisesti.
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3. Espoon kuntatasoisessa opetussuunnitelman luvussa 6.22 Temaattiset
opinnot lukee, että Espoon lukioissa tarjotaan temaattisina opintoina
Johdatus lukio-opiskeluun -opintojaksoa sekä kestävän kehityksen
opintoja. Opintojaksojen suunnittelun aikana nimiä haluttiin muotoilla ja
opetussuunnitelman lukua 6.22 Temaattiset opinnot esitetään
tarkennettavaksi vastaamaan uusia opintojaksojen nimiä seuraavasti:
Espoossa yhteisinä temaattisina opintoina lukioissa tarjotaan Kohti
lukio opintoja -opintojaksoa sekä Kestävä tulevaisuus -opintojaksoa.
Päätöshistoria

Liitteet
12 Espoon kaupungin suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman luku 6.4.1.3 Ruotsi
B3 -oppimäärä
13 Espoon kaupungin suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutokset lukuun
5.2.1 Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät
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Eestinkallion koulun johtokunnan henkilökunnan varaedustajan
eropyyntö ja täydennysvaali
Valmistelijat / lisätiedot:
Salovaara Jutta E
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Perusopetuslinjan päällikkö Salonen Ilpo
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta valitsee Eestinkallion koulun
johtokunnan henkilökunnan varaedustajaksi Jukka Paukun tilalle Aleksi
Lahtisen.

Käsittely
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Jukka Paukku on pyytänyt 2.6.2021 sähköpostitse eroa Eestinkallion
koulun johtokunnan henkilökunnan varaedustajan tehtävästä.
Eestinkallion koulun henkilökunta on kokouksessaan 3.6.2021 esittänyt,
että johtokunnan henkilökunnan varaedustajaksi Jukka Paukun tilalle
valitaan Aleksi Lahtinen.
Tasa-arvolain säännösten mukaan johtokunnan henkilökunnan
varaedustajaksi tulee valita mies.
Päätöshistoria
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§ 132

Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja
lukioiden johtokuntien päätökset
Päätösehdotus

Suomenkielisen opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen:
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ei kuntalain 92 §:n perusteella ota
käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä:
Kehittämispäällikkö, Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö
Yleiset asiat
09.06.2021 § 2
Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden erityisluokan perustaminen
Ruusutorpan kouluun 1.–2. luokkien oppilaille 11.8.2021 alkaen
09.06.2021 § 3
Kuntouttavan pienluokan perustaminen Keinumäen koulun Tapiolan
yksikköön 7.–8. luokkien oppilaille 11.8.2021 alkaen
Opetuksen tuen päällikkö
Talousasiat
27.05.2021 § 9
Liikaa perityn henkilöstön pätevyysvähennyksen hyvitys
07.06.2021 § 10
Avustusten myöntäminen maksuvapautusten ja huojennusten perusteella
perusopetuksen iltapäivätoiminnan palveluntuottajalle

Perusopetuslinjan päällikkö Ilpo Salonen:
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ei kuntalain 92 §:n perusteella ota
käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä:
Aluepäällikkö, Matinkylä-Olarin ja Tapiolan alue
Yleiset asiat
21.05.2021 § 1
Koulutilojen kuntalaiskäyttövuorojen myöntäminen toimintavuodelle 20212022 Matinkylä-Olarin ja Tapiolan alueilla
Aluepäällikkö, Keski- ja Pohjois-Espoon alue
Yleiset asiat
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21.05.2021 § 1
Koulutilojen kuntalaiskäyttövuorojen myöntäminen toimintavuodelle 20212022 Keski- ja Pohjois-Espoon alueella
Aluepäällikkö, Espoonlahden alue
Yleiset asiat
21.05.2021 § 1
Koulutilojen kuntalaiskäyttövuorojen myöntäminen toimintavuodelle 20212022 Espoonlahden alueella
Aluepäällikkö, Leppävaaran alue
Yleiset asiat
21.05.2021 § 1
Koulutilojen kuntalaiskäyttövuorojen myöntäminen toimintavuodelle 20212022 Leppävaaran alueella
Perusopetuslinjan päällikkö
Henkilöstöasiat
26.05.2021 § 228
Luokanopettaja, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 800465.
Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Rastaalan koulu. Virka
sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03993-21
26.05.2021 § 229
Erityisluokanopettaja, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero
801313. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Karakallion
koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-969-21
28.05.2021 § 230
Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori, viran vakinainen täyttäminen,
vakanssinumero 802250. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Ruusutorpan koulu ja Kilonpuiston koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen
opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-1020-21
28.05.2021 § 231
Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja , viran vakinainen täyttäminen,
vakanssinumero 800896. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja,
Ruusutorpan koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-1083-21.
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28.05.2021 § 232
Luokanopettaja, päätoiminen tuntiopettaja, ottaminen toistaiseksi voimassa
olevaan virkasuhteeseen. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Sepon koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön,
työavain ESPOO-03-775-21.
28.05.2021 § 233
Erityisopettaja, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 801426.
Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Espoon kaupunki,
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Ymmerstan koulu.
Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-1063-21.
28.05.2021 § 234
Luokanopettaja, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 800190.
Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Espoon kaupunki,
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Ymmerstan koulu.
Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-1082-21.
31.05.2021 § 235
Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori , viran vakinainen
täyttäminen, vakanssinumero 803038. Viran sijoituskoulu on
palvelussuhteen alkaessa Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen
opetus, Perusopetuslinja, Tiistilän koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen
opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-931-21.
31.05.2021 § 236
Peruskoulun kuvataiteen lehtori , viran vakinainen täyttäminen,
vakanssinumero 803147. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja,
Tiistilän koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön,
Työavain ESPOO-03-952-21.
31.05.2021 § 237
Peruskoulun fysiikan ja kemian lehtori , viran vakinainen täyttäminen,
vakanssinumero 803025. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja,
Tiistilän koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön,
Työavain ESPOO-03-949-21.
31.05.2021 § 238
Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtori, viran vakinainen
täyttäminen, vakanssinumero 803272. Viran sijoituskoulu on
palvelussuhteen alkaessa Tapiolan koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen
opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-597-21

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

§ 132

65/89
09.06.2021

31.05.2021 § 239
Erityisopettaja, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 801428.
Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Espoon kaupunki,
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Tapiolan koulu.
Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-598-21.
31.05.2021 § 240
Erityisluokanopettaja, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero
801017. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Ruusutorpan
koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-1113-21
31.05.2021 § 241
Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, viran vakinainen täyttäminen,
vakanssinumero 801093. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja,
Kirstin koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön,
Työavain ESPOO-03-785-21.
31.05.2021 § 242
Peruskoulun ranskan ja ruotsin lehtori , viran vakinainen täyttäminen,
vakanssinumero 803130. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja,
Olarin koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön,
Työavain ESPOO-03-1060-21.
31.05.2021 § 243
Peruskoulun liikunnan päätoiminen tuntiopettaja, ottaminen toistaiseksi
voimassa olevaan virkasuhteeseen. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen
alkaessa Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus,
Perusopetuslinja, Olarin koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, työavain ESPOO-03-1061-21.
31.05.2021 § 244
Luokanopettaja, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 800539.
Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Olarin koulu. Virka
sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-031062-21
01.06.2021 § 245
Luokanopettaja, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 800321.
Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Niittykummun koulu. Virka
sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-031010-21
01.06.2021 § 246
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Luokanopettaja, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 300399.
Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Kirstin koulu. Virka
sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03781-21
01.06.2021 § 247
Luokanopettaja, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 800083.
Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Espoon kaupunki,
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Kirstin koulu. Virka
sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03781-21
02.06.2021 § 248
Luokanopettaja, täyttämättä jättäminen, vakanssinumero 800166,
Kirkkojärven koulu, Suomenkielisen opetuksen -tulosyksikössä, Työavain
ESPOO-03-879-21
02.06.2021 § 249
Luokanopettaja, päätoiminen tuntiopettaja, ottaminen toistaiseksi voimassa
olevaan virkasuhteeseen. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Sepon koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön,
työavain ESPOO-03-775-21.
02.06.2021 § 250
Luokanopettaja, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 800605.
Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Lintuvaaran koulu. Virka
sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-031141-21
07.06.2021 § 251
Kilon koulun oppilaiden toimiminen useammassa eri toimipisteessä ja tästä
aiheutuvan työn lukeminen kyseisten koulujen rehtoreiden ja
apulaisrehtoreiden opetustunteihin/-velvollisuuteen ajalla 1.8.2021 31.7.2022.
07.06.2021 § 252
Erityisluokanopettaja, täyttämättä jättäminen, vakanssinumero 800855,
Kirstin koulu, Suomenkielinen opetus -tulosyksikössä, Työavain ESPOO03-783-21
07.06.2021 § 253
Erityisluokanopettaja, täyttämättä jättäminen, vakanssinumero 801161,
Kilonpuiston koulu, Suomenkielisen opetuksen -tulosyksikössä, Työavain
ESPOO-03-704-21
07.06.2021 § 254
Luokanopettaja, ruotsin kielen kielikylpy, viran vakinainen täyttäminen,
vakanssinumero 800379. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
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Westendinpuiston koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-1222-21.
07.06.2021 § 255
Luokanopettaja, ruotsin kielen kielikylpy, viran vakinainen täyttäminen,
vakanssinumero 800520. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Westendinpuiston koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-1222-21.
08.06.2021 § 256
Pedagogiseen kehittämistehtävään määrättyjen opettajien opetustuntien
kohdentaminen suomenkielisessä perusopetuksessa lukuvuonna 20212022
Rehtori, Auroran koulu
Henkilöstöasiat
25.05.2021 § 3
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800016. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Auroran koulu.
Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, työavain
ESPOO-03-758-21
25.05.2021 § 4
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800292. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Auroran koulu.
Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, työavain
ESPOO-03-757-21
25.05.2021 § 5
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800013. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Auroran koulu.
Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, työavain
ESPOO-03-759-21
vs.rehtori, Eestinkallion koulu
Henkilöstöasiat
24.05.2021 § 3
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800027. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Eestinkallion
koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-769-21
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24.05.2021 § 4
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800147. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Espoon
kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja,
Eestinkallion koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-769-21
24.05.2021 § 5
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800843. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Eestinkallion
koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-769-21
Rehtori, Haukilahden koulu
Henkilöstöasiat
28.05.2021 § 2
Peruskoulun päätoiminen musiikin tuntiopettaja, ottaminen määräaikaiseen
virkasuhteeseen. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Haukilahden koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-698-21
Rehtori, Hansakallion koulu
Henkilöstöasiat
02.06.2021 § 4
Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, viran määräaikainen täyttäminen,
vakanssinumero 800796. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Hansakallion koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-1031-21
Rehtori, Jousenkaaren koulu
Henkilöstöasiat
28.05.2021 § 1
Peruskoulun englannin kielen lehtori, viran määräaikainen täyttäminen,
vakanssinumero 803124. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja,
Jousenkaaren koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-1013-21.
Rehtori, Järvenperän koulu
Henkilöstöasiat
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27.05.2021 § 3
Erityisluokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
809174. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Järvenperän
koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-838-21.
02.06.2021 § 4
Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden sekä S2 lehtori, viran
määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero 802400. Viran sijoituskoulu
on palvelussuhteen alkaessa Järvenperän koulu. Virka sijoittuu
suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-1027-21
Rehtori, Kaitaan koulu
Henkilöstöasiat
24.05.2021 § 2
Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä
lehtori, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero 803258. Viran
sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Kaitaan koulu. Virka sijoittuu
suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-850-21
25.05.2021 § 3
Erityisluokanopettaja, täyttämättä jättäminen, vakanssinumero 801317,
Kaitaan koulu, Suomenkielisen opetuksen -tulosyksikössä, Työavain
ESPOO-03-1039-21
26.05.2021 § 4
Erityisopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero 800879.
Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Kaitaan koulu. Virka
sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03820-21.
Rehtori, Kalajärven koulu
Henkilöstöasiat
21.05.2021 § 7
Peruskoulun suomen, historian ja yhteiskuntaopin päätoiminen
tuntiopettaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran
sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Kalajärven koulu. Virka sijoittuu
suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-625-21
27.05.2021 § 8
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800367. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Kalajärven koulu.
Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-623-21
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31.05.2021 § 9
Peruskoulun englannin, saksan ja ruotsin kielen lehtori, viran
määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero 803234. Viran sijoituskoulu
on palvelussuhteen alkaessa Kalajärven koulu. Virka sijoittuu
suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-1069-21
03.06.2021 § 10
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800196. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Kalajärven koulu.
Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-622-21
04.06.2021 § 11
Erityisopettaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran
sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Kalajärven koulu. Virka sijoittuu
suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-628-21
04.06.2021 § 12
Erityisopettaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran
sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Kalajärven koulu. Virka sijoittuu
suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-1056-21
04.06.2021 § 13
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800517. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Kalajärven koulu.
Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-584-21
07.06.2021 § 14
Luokanopettaja, päätoiminen tuntiopettaja, täyttämättä jättäminen,
Kalajärven koulu, Suomenkielinen opetus -tulosyksikössä, Työavain
ESPOO-03-582-21
09.06.2021 § 15
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800267. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Kalajärven koulu.
Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-624-21
Rehtori, Kantokasken koulu
Henkilöstöasiat
07.06.2021 § 4
Erityisluokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
801018. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Kantokasken
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koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-1353-21
Rehtori, Karhusuon koulu
Henkilöstöasiat
21.05.2021 § 4
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800044. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Karhusuon koulu.
Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-815-21
Rehtori, Kauklahden koulu
Henkilöstöasiat
21.05.2021 § 5
Peruskoulun terveystiedon ja kotitalouden päätoiminen tuntiopettaja,
ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran sijoituskoulu on
palvelussuhteen alkaessa Kauklahden koulu. Virka sijoittuu
suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-765-21
25.05.2021 § 6
Erityisluokanopettaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran
sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Kauklahden koulu. Virka
sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03955-21
28.05.2021 § 7
Peruskoulun kieli- ja kulttuuriryhmien päätoiminen tuntiopettaja, ottaminen
määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen
alkaessa Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus,
Perusopetuslinja, Kauklahden koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen
opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-827-21.
Rehtori, Keinumäen koulu
Henkilöstöasiat
07.06.2021 § 1
Erityisluokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
801703. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Keinumäen
koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-1336-21
Rehtori, Kirkkojärven koulu
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Henkilöstöasiat
24.05.2021 § 3
Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden, S2 päätoiminen tuntiopettaja,
ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran sijoituskoulu on
palvelussuhteen alkaessa Kirkkojärven koulu. Virka sijoittuu
suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-720-21
Rehtori, Kirstin koulu
Henkilöstöasiat
31.05.2021 § 1
Erityisopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero 806147.
Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Kirstin koulu. Virka
sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-031064-21.
Rehtori, Koulumäen koulu
Henkilöstöasiat
01.06.2021 § 3
Erityisluokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
801113. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Espoon
kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja,
Koulumäen koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-1229-21.
Rehtori, Kuitinmäen koulu
Henkilöstöasiat
24.05.2021 § 3
Peruskoulun englannin kielen lehtori, viran määräaikainen täyttäminen,
vakanssinumero 803195. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja,
Kuitinmäen koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-819-21.
01.06.2021 § 4
Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtori , viran määräaikainen
täyttäminen, vakanssinumero 802134. Viran sijoituskoulu on
palvelussuhteen alkaessa Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen
opetus, Perusopetuslinja, Kuitinmäen koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen
opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-959-21.
04.06.2021 § 5
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Luokanopettaja, kaksikielinen opetus, suomi-englanti, tehtävän täyttämättä
jättäminen, vakanssinumero 800678, Kuitinmäen koulu, Työavain ESPOO03-1033-21.
07.06.2021 § 6
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800606. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Kuitinmäen
koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-1235-21.
Rehtori, Latokasken koulu
Henkilöstöasiat
27.05.2021 § 1
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800319. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Latokasken
koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-771-21
Rehtori, Leppävaaran koulu
Henkilöstöasiat
21.05.2021 § 2
Peruskoulun liikunnan lehtori, viran määräaikainen täyttäminen,
vakanssinumero 802131. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Leppävaaran koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-867-21
Rehtori, Lintumetsän koulu
Henkilöstöasiat
09.06.2021 § 1
Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen päätoiminen tuntiopettaja,
ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran sijoituskoulu on
palvelussuhteen alkaessa Lintumetsän koulu. Virka sijoittuu
suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-1140-2
Rehtori, Lintuvaaran koulu
Henkilöstöasiat
21.05.2021 § 1
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800475. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Lintuvaaran
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koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-652-21
26.05.2021 § 2
Erityisopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero 801618.
Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Espoon kaupunki,
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Lintuvaaran koulu.
Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-980-21.
07.06.2021 § 3
Luokanopettaja, täyttämättä jättäminen, vakanssinumero 804228,
Lintuvaaran koulu, Suomenkielisen opetuksen -tulosyksikössä, Työavain
ESPOO-03-1351-21 c
Rehtori, Lähderannan koulu
Henkilöstöasiat
26.05.2021 § 2
Sivutoiminen tuntiopettaja luokanopetukseen, ottaminen määräaikaiseen
virkasuhteeseen. Sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Lähderannan
koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-1139-21.
vs. rehtori, Mainingin koulu
Henkilöstöasiat
20.05.2021 § 8
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800295. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Mainingin koulu.
Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, työavain
ESPOO-03-857-21
20.05.2021 § 9
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800406. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Mainingin koulu.
Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-858-21
20.05.2021 § 10
Luokanopettaja, määräaikainen virkasuhde. Sijoituskoulu on
palvelussuhteen alkaessa Mainingin koulu. Tehtävä sijoittuu
suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-859-21.
03.06.2021 § 11

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

§ 132

75/89
09.06.2021

Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800322. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Mainingin koulu.
Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-1170-21.
03.06.2021 § 12
Peruskoulun S2-tuntiopettaja, täyttämättä jättäminen, Mainingin koulu,
Suomenkielisen opetuksen -tulosyksikössä, Työavain ESPOO-03-1245-21
03.06.2021 § 13
Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori, viran määräaikainen täyttäminen,
vakanssinumero 802256. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Mainingin koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön,
Työavain ESPOO-03-1058-21
09.06.2021 § 14
Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtori, täyttämättä jättäminen,
vakanssinumero 803163, Mainingin koulu, Suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä, Työavain ESPOO-03-1057-21
Rehtori, Mankkaan koulu
Henkilöstöasiat
27.05.2021 § 1
Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, viran määräaikainen
täyttäminen, vakanssinumero 803229. Viran sijoituskoulu on
palvelussuhteen alkaessa Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen
opetus, Perusopetuslinja, Mankkaan koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen
opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-787-21.
Rehtori, Martinkallion koulu
Henkilöstöasiat
01.06.2021 § 1
Luokanopettaja, täyttämättä jättäminen, vakanssinumero 800469,
Martinkallion koulu, Työavain ESPOO-03-1197-21.
Rehtori, Matinlahden koulu
Henkilöstöasiat
21.05.2021 § 3
Erityisluokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
801028. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Matinlahden
koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-1081-21.
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24.05.2021 § 4
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
801075. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Matinlahden
koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-750-21
24.05.2021 § 5
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800409. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Matinlahden
koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-750-21
09.06.2021 § 6
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
804297. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Matinlahden
koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-1247-21
Rehtori, Meritorin koulu
Henkilöstöasiat
27.05.2021 § 3
Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, viran määräaikainen täyttäminen,
vakanssinumero 800080. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Meritorin koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön,
Työavain ESPOO-03-1212-21.
01.06.2021 § 4
Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, ottaminen määräaikaiseen
virkasuhteeseen. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Espoon
kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja,
Meritorin koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön,
Työavain ESPOO-03-1214-21.
Koulunjohtaja, Mikkelän koulu
Henkilöstöasiat
25.05.2021 § 1
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800368. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Espoon
kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja,
Mikkelän koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön,
Työavain ESPOO-03-1051-21.
Rehtori, Niipperin koulu
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Henkilöstöasiat
31.05.2021 § 2
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
804292. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Niipperin koulu.
Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-1124-21
Rehtori, Nöykkiön koulu
Henkilöstöasiat
21.05.2021 § 6
Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori, viran määräaikainen täyttäminen,
vakanssinumero 802243. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Nöykkiön koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön,
Työavain ESPOO-03-693-21
02.06.2021 § 7
Peruskoulun liikunnan ja terveystiedon lehtori, viran määräaikainen
täyttäminen, vakanssinumero 802135. Viran sijoituskoulu on
palvelussuhteen alkaessa Nöykkiön koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen
opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-903-21.
Rehtori, Olarin koulu
Henkilöstöasiat
28.05.2021 § 5
Erityisopettaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran
sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Espoon kaupunki, Sivistystoimi,
Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Olarin koulu. Virka sijoittuu
suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-1115-21.
02.06.2021 § 6
Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, ottaminen määräaikaiseen
virkasuhteeseen. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Olarin
koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-1111-21
07.06.2021 § 7
Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori, täyttämättä jättäminen,
vakanssinumero 802245, Olarin koulu, Suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä, Työavain ESPOO-03-835-21
09.06.2021 § 8
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Peruskoulun fysiikan ja kemian lehtori, viran määräaikainen täyttäminen,
vakanssinumero 803166. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa,
Olarin koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön,
Työavain ESPOO-03-840-21
Koulunjohtaja, Pakankylän koulu
Henkilöstöasiat
31.05.2021 § 1
Peruskoulun sivutoiminen tuntiopettaja, ottaminen määräaikaiseen
virkasuhteeseen. Sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Pakankylän
koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-1055-21.
Rehtori, Pohjois-Tapiolan koulu
Henkilöstöasiat
28.05.2021 § 1
Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtori, viran määräaikainen
täyttäminen, vakanssinumero 803255. Viran sijoituskoulu on
palvelussuhteen alkaessa Pohjois-Tapiolan koulu. Virka sijoittuu
suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-823-21.
09.06.2021 § 2
Peruskoulun matematiikan, kemian ja fysiikan lehtori, viran määräaikainen
täyttäminen, vakanssinumero 803190. Viran sijoituskoulu on
palvelussuhteen alkaessa Pohjois-Tapiolan koulu. Virka sijoittuu
suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-1246-21
09.06.2021 § 3
Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtori, viran määräaikainen
täyttäminen, vakanssinumero 803033. Viran sijoituskoulu on
palvelussuhteen alkaessa Pohjois-Tapiolan koulu. Virka sijoittuu
suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-984-21
09.06.2021 § 4
Peruskoulun biologian, maantiedon ja terveystiedon päätoiminen
tuntiopettaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran
sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Pohjois-Tapiolan koulu. Virka
sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03998-21
Rehtori, Postipuun koulu
Henkilöstöasiat
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28.05.2021 § 1
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero 56401.
Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Postipuun koulu. Virka
sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03983-21
04.06.2021 § 2
Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, täyttämättä jättäminen, vakanssinumero
801095, Postipuun koulu, Suomenkielisen opetuksen -tulosyksikössä,
Työavain ESPOO-03-961-21
07.06.2021 § 3
Kieli- ja kulttuuriryhmän opettaja, viran määräaikainen täyttäminen,
vakanssinumero 800847. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Postipuun koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön,
Työavain ESPOO-03-962-21
07.06.2021 § 4
Erityisluokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
802035. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Postipuun koulu.
Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-967-21.
Rehtori, Päivänkehrän koulu
Henkilöstöasiat
25.05.2021 § 4
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800341. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Päivänkehrän
koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-1026-21.
01.06.2021 § 5
Peruskoulun englannin ja saksan päätoiminen tuntiopettaja, ottaminen
määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen
alkaessa Päivänkehrän koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-982-21
Rehtori, Saarnilaakson koulu
Henkilöstöasiat
24.05.2021 § 1
Peruskoulun saksan ja englannin kielen lehtori, viran määräaikainen
täyttäminen, vakanssinumero 803334. Viran sijoituskoulu on

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

§ 132

80/89
09.06.2021

palvelussuhteen alkaessa Saarnilaakson koulu. Virka sijoittuu
suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-873-21
26.05.2021 § 2
Erityisopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero 801181.
Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Saarnilaakson koulu.
Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-872-21
28.05.2021 § 3
Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja, ottaminen määräaikaiseen
virkasuhteeseen. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Espoon
kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja,
Saarnilaakson koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-869-21.
02.06.2021 § 4
Erityisluokanopettaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran
sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Saarnilaakson koulu. Virka
sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03877-21
07.06.2021 § 5
Peruskoulun käsityön lehtori, täyttämättä jättäminen, vakanssinumero
802219, Saarnilaakson koulu, Suomenkielisen opetuksen -tulosyksikössä,
Työavain ESPOO-03-1239-21
Rehtori, Saunalahden koulu
Henkilöstöasiat
24.05.2021 § 1
Erityisluokanopettaja, ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran
sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Saunalahden koulu. Virka
sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-031079-21
24.05.2021 § 2
Erityisopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero 801635.
Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Saunalahden koulu. Virka
sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-031078-21
24.05.2021 § 3
Peruskoulun englannin kielen päätoiminen tuntiopettaja, ottaminen
määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen
alkaessa Saunalahden koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-1130-21

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

§ 132

81/89
09.06.2021

26.05.2021 § 4
Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen päätoiminen tuntiopettaja, viran
määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero 802291. Viran sijoituskoulu
on palvelussuhteen alkaessa Saunalahden koulu. Virka sijoittuu
suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-1131-21
Rehtori, Soukan koulu
Henkilöstöasiat
20.05.2021 § 1
Erityisluokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
801176. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Soukan koulu.
Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-1007-21
20.05.2021 § 2
Luokanopettaja, ruotsin kielen kielikylpy, viran määräaikainen täyttäminen,
vakanssinumero 800425. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Soukan koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön,
Työavain ESPOO-03-913-21
20.05.2021 § 3
Päätoiminen tuntiopettaja luokanopetukseen, ruotsin kielen kielikylpy, viran
määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero 800425. Viran sijoituskoulu
on palvelussuhteen alkaessa Soukan koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen
opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-913-21
20.05.2021 § 4
Luokanopettaja, täyttämättä jättäminen, vakanssinumero 800165, Soukan
koulu, Suomenkielisen opetuksen -tulosyksikössä, Työavain ESPOO-031005-21
Rehtori, Tapiolan koulu
Henkilöstöasiat
27.05.2021 § 3
Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtori, viran määräaikainen
täyttäminen, vakanssinumero 803191. Viran sijoituskoulu on
palvelussuhteen alkaessa Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen
opetus, Perusopetuslinja, Tapiolan koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen
opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-904-21.
27.05.2021 § 4
Peruskoulun liikunnan lehtori, viran määräaikainen täyttäminen,
vakanssinumero 803235. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
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Tapiolan koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön,
Työavain ESPOO-03-596-21
27.05.2021 § 5
Peruskoulun ruotsin ja ranskan kielen päätoimisen tuntiopettajan
täyttämättä jättäminen, vakanssinumero 331268, Tapiolan koulu,
Suomenkielisen opetuksen -tulosyksikössä, Työavain ESPOO-03-592-21
28.05.2021 § 6
Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, viran määräaikainen
täyttäminen, vakanssinumero 803047. Viran sijoituskoulu on
palvelussuhteen alkaessa Tapiolan koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen
opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-595-21
Rehtori, Vanttilan koulu
Henkilöstöasiat
03.06.2021 § 3
Luokanopettaja, päätoiminen tuntiopettaja, ottaminen määräaikaiseen
virkasuhteeseen. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Vanttilan
koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-716-21
03.06.2021 § 4
Luokanopettaja, päätoiminen tuntiopettaja, ottaminen määräaikaiseen
virkasuhteeseen. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Vanttilan
koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain
ESPOO-03-716-21
Peruskoulujen johtokuntien päätökset
Espoonlahden koulun johtokunta 24.5.2021
Jalavapuiston koulu johtokunta 1.6.2021
Jousenkaaren koulun johtokunta 2.6.2021
Kaitaan koulun ja Kaitaan lukion johtokunta 7.6.2021
Karakallion koulun johtokunta 25.5.2021
Karamzinin koulun johtokunta 26.5.2021
Kuitinmäen koulun johtokunta 20.5.2021
Laajalahden ja Kivimiehen koulujen johtokunta 27.5.2021
Lahnuksen koulun johtokunta 19.5.2021
Lintumetsän koulun johtokunta 31.5.2021
Lähderannan koulun johtokunta 18.5.2021
Mikkelän koulun johtokunta 25.5.2021
Niipperin koulun johtokunta 20.5.2021
Niittykummun koulun johtokunta 31.5.2021
Pakankylän koulun johtokunta 25.5.2021
Perkkaanpuiston koulun johtokunta 2.6.2021
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Pohjois-Tapiolan koulun johtokunta 1.6.2021
Ruusutorpan koulun johtokunta 18.5.2021
Taavinkylän koulun johtokunta 25.5.2021
Tuomarilan koulun johtokunta 25.5.2021

Toisen asteen ja aikuiskoulutuksen päällikkö Tapio Erma:
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ei kuntalain 92 §:n perusteella ota
käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä:
Toisen asteen ja aikuiskoulutuksen päällikkö
Henkilöstöasiat
24.05.2021 § 17
Luokanopettaja, viran määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero
800016. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa Auroran koulu.
Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, työavain
ESPOO-03-758-21
24.05.2021 § 18
Toistaiseksi otetun päätoimisen tuntiopettajan siirtäminen lukion lehtorin
(949124) virkaan 1.8.2021 lukien
08.06.2021 § 19
Toistaiseksi otetun päätoimisen tuntiopettajan siirtäminen lukion lehtorin
(949127) virkaan 1.8.2021 lukien
08.06.2021 § 20
Toistaiseksi otetun päätoimisen tuntiopettajan siirtäminen lukion lehtorin
(949128) virkaan 1.8.2021 lukien
Lukion rehtori, Etelä-Tapiolan lukio
Henkilöstöasiat
28.05.2021 § 1
Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden sekä S2 päätoiminen tuntiopettaja,
ottaminen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Viran sijoituskoulu on
palvelussuhteen alkaessa Etelä-Tapiolan lukio. Virka sijoittuu
suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-1093-21
Lukion rehtori, Kaitaan lukio
Henkilöstöasiat
04.06.2021 § 2
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Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä lehtori, viran
määräaikainen täyttäminen, vakanssinumero 805317. Viran sijoituskoulu
on palvelussuhteen alkaessa Kaitaan lukio. Virka sijoittuu suomenkielisen
opetuksen -tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-854-21
04.06.2021 § 3
Lukion matematiikan lehtori, viran määräaikainen täyttäminen,
vakanssinumero 805306. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Kaitaan lukio. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen -tulosyksikköön,
Työavain ESPOO-03-853-21
Päätös
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Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 133

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden sekä
varhaiskasvatusjaoston päätökset
Päätösehdotus

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila:
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ei kuntalain 92 §:n perusteella ota
käsiteltäväkseen seuraavia päätöksiä:
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja
Henkilöstöasiat
24.5.2021 § 13
Varhaiskasvatusyksikön johtaja, viran vakinainen täyttäminen,
vakanssinumero 317830. Virka sijoittuu Suomenkielinen varhaiskasvatus tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-547-21.
7.6.2021 § 15
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, viran vakinainen täyttäminen,
vakanssinumero 300110. Virka sijoittuu Suomenkielinen varhaiskasvatus tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-475-21.
7.6.2021 § 16
Varhaiskasvatusyksikön johtaja, viran vakinainen täyttäminen,
vakanssinumero 332083. Virka sijoittuu Suomenkielinen varhaiskasvatus tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-811-21.
8.6.2021 § 17
Varhaiskasvatuksen asiantuntija, viran määräaikainen täyttäminen,
vakanssinumero 318930. Virka sijoittuu Suomenkielinen varhaiskasvatus tulosyksikköön, Työavain ESPOO-03-329-21.
Talousasiat
20.5.2021 § 17
Päiväkoti Petunian kannatusyhdistys ry:n anomus lisämäärärahasta
palkkakustannuksiin, asiakasmaksutulo vajeeseen ja tietosuojatuhottavien
dokumenttien ja SER-romun hävityskuluihin vuodelle 2021
21.5.2021 § 18
Lisämäärärahan myöntäminen Everstinkadun päiväkodin kannatusyhdistys
ry:n Everstinkadun päiväkodille
26.5.2021 § 19
Varhaiskasvatuksen starttiraha-avustuksen myöntäminen Päiväkoti Murut
Oy:lle
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31.5.2021 § 20
Tapiolan lastentalo ry:n vuoden 2020 tilinpäätöksen ylijäämän periminen
2.6.2021 § 21
Lisämäärärahan myöntäminen Everstinkadun päiväkoti
8.6.2021 § 22
Lisämäärärahan myöntäminen Päiväkoti Humisevan kannatusyhdistys
ry:lle
Yleiset asiat
21.5.2021 § 4
Päätös yksityisen lääkäriaseman lääkärilaskun korvaamisesta
26.5.2021 § 5
Päätös suksien huollon korvaamisesta
4.6.2021 § 6
Päätös rikkoutuneen haalarin korvaushakemukseen
Varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö
Yleiset asiat
2.6.2021 § 1
Leppävaaran palvelualueen esiopetussuunnitelman hyväksyminen
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston
päätöspöytäkirja
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto 2.6.2021

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 113, § 114, § 117, § 119, § 122, §
123, § 126, § 127, § 128, § 129, § 132, § 133
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: § 115, § 116, § 118, § 120, § 121, §
124, § 125, § 130, § 131
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen
- kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaika viranhaltijalain 37 §:ssä tarkoitettua irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa
kuitenkin kulua vasta 40 §:n 1 momentissa säädetyn irtisanomisajan päättymisestä. Sama koskee
valitusaikaa silloin, kun 37 §:ssä tarkoitetun irtisanomista koskevan päätöksen on tehnyt valtuusto tai
kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuntayhtymän toimielin.
Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon
aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätöksen julkaisupäivän voi varmistaa päätöksen
valmistelijalta.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
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Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Käyntiosoite:
Virka-aika:
Postiosoite:
Sähköposti:
Telekopio:
Vaihde:

Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, kolmas kerros
ma-pe 8.00 - 15.45
Espoon kirjaamo, PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
kirjaamo@espoo.fi
+358-(0)9-816 22495
+358-(0)9-81621

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

