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Hannu Eeva ja muut oikaisuvaatimuksen tekijät ovat laatineet 1.7.2019
saapuneen oikaisuvaatimuksen Salon opetuslautakunnan 11.6.2019 § 60
tekemästä päätöksestä Kaivolan päiväkodin tilajärjestelyt toimintakaudella
2019-2020. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että opetuslautakunnan
päätös on kumottava lainvastaisena. Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat
toimenpidekieltoa asiassa, kunnes päätös on saanut lainvoiman.
Päätöksen toimeenpano vaarantaa muutoksenhaun tehneiden
oikeusturvaa. Lisäksi vaaditaan oikeudenkäyntikulujen kohtuullista
korvausta.
Oikaisuvaatimus on julkaistu oheismateriaalina sähköiseen
kokoushallintaan.
Kaivolan päiväkodin nyt jo alkaneen toimintakauden tilajärjestelyjä
jouduttiin tarkastelemaan opetuslautakunnan kesäkuun kokouksessa
Liipolantien kiinteistössä ilmenneiden sisäilmaongelmien ja tiloihin
kohdistuvien puutteiden sekä Turrintiellä sijaitsevan päiväkotiryhmän
turvallisuuteen ja sen ympäristöön liittyvien asioiden johdosta.
Opetuslautakunta päätti luopua Kaivolan päiväkodin Turrintiellä
sijaitsevasta väliaikaisesta yksiköstä 1.8.2019 alkaen ja siirtää
esiopetustoiminnan ensi toimintavuodeksi 2019 - 2020 Liipolantiellä
sijaitsevaan kiinteistöön. Lisäksi opetuslautakunta päätti, että Kaivolaan
sijoitettujen 1-5-vuotiaiden lasten hoitopaikkajärjestelyt 1.8.2019 alkaen
sovitaan yhteistyössä huoltajien kanssa.
Opetuslautakunta ei ole päättänyt Kaivolan päiväkodin lakkautuksesta,
vaan kyse on kuluvan toimintakauden tilajärjestelyistä. Olosuhteiden
muuttuessa ja tiloissa ilmenevistä puutteista johtuen palvelun järjestäjän on
reagoitava asiaan nopeasti, jotta voidaan taata lasten ja henkilöstön
turvallisuus. Liipolantiellä sijaitsevassa kiinteistössä on alun perin toiminut
ympärivuorokautinen päiväkoti. Tilat on hyväksytty sen mukaan 28:lle
lapselle. Ilmanvaihto ei ole riittävä kahdelle lapsiryhmälle eikä myöskään
wc-tilat ole riittävät. Tästä johtuen lapsimäärää oli vähennettävä, jotta
voidaan taata riittävä sisäilma.
Oppimisympäristöselvitystyö on meneillään ja lasten ja nuorten palveluiden
palveluverkkoasiat on tarkoitus käsitellä sen yhteydessä.
Oppimisympäristöselvitystyöryhmä vieraili varhaiskasvatuksen,
perusopetuksen ja nuorisopalveluiden yksiköissä 4.3.2019. Tuolloin
työryhmä vieraili myös Kaivolan päiväkodissa. Yksiköihin tehtyjen

vierailujen tavoitteena oli tutustua oppimisympäristöihin ja pedagogiseen
toimintaan.
Perttelin (Kaivola –Inkereen) päivähoitotilat ovat olleet useiden vuosien
aikana talousarvion investointiohjelmassa, mutta ne eivät ole edenneet
toteutukseen.
Oikaisuvaatimuksen tekijät kirjaavat valituksen perusteeksi seuraavat
asiat:
1. Turrintiellä ensi toimintakaudella aloittaville lapsille oli jo myönnetty
esiopetuspaikka Turrintielle, jota nyt muutoksenhaussa oleva päätös
muuttaa. Päätös on Suomen perustuslain vastainen.
Vastaus:
- Salon kaupungissa esiopetuspäätös tehdään päiväkotiin, ei ryhmään.
Näin ollen myös Kaivolan päiväkodin esiopetuspäätökset on tehty Kaivolan
päiväkotiin, jonka osoite on Liipolantiellä. Päätöksessä ei ole mainintaa
Turrintiestä.
2. Lasten huoltajilla ei ole ollut mahdollisuutta hallinto- ja kuntalain
mukaisesti vaikuttaa Liipolantien päiväkodin lakkautukseen ja
esiopetuspaikan siirtoon Turrintieltä. Päätös on siten lainvastainen ja
tapahtunut virheellisessä järjestyksessä. Lasten huoltajat ja kyläläiset
vastustavat lakkautusta ja heidän laatimaansa adressiin yksikön
säilyttämisen puolesta on tähän mennessä kertynyt n. 650 allekirjoitusta.
Vastaus:
- Liipolantiellä sijaitsevaa Kaivolan päiväkotia ei ole lakkautettu.
Liipolantielle on siirretty esiopetustoiminta toimintakaudeksi 2019-2020,
koska Liipolantien lapsimäärää on vähennettävä kiinteistöön hyväksytyn
lapsimäärän tasolle. Lasten huoltajille ja päiväkodin henkilökunnalle on
järjestetty tiedotus- ja kuulemistilaisuus ennen tilaratkaisuja koskevaa
päätöksentekoa.
3. Lakkautuspäätös vaikuttaa Liipolantieltä siirtyvien lasten oikeuteen
säilyttää kaverisuhteensa ja oikeuden tuttuun hoitajaan. Jos päätös jää
voimaan, lasten kaveripiirit hajoavat. Päätös on siten varhaiskasvatuslain
vastainen.
Vastaus:
- Kaivolan päiväkodin Liipolantiellä työskennelyt henkilöstö siirtyi Inkereen
päiväkodin ryhmiin ja yksi työntekijä oli jo aiemmin esittänyt toiveensa
siirtymisestä Hähkänän päiväkotiin. Lasten huoltajat saivat esittää
toiveensa lastensa sijoittumisesta Perttelin alueen lähipäiväkoteihin tai
johonkin muuhun päiväkotiin. Lasten kaveripiirit ovat säilyneet riippuen
huoltajien tekemistä valinnoista hoitopaikan suhteen. Lasten hoito- ja
kasvatushenkilöstön sijoittuminen toimintakausittain kuuluu päiväkodin
johtajan operatiiviseen työhön Kaivolan ja Inkereen päiväkotien työntekijät
työskentelevät saman esimiehen alaisuudessa.
4. Ennen päätöksentekoa Liipolantien ja Turrintien yksiköiden henkilöstöä
ei ole kuultu Kunnallisen viranhaltijalain edellyttämällä tavalla. Tämä ei
ilmene ainakaan lautakunnalle jaetussa esityslistassa. Päätös on em. lain

vastainen.
Vastaus:
- Laki kunnallisesta viranhaltijasta 2003/304 §1 mukaan kyseistä lakia
sovelletaan kunnan viranhaltijoihin. Kaivolan päiväkodin työntekijöistä
ainoastaan päiväkodin johtaja on virkasuhteessa oleva, joka vastaa
päiväkodin toiminnasta. Kaikkien työntekijöiden työsopimukset on tehty
Salon kaupunkiin mainitsematta tarkkaa työskentelypaikkaa. Päiväkodin
johtajalle ja kaikille työntekijöille on pidetty kuulemistilaisuus.
5. Huoltajilla ei ole ollut mahdollisuutta etukäteen vaikuttaa Liipolantien
päiväkodin lakkautukseen ja Turrintien esiopetustilan siirtoon.
Virkamiesvalmistelu ja hoitopaikan muutos on tosiasiallisesti tapahtunut
14.5. ja 4.6. välisenä aikana, eikä vanhempia ole informoitu muuttuvasta
tilanteesta. Riittävää kuulemista ja vaikuttamismahdollisuuksia ei ole ollut.
Menettely on sekä hallinto- että kuntalain vastainen.
Vastaus:
- Opetuslautakunta ei ole päättänyt päiväkodin lakkautuksesta vaan
toiminnan järjestelyistä toimintakaudelle 2019-2020. Asiasta on 27.05.2019
lähetetty tiedote huoltajille Wilman kautta ja samalla kutsu 4.6.2019
pidettyyn kuulemis- ja informaatiotilaisuuteen. Pidetyssä tilaisuudessa asia
ja sen eteneminen esiteltiin moniammattisesti huoltajille sekä vastattiin
huoltajien esittämiin kysymyksiin. Huoltajille järjestettiin mahdollisuus
tavata palveluohjaus Kaivolan päiväkodissa 14.6.2019 klo 12-17. Huoltajille
lähetettiin vielä lisäksi henkilökohtainen muistutusviesti 17.6
mahdollisuudesta keskustella hoitopaikkajärjestelyistä palveluohjauksen
kanssa, koska kaikkia huoltajia ei tavoitettu 14.6. Vasta tämän jälkeen on
tehty päätökset hoitopaikkojen muutoksista huoltajien toiveita huomioiden.
6. Jos päätös jää voimaan, hankaloituu Kaivolan varhaiskasvatuksen
järjestäminen huoltajille ja lasten hoitopäivät pidentyvät. Tämä ei ole
tarkoituksenmukaista.
Vastaus:
- Välimatka Kaivolan päiväkodista Inkereen päiväkotiin on 3 km ja
Hähkänän päiväkotiin 6 kilometriä. Asiaa on selvitetty ja olennaista
hoitopäivien pidentymistä ei ole voitu todeta.
7. Liipolantien päiväkodin lakkautusta olisi tullut ensin tutkia laajemmassa
kokonaisuudessa Perttelin alueella. Ovatko päiväkodit
tarkoituksenmukaisissa paikoissa ottaen huomioon mm. Kuuskallion uuden
asuntoalueen ja moottoritien liittymän läheisyyden?
Vastaus:
- Työn alla olevan ja vuoden loppuun mennessä valmistuvan
oppimisympäristöselvityksen yhteydessä tarkastellaan laajempi
kokonaisuus lasten ja nuorten palveluiden palveluverkkoa.
Oikaisuvaatimusmenettelyssä esitetty oikeudenkäyntikuluvaatimus tulee
hylätä lakiin perustumattomana.

Apulaiskaupunginjohtaja:
Opetuslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana
valmistelussa lausutun mukaisesti.
Päätös:
Merkittiin, että Hannu Eeva ja Marianne Bonn poistuivat esteellisinä
kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi, koska he ovat
oikaisuvaatimuksen tekijöitä.
Antti Olkinuora ehdotti, että oikaisuvaatimus hyväksytään ja lautakunnan
päätös kumotaan lainvastaisena.
Olkinuoran ehdotus raukesi, koska sitä ei kannatettu.
Opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

