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ESIPUHE

Espoon kasvu saatava taloudellisesti kestävälle pohjalle

Espoon väestö jatkaa kasvua 4600 - 4800 asukkaan vuosivauhtia. Seuraavan kymmenen vuoden aikana
Espoon väestörakenne muuttuu ja huoltosuhde heikkenee. Nähtävissä on, ettei väestönkasvu tue enti-
seen tapaan verotulojen kehitystä. Espoossa kaikki kasvun merkit vuonna 2019 olivat myönteisiä paitsi
verotulojen kehitys. Asuntoja rakennettiin ennätyksellisen paljon, yritysten liikevaihdon ja henkilöstömää-
rän kasvu jatkui. Kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi 5,2 % ja Länsimetron kehityskäytävällä jopa 5,5
%. Työttömyys, myös nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys, vähenee edelleen. Kesäkuun 2019 lopulla työt-
tömyysaste oli Espoossa 8,4 % eli 0,3 prosenttiyksikköä vuodentakaista alhaisempi. Työpaikkojen mää-
rä kasvaa tasaisesti noin 1100 työpaikalla vuosittain. Myönteisestä kehityksestä huolimatta kaupungin
verotulot kehittyvät hitaammin kuin viime vuonna. Osasyynä ovat verohallinnon järjestelmämuutokset,
jotka vaikeuttavat myös ensi vuoden verotulojen arviointia.

Kaupungin nettomenot kasvavat 4,9 prosentilla vuonna 2020. Kasvu perustuu väestön- ja palvelutarpeen
kasvuun sekä yleiseen kustannuskehitykseen. Nettomenojen kasvu on saatava tasaantumaan tuotta-
vuutta ja rakenteita kehittämällä noin 2 prosentin tasolle, jotta velkaantuminen saadaan taittumaan.

Kaupungin tulo- ja kiinteistöveroprosentteihin ei tehdä korotuksia vuonna 2020. Verotuloarvio talous-
suunnitelmavuosille sisältää poikkeuksellisen paljon epävarmuutta verohallinnon lukuisista uudistuksista
vuonna 2019 johtuen. Verorahoituksen arvioidaan kasvavan yhteensä 6,5 prosenttia, sillä valtionosuus-
leikkausten päättyminen kasvattaa Espoonkin valtionosuusrahoitusta noin 40 milj. eurolla.

Kaupungin lainakanta kasvaa 216 miljoonalla eurolla 1,1 miljardiin euroon ja koko Espoo-konsernin lai-
nakanta 488 miljoonalla eurolla 4,3 miljardiin euroon ensi vuoden loppuun mennessä. Kaupungin vel-
kaantuminen ei taitu valtuustokauden loppuun mennessä.

Vuoden 2020 vuosikate on 172 milj. euroa, ja suunnitelmakauden lopussa 194 milj. euroa. Valtuuston
asettaman tasapainotus- ja tuottavuusohjelman mukaista tavoitevuosikatetta 270 milj. euroa ei saavute-
ta, eikä tavoiteltu kaupungin velkaantuminen taitu valtuustokauden loppuun mennessä.

Väestönkasvuun ja uusiin palvelutarpeisiin vastaaminen vaatii mittavia investointeja. Nykyinen valtion-
osuusjärjestelmä on tullut tiensä päähän, sillä se ei huomioi kasvavien kaupunkien tarpeita. Espoo on
menettänyt vuosina 2013-2020 valtionosuuksien tasauksia muille kunnille yhteensä 1,4 miljardia euroa ja
samalla velkaantunut.

Kaupunki investoi ensi vuonna 335 miljoonaa ja vuoteen 2030 mennessä yhteensä 3 miljardia euroa.
Investoinnit sisältävät Koulut kuntoon -ohjelman lisäksi Raide-Jokerin, metron kehityskäytävän, aluekes-
kusten kehittämisen palvelu- ja toimitiloineen sekä kaupunkirakenteen kehittymisen edellyttämät liikenne-
väylien ja joukkoliikenteen hankkeet.

Espoo-tarinassa on asetettu tavoitteeksi kaupungin taloudellisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja kulttuu-
risesti kestävä kasvu. Kestävän talouden rakentaminen edellyttää jatkuvan tuottavuuden parantamista ja
kasvukaupungin kannalta oikeudenmukaisempaa verotulojen tasausta. Espoon taloutta tulee tasapainot-
taa parantamalla tuottavuutta mm. johtamista kehittämällä, digitalisaatiota hyödyntämällä, palvelujen
järjestämistä optimoimalla sekä pitämällä investointitaso korkeintaan esitetyllä tasolla.

Espoo on kestävän kehityksen edelläkävijä

Espoo kutsuttiin viime vuonna mukaan YK:n kestävän kehityksen edelläkävijäohjelmaan ja on sitoutunut
saavuttamaan YK:n Agenda 2030 mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet jo vuonna 2025. Espoon toi-
minta painottuu oppimiseen, koulutukseen ja innovaatioihin ja ilmastotyöhön, jossa tavoitteena on hiili-
neutraalius ensi vuosikymmenen aikana.
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Espoo -tarina on kestävän kehityksen työn lähtökohta.  Yhteiset globaalit tavoitteet, SDG:t, auttavat
hahmottamaan ja viestimään työstä asukkaille ja kumppaneille, kuten muille kaupungeille, valtiolle,
YK:lle, yrityksille ja järjestöille.

Espoo mukaan kuntien työllisyyskokeiluun

Kuntien rooli työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistuu vuonna 2020 käynnistyvien Kuntien työllisyys-
hankkeiden muodossa hallitusohjelman mukaisesti. Hankkeiden tavoitteena on parantaa erityisesti pi-
dempään työttömänä olleiden pääsyä työmarkkinoille.

Kaupunki kiinnittää erityistä huomiota nuorten ja maahanmuuttajien työllisyyden kasvuun ja tekee yhteis-
työtä maahanmuuttajayhteisöjen ja -yhdistysten kanssa. Toimintansa 2019 aloittanut Omnian osaamis-
keskus maahanmuuttajille tarjoaa työttömille maahanmuuttajille tukea työnhakuun sekä ammattitaidon ja
kielitaidon kohentamiseen.

Sote- ja maakuntahallinnon valmistelu jatkuu

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua jatketaan. Uudenmaan kunnat ovat Rinteen hallitusohjelman
mukaisesti käynnistäneet Uudenmaan erillisratkaisun valmistelun, jonka osalta tehdään päätös vuoden
2019 loppuun mennessä. Valmistelun keskeneräisyydestä johtuen talousarviossa ei ole huomioitu sote-
ja maakuntavalmistelua.

Espoo järjestää palvelut asukas- ja asiakaslähtöisesti

Espoo vastaa palvelutarpeen kasvuun järjestämällä palvelut laadukkaasti ja toimii edelläkävijänä palvelu-
jen kehittämisessä sekä digitalisaation ja robotisaation hyödyntämisessä. City as a Service -mallin avul-
la vastataan kasvaviin ja monimuotoistuviin palvelutarpeisiin asukas- ja asiakaslähtöisesti, kustannuste-
hokkaasti ja laadukkaasti. Vuoden 2019 aikana on valmistelu City as a Service - palvelujen järjestämisen
ja palveluverkon tavoitetila 2030 -suunnitelmaa, jossa huomioidaan asukkaiden ja asiakkaiden muuttuvat
tarpeet, sekä kehittyvän teknologian tuomat mahdollisuudet palvelujen kehittämiseen.

Espoo-konsernin lainakanta kasvaa

Kaupungin investointiohjelma on etupainoinen. Investoinneista pystytään rahoittamaan tulorahoituksella
keskimäärin vain 55 prosenttia taloussuunnitelmavuosina 2020-2022.  Kaupungin lainakanta kasvaa
vuonna 2020 216 milj. eurolla ja koko taloussuunnitelmakaudella yhteensä 516 milj. eurolla. Konsernin
vuoden 2020 nettoinvestoinneista vain noin 30 prosenttia voidaan rahoittaa tulorahoituksella. Koko Es-
poo-konsernin lainakanta kasvaa suuren investointiohjelman myötä vuonna 2020 488 milj. euroa ja ta-
loussuunnitelmakauden loppuun mennessä 1 101 milj. eurolla. Verorahoituksella katettava oikaistu kon-
sernin lainakanta kasvaa 0,9 mrd. eurolla 4,9 mrd. euroon.

Espoo-konsernin lainakanta on vuosina 2013-2019 kasvanut yhteensä noin 2 mrd. euroa. Voimassa ole-
van valtionosuusjärjestelmä ei huomioi kasvavien kaupunkien investointitarpeita, vaan espoolaisten tar-
vetekijöihin perustuvaa valtionosuutta vähennetään kaikkien kuntien keskimääräisen verotulon ylittävältä
osuudelta n. 37 prosenttia. Vuosina 2013-2020 Espoo on menettänyt valtionosuuksia tällä tasauksella
muille kunnille yhteensä 1,4 mrd. euroa. Valtionosuusjärjestelmää tulisikin kehittää siten, että se huomioi
paremmin nopeasti kasvavien kuntien palvelutarpeen kasvusta johtuvat investointitarpeet toimitiloihin ja
infraan.

Jukka Mäkelä
Kaupunginjohtaja
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ESPOO-TARINA 1.1
Valtuuston 11.9.2017 hyväksymä
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JOHDANTO

Espoo-tarina ja strategiaperusta on päivitetty valtuustokaudelle 2017-2021 versioksi 1.1. Espoo-tarina on
yhteinen suunnitelmamme, miten paras mahdollinen Espoon tulevaisuus rakennetaan. Se kertoo, mistä
olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa.

Espoo-tarina on kaupungin toimintaa ja kehittämistä ohjaava strategia, jota toteutetaan toimiala- ja tulos-
yksikkötasoisilla tarinoilla ja tuloskorteilla sekä poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla.

Espoo-tarina ohjaa tulostavoitteiden laadintaa. Tulostavoitteet hyväksytään vuosittain talousarvion hyväk-
symisen yhteydessä.

ESPOO-TARINAN VALMISTELUPROSESSI

Espoo-tarinan päivitystä valmisteltiin hyvässä vuorovaikutuksessa espoolaisten, henkilöstön ja luotta-
mushenkilöiden kanssa. Aineistoa ja ideoita kerättiin kaikille avoimella Mun Espoo on -kyselyllä, edellisen
valtuuston seminaarissa Espoo-tarinan tilannekuvan arvioinnilla, lautakuntien evästyksillä Espoo-tarinan
päivittämiseen, yrittäjien työpajalla, kaupunginjohtajan toimialajohtoryhmien kanssa käymillä strategia-
keskusteluilla, uuden valtuuston strategia- ja talousseminaarissa 14.-15.6.2017 sekä valtuuston neuvotte-
lutoimikunnan ja kaupunginhallituksen iltakoulussa.

Espoo-tarina hyväksyttiin valtuustossa 11.9.2017.

STRATEGIAKÄSITTEET

Espoon strategiamallissa käytetään samoja käsitteitä sekä Espoo-tarinan strategiaperustassa että toi-
mialojen ja tulosyksiköiden tuloskorteissa. Seuraavassa on esitetty käytettävät käsitteet määrittelyineen.

Espoo-tarina kertoo, mistä olemme tulossa, mihin olemme menossa ja miten sinne päästään. Se kertoo
espoolaisista arvoista, asenteista, toimintakulttuurista ja yhteisistä tavoitteista. Espoo-tarina konkretisoi-
daan strategian muotoon. Toimialan tarina johdetaan Espoo-tarinasta.

Strategiaperustan muodostavat visio, arvot ja toimintaperiaatteet sekä Espoo-tarinasta johdetut päämää-
rät ja valtuustokauden tavoitteet. Tuloskorteissa käytettäviä käsitteitä ovat päämäärät, valtuustokauden
tavoitteet, tulostavoitteet, tavoitteet ja mittarit/arviointikriteerit.

Visio näyttää suunnan muuttuvassa toimintaympäristössä. Visio on kuva tulevaisuudesta, johon halutaan
kulkea sekä tahtotila, johon halutaan yhdessä panostaa.

Arvot muodostavat organisaatiokulttuurin perustan ja ovat asioita, joita kaupungin toiminnassa pidetään
tärkeimpinä. Arvot ovat luonteeltaan pysyviä.

Toimintaperiaatteet konkretisoivat ja osoittavat, mitä arvot merkitsevät käytännön arjessa.

Päämäärät ovat visiosta johdettavia pitkän aikavälin (strategiakausi) tavoitteita, joiden toteutumisella visio
saavutetaan tai kuljetaan kohti visiota.

Valtuustokauden tavoitteet ovat asioita, joissa kaupungin on ehdottomasti onnistuttava, jotta päämäärät
ja sitä kautta visio saavutetaan. Niiden on oltava mitattavissa tai arvioitavissa.
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Tulostavoitteet ovat valtuuston asettamia toiminnallisia tai taloudellisia tavoitteita, joilla konkretisoidaan
valtuustokauden tavoite. Tulostavoite asetetaan toimialatasolle. Sen lähtö- ja tavoitetaso asetetaan vuo-
sittain.

Tavoitteet ovat toimialan tai sen alaisen yksikön tulostavoitteiden lisäksi itselleen asettamia tavoitteita,
joilla konkretisoidaan valtuustokauden tavoite. Sen lähtö- ja tavoitetaso asetetaan vuosittain.

Mittareilla / arviointikriteereillä arvioidaan tavoitteiden toteutumista. Jokaiselle tulostavoitteelle/ tavoit-
teelle määritetään pääsääntöisesti yksi mittari tai muu arviointikriteeri.

ESPOO – EUROOPAN KESTÄVIN KAUPUNKI

Mistä olemme tulossa?

Espoo täyttää 560 vuotta kesällä 2018. Espoon ajanlasku alkaa siitä, kun Espoon seurakunta irtautui
Kirkkonummen seurakunnasta vuonna 1458. Espoon keskuksessa sijaitseva Espoon tuomiokirkko on
pääkaupunkiseudun vanhimpia rakennuksia.

Espoo rakentui Turusta Viipuriin johtavan Kuninkaantien varteen, ja vuonna 1556 kuningas Kustaa Vaasa
perusti Kauklahdessa sijaitsevan Espoon kartanon. Siitä Kuninkaantie jatkui Espoon kirkonkylän kautta
Bemböleen. Parin kilometrin osuus Bembölestä Träskändan kartanoon on nykyisinkin viralliselta nimel-
tään Kuninkaantie.

Espoon kehitys kuvaa Suomea pienoiskoossa. Kehityksestämme löytyvät kaikki samat piirteet kuin Suo-
menkin kehityksestä: vahva agraarisuus, kartano- ja talonpoikaiskulttuuri, alkava teollistuminen ja kau-
pungistumiskehitys, keskeinen rooli maan kehityksessä sodan jälkeen, voimakas väestönkasvu, hyvin-
vointiyhteiskunnan rakentuminen ja nykyinen kehitys osana vahvistuvaa, verkostomaista ja kansainvälistä
metropolialuetta.

Ensimmäiset 500 vuotta olivat Espoossa hitaan kasvun aikaa. Vasta 1950-luvun alussa asukasmäärä
ylitti 20 000 asukasta. Viimeiset vuosikymmenet Espoo on kasvanut voimakkaasti. Koko Helsingin seu-
dun asukasluku on 1950-luvun alkupuolelta 2,5-kertaistunut 1,45 miljoonaan asukkaaseen. Samassa
ajassa Espoon väkiluku on kymmenkertaistunut.

Vuonna 1953 alkoi Tapiolan rakentaminen. Nuorehkot lapsiperheet saivat kodit uusissa asuintaloissa,
jotka rakennettiin luonnonläheiseen ympäristöön. Kasvava Espoo on rakentanut asuntoja suomalaisten
lapsiperheiden tarpeisiin. 1960-luvulla alkaneeseen suureen muuttoon Espoo vastasi aluerakentamisso-
pimusten avulla. Sopimukset mahdollistivat asunnot, päiväkodit ja koulut uusille asukkaille.

Espoota ja sen lähiöitä rakennettiin uudisraivaamisen hengessä. Uudet asukkaat olivat aktiivisia, ja monet
tänään merkittävät kulttuuriyhdistykset ja urheiluseurat saivat alkunsa. Espooseen syntyi paljon lapsia,
joten uusia päiväkoteja ja kouluja rakennettiin paljon. Tapiola rakennettiin teemalla ”Asuntoja lapsiperhei-
den tarpeisiin” ja teekkarit muuttivat Otaniemeen. Perässä seurasivat Länsiväylän varteen rakentuneet
Matinkylä-Olari ja Espoonlahti. Junaradan varressa kasvoivat Leppävaara ja Maxi-Market. Kaupungin
hallinnollinen keskus sijoittui Espoon keskukseen. Espoosta tuli kauppala 1963 ja kaupunki 1972.

Missä olemme?

Tänään Espoo on turvallinen ja viihtyisä viiden kaupunkikeskuksen ja kahden paikalliskeskuksen muo-
dostama lähes 280 000 asukkaan kaksikielinen ja kulttuurisesti moninainen kaupunki, jossa on kattavat
palvelut kaikille espoolaisille.

Espoon kasvu jatkuu. Espooseen syntyvät lapset ja maahanmuutto kasvattavat Espoon väestöä keski-
määrin 4500 asukkaalla vuodessa. Vanhusväestön määrä ja suhteellinen osuus kasvavat. Myös vieras-
kielisen väestön kasvu on nopeaa. Tällä hetkellä vieraskielisiä asukkaita on yli 42 000 ja määrän ennuste-
taan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä.
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Nopea väestönkasvu, ikärakenteen vanheneminen ja samanaikainen lasten määrän sekä vieraskielisen
väestön kasvu lisäävät palvelutarpeita ja haastavat palvelutuotannon. Ikääntymisen myötä sosiaali- ja
terveyspalveluiden kysyntä kasvaa. Myös väestönkasvusta johtuen investointiohjelma on euromääräisesti
ennätyssuuri.

Espoolaisten arvostama luonto on lähellä. Lähiluonnon lisäksi Espoossa on 58 kilometriä merenrantaa,
rantaraitti, 165 saarta, keskuspuisto ja Pohjois-Espoossa Nuuksion erämaa, jossa asutus kohtaa Nuuksi-
on luontoarvot ja kymmenet järvet.

Aalto-yliopiston ja VTT:n ansiosta Espooseen on kehittynyt huipputeknologiaa, innovaatioita ja korkeaa
osaamista hyödyntävä tieteen, taiteen ja talouden keskittymä. Keilaniemessä on useita kansainvälisten
yritysten pääkonttoreita, ja Otaniemestä on muodostunut nuorten yritysten kasvualusta. Kaupunki-
keskusten asukkaita puolestaan palvelee lukuisa määrä eri alojen paikallisia pienyrityksiä. Olemme osa
kasvavaa verkostomaista metropolialuetta.

Kaupunkirataan tukeutuva Leppävaara on Espoon suurin kaupunkikeskus, jonka ytimessä tarjotaan sekä
yksityisiä että julkisia palveluja. Kaupunkirataa on tarkoitus jatkaa Leppävaarasta Espoon keskukseen.
Metron varrella Matinkylä-Olarin kaupunkikeskuksessa palvelutori tarjoaa julkisia palveluja kaupallisten
palvelujen yhteydessä, mikä helpottaa asukkaiden arkea ja asiointia. Etelä-Espoossa Länsimetro kulkee
Matinkylään ja toisen vaiheen louhintatyöt ovat valmistumassa metron jatkamiseksi Kivenlahteen.

Taloudellinen toimintaympäristö, kestävä kehitys, digitalisaatio, kaupungistuminen, ikääntyminen, mene-
tettyjen teknologiateollisuuden työpaikkojen korvautuminen uusilla ja maahanmuuttajien kotoutuminen
ovat Espoon suuria haasteita. Kaupungin taloutta kiristävät myös kuntien välinen verotulojen tasaus ja
verotulojen kasvua voimakkaampi väestön lisäys. Aiempina vuosikymmeninä haasteet on ratkaistu talou-
dellisen kasvun avulla, nyt finanssi- ja eurokriisin jälkeen se on epävarmaa. Yleisesti on ennakoitu kasvun
olevan pitkään hidasta.

Lähivuosien hidas talouskasvu ja kaupungin velkataakka pakottavat asettamaan kehityskohteita tärkeys-
järjestykseen ja tekemään valintoja. Toimintaa tehostetaan pitkäjänteisesti ja vastuullisesti.

Meidän pitää huomioida kaupunkirakenteen tiivistämisen ja asuntotuotannon varmistamisen tuomat haas-
teet sekä segregaatiokehityksen riskit. Sisäilmaongelmat ja kasvavan rakennuskannan peruskorjaustar-
peet haastavat kuntia ja rakennusalaa.

Espoossa on muihin Suomen kaupunkeihin verrattuna keskimäärin hyvinvoiva ja korkeasti koulutettu
väestö. Kaupungistuminen ja kasvu tuovat mukanaan myös haasteita, kuten yksinäisyys, syrjäytyminen ja
monenlaiset sosiaaliset ongelmat. Näihin meidän on etsittävä yhdessä ratkaisuja.

Minne olemme menossa?

Kestävä ja luonnonläheinen Espoo

Espoo on viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten verkostokaupunki, jonka 300 000 asukkaan
raja ylittyy vuonna 2022. Olemme keskeinen osa kehittyvää verkostomaista metropolialuetta ja Etelä-
Suomen työssäkäyntialuetta.

Kaikista kaupunkikeskuksista muodostuu viihtyisiä ja turvallisia asuin-, asiointi- ja työpaikkakeskuksia,
joissa hyvät palvelut, virikkeelliset harrastusmahdollisuudet ja lähiluonto ovat helposti ja esteettömästi
saavutettavissa. Rakennamme uusia asuinalueita ja tiivistämme vanhoja alueita. Riittävästä kerros- ja
pientalorakentamisesta sekä kaavoituksen nopeudesta ja tonttitarjonnasta pidetään huolta. Kaupunki-
keskuksia kehitetään niiden omien vahvuuksiensa mukaisesti. Tiiviit pientalovaltaiset ja kylämäiset alueet
tukeutuvat läheisiin kaupunki- ja paikalliskeskuksiin.

Tapiola, Matinkylä-Olari ja Espoonlahti sijoittuvat Länsimetron, Leppävaara ja Espoon keskus kaupunki-
radan läheisyyteen. Nykyisten Kauklahden ja Kalajärven paikalliskeskusten lisäksi uusia keskuksia ovat
merellinen Finnoo metron varrella ja ekologinen Kera kaupunkiradan varrella ja myöhemmin Hista Espoo-
Lohja -radan varrella. Raide-Jokeri yhdistää metron ja kaupunkiradan sekä tehostaa pääkaupunkiseudun
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poikittaisliikennettä. Kaikkien espoolaisten liikenne- ja joukkoliikennepalvelut toimivat asukas- ja asiakas-
lähtöisesti.

Espoo on Euroopan kestävin kaupunki nyt ja jatkossa. Aidosti verkostomainen raideliikenteeseen tukeu-
tuva kaupunkirakenne mahdollistaa taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti parhaan
tavan kehittää kaupunkiamme. Joukkoliikenteen ja pyöräilyn mahdollisuuksia parannetaan ja niiden suo-
sio kasvaa. Espoolaisten ekologinen jalanjälki pienentyy ja kaupunki toimii ilmastotyön edelläkävijänä.

Espoolaisten asuinympäristö on viihtyisä ja luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus säilyvät. Lähiluonto,
virkistysalueet, järvet sekä rantaraitti ja merellisyys ovat Espoon vahvuuksia, joita arvostetaan. Metsät,
pellot ja kulttuurimaisema huomioidaan Espoon kaupunkikehityksessä myös jatkossa.

Kaikkien Espoo

Hyvät palvelut lisäävät alueen elinvoimaa, kuntalaisten toimeliaisuutta ja arjen sujuvuutta. Kaupungin
palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita ja ne ovat kaikkien saatavilla molemmilla kansalliskielillä. Palvelut
ovat laadukkaasti, esteettömästi ja tehokkaasti järjestettyjä ja niitä kehitetään yhdessä asukkaiden ja
asiakkaiden kanssa. Väkiluvun kasvaessa lisääntyneeseen palvelutarpeeseen vastataan alueittain, lähel-
lä asukasta. Perheen taustasta tai varallisuudesta riippumatta kaikki espoolaiset lapset ja nuoret saavat
terveistä, turvallisista ja innostavista päiväkodeista ja kouluista hyvät lähtökohdat elämään, jatko-
opintoihin ja työhön. Kaupunki panostaa laadukkaaseen opetukseen ja kasvatukseen yhteistyössä van-
hempien kanssa. Lisäksi lasten ja nuorten pahoinvointia ennaltaehkäistään perheiden tukemisella, oikea-
aikaisilla palveluilla ja eri tahojen yhteistyöllä.

Ikääntyvien ja vammaisten avuntarpeen lisääntyessä kotona pärjäämistä tuetaan. Tätä työtä kaupunki
tekee yhdessä omaisten, ystävien, yhdistysten, seurakuntien ja palveluja tarjoavien yritysten kanssa. Kun
kotona pärjääminen ei enää onnistu, tarjolla on kodinomaista hoiva-asumista.

Terveys, hyvinvointi ja onnellisuus kehittyvät ennen kaikkea läheisistä ihmissuhteista. Siksi toteutamme
palvelut yhteistyössä asukkaiden sekä asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Vaikeimmat haasteet
ratkomme yhdessä painopisteen ollessa ennaltaehkäisyssä. Asiakaslähtöistä toimintaa, palveluja uudis-
tavaa ja tehostavaa kehitystyötä jatketaan. Espoon sairaalan ja Jorvin sairaalan integraatio on hyvä esi-
merkki tavoiteltavasta asiakaslähtöisyydestä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa.

Espoolaiset huolehtivat aktiivisesti ja omatoimisesti itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään. Kukaan
ei jää tukea vaille, mikäli omat voimat eivät riitä. Yhä useammat osallistuvat itselleen ja elämäntilan-
teeseen soveltuvaan toimintaan.

Kaupunki tekee läheistä yhteistyötä alueellaan toimivien seurakuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa eri-
tyisesti kerhotoiminnassa, syrjäytymisen ehkäisyssä ja sen vahinkojen korjaamisessa, perheneuvonnas-
sa, vanhustyössä ja maahanmuuttajien kotouttamisessa. Asunnottomuutta vähennetään.

Espoon kaupungin toiminta on avointa, demokraattista ja helposti lähestyttävää. Kaikki espoolaiset, nuo-
rista ikäihmisiin voivat osallistua ja vaikuttaa kotikaupunkinsa kehittämiseen.

Kuntalaisten tarpeet ja toiveet palvelujen suhteen muuttuvat aiempaa moninaisemmiksi. Espoo toimii
edelläkävijänä palvelujen kehittämisessä sekä digitalisaation ja robotisaation hyödyntämisessä. City as a
Service (kaupunki palveluna) -mallin avulla vastataan kasvaviin ja monimuotoistuviin palvelutarpeisiin
asukas- ja asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Tämä uusi tapa järjestää palveluja
hyödyntää verkostomaisesti olemassa olevia tila- ja muita resursseja, digitalisaation mahdollistamana.

Kansainvälinen ja luonnonläheinen Espoo on vetovoimainen tapahtumakaupunki, jota elävöittää aktiivi-
nen kaupunkikulttuuri.
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Aktiiviset espoolaiset

Espoon teatterilla on toimivat tilat ja kaikissa kaupunkikeskuksissa on arvostetut kirjastot ja uimahallit.
Kirjastot toimivat kuntalaisten olohuoneina ja työväenopisto tarjoaa espoolaisille heille tärkeitä kursseja.
Lähiluonto ja laajat metsäalueet antavat espoolaisille liikuntamahdollisuuksia.  Espoo liikkuu -ohjelma ja
espoolaiset liikuntaseurat liikuttavat kaiken ikäisiä espoolaisia monipuolisesti. Espoon huippu-urheilu-
strategian mukaisesti mestaruuksia saavutetaan kaikissa ikäsarjoissa, mikä innostaa varsinkin nuorempia
liikuntaharrastusten pariin. Espoolaisilla on mahdollisuus nauttia rikkaasta ja valtakunnallisesti laaduk-
kaasta espoolaisesta kulttuuritarjonnasta. Espoolaisuus on elämää arjessa ja kohtaamisia mm. EMMAn
näyttelyissä, Sinfoniettan ja Tapiolan kuoron konserteissa, April Jazzissa, huippu-urheilun ja kulttuurin
tapahtumissa, otteluissa ja harrastuksissa. Teemme aktiivista yhteistyötä nuoriso-, kulttuuri- ja liikunta-
seurojen sekä yhdistysten ja partiolaisten kanssa. Kaikille espoolaisille lapsille ja nuorille takaamme mah-
dollisuuden harrastaa.

Aktiiviset asukasyhdistykset ovat espoolaisen paikallistoiminnan rikkaus ja voimavara. Ne tarjoavat mah-
dollisuuksia omien alueiden kehittämiseen ja kohtaamisten järjestämiseen. Tuemme asukasyhdistysten ja
-foorumien toimintaa.

Osaavat ihmiset ja yritykset juurtuvat Espooseen

Espoo on kansallisesti ja kansainvälisesti houkutteleva kaksikielinen kaupunki, jonka palvelut ovat saavu-
tettavissa myös englanniksi. Kaupunkimme tunnetaan maailmanlaajuisesti tieteen, taiteen ja talouden
innovaatioympäristönä Espoo Innovation Gardenista, jonka avaintoimijoita ovat mm. Aalto-yliopisto ja
VTT. Yritysmyönteinen Espoo on hyvä paikka elää, yrittää ja tehdä työtä. Kaupunkia kehitetään yhdessä
yrittäjien kanssa yrittäjyyden ja yritystoiminnan toimintaympäristönä.

Espoo on osaamisen ja osaajien kaupunki, jonka koulut ovat kansainvälistä huipputasoa. Englanninkieli-
nen opetustarjonta vastaa voimakkaasti kasvavaan kysyntään. Toisiaan täydentävät kaupunkikeskukset
innovaatiokeskittymineen tarjoavat toimivan alustan osaajien ja kasvavien yritysten kohtaamiselle. Nämä
tekijät houkuttelevat kaupunkiimme entistä enemmän uusia kansainvälisiä toimijoita.

Vieraskielisten osuus Espoon työikäisestä väestöstä ennustetaan nousevan 30 prosenttiin vuoteen 2030
mennessä. Kaikkien työikäisten ja -kuntoisten espoolaisten mukanaolo työelämässä varmistaa edellytyk-
set kaupunkilaisten hyvinvointiin ja kaupungin talouden tasapainoon. Nuorten koulusta työelämään polun
kehittäminen varmistaa, että nuorten työllisyys on maan parhaalla tasolla.

Kaupungin johtaminen

Johtaminen ja esimiestyö perustuvat myönteiseen, ihmisiin luottavaan ihmiskäsitykseen. Työyhteisömme
ovat tunnettuja arvostavasta vuorovaikutuksesta sekä hyvinvoivan henkilöstön osaamisesta ja sitoutumi-
sesta. Kannustavalla ja vastuullisella johtamisella ylläpidämme edellytyksiä toimintamme asukas- ja asia-
kaslähtöisyydelle samalla varmistaen, että arki sujuu.

Avoin ja toimiva demokratia

Espoossa on avoin ja toimiva päätöksenteko, ja luottamushenkilöt tunnetaan arvostavasta vuorovaikutuk-
sesta ja yhteistyökyvystä. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden keskinäinen luottamus sekä verkos-
toissa toimiminen ja yhteistyö edistävät Espoon tavoitteiden saavuttamista. Yhteistyö on tiivistä erityisesti
Helsingin seudun kuntien kanssa. Espoo edistää tulevaisuuden kaupunkipolitiikkaa aktiivisella kumppa-
nuudella muiden suurten suomalaisten kaupunkien kanssa.
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STRATEGIAPERUSTA

Espoon visio

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki,
jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää, ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

Espoon arvot ja toimintaperiaatteet

Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen.
Espoossa on tärkeää, että arki sujuu. Espoon parhaat voimavarat ovat asukkaat, yhteisöt
ja yritykset. Asukkaiden aktiivinen osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja yhteistyö
kumppaneiden kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut.

Espoo on vastuullinen edelläkävijä.
Edelläkävijyys merkitsee ennakkoluulottomuutta ja luovuutta, avoimuutta, nykyisen ky-
seenalaistamista ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla. Edelläkävijyyteen sisältyy tut-
kimuksen ja kansainvälisen kokemuksen hyödyntäminen, kokeilut ja myös niihin liittyvien
epäonnistumisten kestäminen. Kehitämme Espoota taloudellisesti, ekologisesti, sosiaali-
sesti ja kulttuurisesti kestävästi.

Espoo on oikeudenmukainen.
Toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, inhimillisesti ja
suvaitsevasti.

Valtuuston asettamat valtuustokauden 2017-2021 päämäärät, tavoitteet ja toimenpiteet

Valtuuston asettamista valtuustokauden 2017-2021 tavoitteista ja toimenpiteistä johdetaan vuosittain
kaupungin ja toimialojen tulostavoitteet ja määritellään niille täsmälliset mittarit. Mittarit esitetään vuosit-
tain talousarvion yhteydessä. Toimenpiteitä täydennetään ja tarkennetaan tarvittaessa valtuustokauden
aikana.

Sivistys ja hyvinvointi
Päämäärä:

Espoo on sivistyksen kärkikaupunki Suomessa. Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien
itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään. Kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Itse-
näinen Espoo järjestää, tuottaa ja kehittää palveluja asukaslähtöisesti yhteistyössä kumppaneiden
kanssa ja huolehtii lähiympäristöstä yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluvalikoima muodostaa
ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten oma-
toimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden.

Valtuustokauden tavoitteet:

Tavoite Toimenpide
Varhaiskasvatus on laadukasta
ja varhaiskasvatuksen osallis-
tumisaste nousee.

- Varhaiskasvatuksen henkilömitoituksen nykytaso ja subjektiivinen
oikeus varhaiskasvatukseen säilytetään.
- Yksityinen ja julkinen varhaiskasvatus muodostavat toimivan koko-
naisuuden ja niiden on oltava kaikkien lapsiperheiden saatavilla.
- Vahvistetaan varhaiskasvatukseen TVT-osaamista.
- Aloitetaan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu viisi vuotta täyt-
täneille.
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Espoon oppimistulokset ovat
Suomen parhaat.

- Säilytetään Espoon perusopetuksen lisätunnit vähintään nykytasolla.
- Selvitetään kieltenopetuksen varhentamista.
- Opetuksen ja ohjauksen oppilaskohtainen resurssi säilyy korkealla
tasolla.

Espoolaiset lukiot ovat kilpai-
lukykyisiä ja yhteistyö kor-
kea-asteen kanssa on tiivistä.

- Lisätään toisen- ja korkea-asteen välistä yhteistyötä.
- Lukion aloituspaikkoja lisätään kohtuullisen sisäänpääsykeskiarvon
takaamiseksi.
- Selvitetään mahdollisuutta erityisopetuksen tarjoamiseen lukioissa.

Espoo on kansainvälisten
päiväkotien ja koulujen edel-
läkävijä.

- Lisätään englanninkielisiä päiväkotien ja koulujen oppilaspaikkoja.
- Espoo tukee aktiivisesti koulutusviennin toteuttamista ja markkinointia.

Espoossa jokainen vanhempi
voi luottaa, että lähikoulusta
saa laadukasta opetusta.
Lähikouluperiaatteesta pide-
tään kiinni.

- Ehkäistään koulujen välistä eriarvoistumista kehittämällä opetusmäärä-
rahojen osoittamisen periaatteita tukemaan lähikoulujen hyvinvointia ja
ennaltaehkäisemään alueellista segregaatiota.
- Selvitetään painotetun perusopetuksen vaikutukset koulutuksen tasa-
arvoon.
- Kouluverkkoa uudistetaan oppimisen lähtökohdista.

Koulukiusaamiselle nollatole-
ranssi ja taataan koulurauha.

- Tuetaan kouluyhteisöjen keinoja yhteenkuuluvuuden, osallisuuden ja
sosiaalisten taitojen sekä motivaation edistämiseksi.

Espoossa on omaleimaista ja
laajaa kulttuuritarjontaa.

- Vahvistetaan viiden kaupunkikeskuksen aluekirjastomallia ja kehitetään
pienten kirjastojen itsepalvelua.
- Vahvistetaan kulttuuri- ja liikuntapolkua (KULPS!).
- Vahvistetaan osallistuvaa ja omaleimaista kaupunkikulttuuria kaikissa
kaupunkikeskuksissa.
- Kasvavalla tapahtumatarjonnalla vahvistetaan Espoon kansainvälisyyt-
tä, viihtyisyyttä ja elinvoimaa.

Espoo on Suomen liikkuvin
kunta.

- ”Espoo Liikkuu” tavoittaa kaikki espoolaiset.
- Espoossa on helppo harrastaa arki-, työmatka- ja harrastusliikuntaa.
- Varmistetaan riittävä lähiluonto ja lähiliikuntapaikat asuinalueille.

Koulutustakuu toimii, koulu-
pudokkuutta sekä lasten ja
nuorten syrjäytymistä vähen-
netään.

- Kehitetään Ohjaamo-toimintaa ja Sveps-kokonaisuutta syrjäytymisen
ehkäisemiseksi.

Espoon palvelut järjestetään
ja tuotetaan asukas- ja asia-
kaslähtöisesti sekä kustan-
nusvaikuttavasti.

- Hyödynnetään kattavasti monituottajamallin käyttömahdollisuuksia.
- Kaupunkikeskuksissa toimiva palvelutori parantaa palvelujen saata-
vuutta ja kustannusvaikuttavuutta.
- Uusi toimintamalli mahdollistaa entistä asiakasystävällisemmän ja mo-
nipuolisemman sote-asioinnin.
- Parannetaan ennaltaehkäisevien palvelujen saatavuutta, jotta ras-
kaampien palveluiden tarve vähenee.
- Kaikkien terveyskeskusten palvelujen saatavuus nousee nykyisten
parhaimpien tasolle.
- Vahvistetaan erityisesti nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen
saatavuutta.
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Elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys
Päämäärä:

Espoo on kansainvälisesti kiinnostava ja vetovoimainen osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden inno-
vaatioympäristö. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Yrittäjyyteen
ja innovatiivisuuteen kannustava yhteiskuntavastuullinen Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metro-
polialueelle ja koko Suomeen.

Valtuustokauden tavoitteet:

Ikääntyneet asuvat turvallisesti
ja toimintakykyisinä kotona ja
yksinäisyyden aiheuttamien
ongelmien määrä vähenee.
Tarvittaessa varmistetaan suju-
va pääsy palveluasumisen pii-
riin.

- Kotihoidon toimintatapoja ja palveluja kehitetään vastaamaan entistä
paremmin ikääntyneiden tarpeita. Varmistetaan asumispalveluiden
riittävyys.
- Arvioidaan Espoon liittymistä osaksi Global Age-friendly Cities -
verkostoa.

Vammaiset elävät tavallista
elämää, osallistuvat ja harrasta-
vat sekä saavat asiansa jousta-
vasti hoidettua.

- Varmistetaan, että käytettävissä on riittävät palvelut, ja parannetaan
palvelujen saavutettavuutta ja esteettömyyttä.

Lisätään espoolaisten lapsi- ja
perhepalveluiden toimivuutta.

- Luodaan sujuva polku neuvolasta varhaiskasvatuksen kautta koulu-
tukseen. Espoossa on toimiva varhaisen puuttumisen toimintamalli
erityistä tukea tarvitseville ja lapsiperheille.
- Otetaan käyttöön lasten ja nuorten harrastustakuu.
- Luodaan toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi.

Nostetaan maahanmuuttajien
koulutusastetta, sujuvoitetaan
kotoutumista ja työllistymistä.

- Lisätään maahanmuuttajataustaisten lasten osallistumisastetta var-
haiskasvatukseen.
- Luodaan suomi toisena kielenä oppilaille sujuvat siirtymät perusope-
tuksen ja toisen asteen koulutuksen välille.

Tavoite Toimenpide
Espoon työllisyysaste nousee 75
prosenttiin ja työttömyys alenee
5 prosenttiin.

- Kasvupalvelut organisoidaan tehokkaasti tukemaan yrityksiä ja työlli-
syyden kasvua.
- Kiinnitetään erityinen huomio nuorten ja maahanmuuttajien työllisyy-
den kasvuun.
- Kasvupalveluille laaditaan Espoon työllisyystoimenpiteet.

Espoossa hyödynnetään moni-
puolisesti yksityisen yritystoi-
minnan ja kolmannen sektorin
osaamista.

- Hankintaprosesseja pilkotaan ja yksinkertaistetaan pk-yritysten osal-
listumismahdollisuuksien parantamiseksi.
- Hankinnat parantavat kaupungin kustannusvaikuttavuutta.

Espoo on kansainvälisesti kiin-
nostava yrityksille ja sijoittajille.

- Laaditaan Keilaniemi-visio tukemaan osaamis- ja tietointensiivisten
yritysten sijoittumista Espoo Innovation Gardeniin.
- Edistetään yritysten ja työpaikkojen sijoittumista länsimetron ja kau-
punkiradan kasvu- ja kehityskäytäviin.

Espoo on ihmisille ja yrityksille
suurista kaupungeista helpoin
paikka investoida.

- Puretaan maankäytön ja rakentamisen kuntakohtaista sääntelyä.
- Rakennuslupa- ja rakennusvalvonta-asioissa otetaan käyttöön säh-
köinen asiakastyytyväisyyskysely. Tuloksia seurataan reaaliaikaisesti,
palautteet käydään läpi yksiköissä systemaattisesti ja asetetaan mitta-
rit asiakastyytyväisyyden parantamiseksi.
- Edistetään hallinto- ja lupaprosessien sujuvuutta.
- Sujuvoitetaan rakennuslupa- ja rakennusvalvontaprosesseja.

Espoon kaikki toiminta tehdään
kuntalaista varten ja heidän
kanssaan yhteistyössä.

- Käynnistetään toimintakulttuurin muutos, jossa asiakas on aina kes-
kiössä.
- Otetaan käyttöön ”yhden luukun periaate” ja ”samaa asiaa kysytään
vain kerran”-periaate.
- Luodaan asiakaspalveluun täysin sähköinen kanava.
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Ympäristö, rakentaminen ja liikenne
Päämäärä:

Osana verkostomaista metropolialuetta Espoo kehittyy taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuu-
risesti kestävästi. Palvelukeskittymien saavutettavuus joukkoliikenneyhteyksin paranee ja kaupunkikes-
kukset kehittyvät omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi, turvallisiksi ja esteettömiksi asumisen, asi-
oinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Segregaation torjumiseksi ja espoolaisten erilai-
siin asumistarpeisiin vastaamiseksi kaupunki tarjoaa edellytykset monimuotoiselle asuntotuotannolle ja
tonttitarjonnalle.

Valtuustokauden tavoitteet:

Tavoite Toimenpide
Koulut kuntoon: Kouluilla ja päivä-
kodeilla on terveet ja toimivat tilat, ja
sisäilmakohteiden ja hätäväistöjen
lukumäärä on nolla.

- Investointiohjelma kouluihin ja päiväkoteihin toimeenpannaan
laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti. Ohjelmassa hyödynne-
tään tyyppikouluja, koulurahastoa, ja parannetaan tilojen käyt-
töastetta.
- Tilaohjelmassa varmistetaan riittävät ja toimivat väistötilat
käyttäjien tarpeisiin. Hyödynnetään Koulu palveluna – mallia.
- Tilaohjelma suunnitellaan toimialojen yhteistyössä, ja se vas-
taa sivistystoimen sisällöllisiä tavoitteita.
- Sisäilmaratkaisuja haetaan kansallisesti yhdessä muiden suu-
rien kaupunkien kanssa.
- Luodaan tiloja käyttävien oppilaiden ja henkilökunnan tyyty-
väisyyttä koskeva seurantajärjestelmä.

Tilakustannukset laskevat ja tilojen
käyttö- ja täyttöasteet paranevat.

- Tehostetaan tilojen käyttöä ja täyttöä.
- Hyödynnetään tehokkaasti olemassa olevien tilojen käyttöä
myös asukas- ja harrastustoiminnassa.

Espoon viidestä kaupunkikeskuk-
sesta muodostuu asuin-, asiointi-,
työpaikka- ja opiskelukeskuksia,
joilla vahvistetaan kestävää kasvua,
yhdenvertaisuutta, hyvinvointia ja
saavutetaan skaalaetuja.

- Espoon kehittämisessä kiinnitetään huomio alueiden tasapai-
noiseen kehittämiseen.
- Tehdään selvitys kaavoituksen aluemallin toimivuudesta.
- Ison Omenan palvelutorin kokemuksia käyttäen laaditaan
palvelutorikonsepti, jonka avulla julkisten ja yksityisten palvelu-
jen saatavuutta parannetaan kustannustehokkaasti eri keskuk-
sissa pienempiä paikalliskeskuksia unohtamatta.
- Ehkäistään segregaatiota.
- Edistetään täydennysrakentamista.
- Toteutetaan esteettömyysohjelma.

Espoon kasvu- ja kehityskäytävät
perustuvat toimiviin raideyhteyksiin.

- Espoon kasvu suunnataan erityisesti länsimetron, metron
jatkeen, Raide-Jokerin ja kaupunkiradan ympärille.
- Edistetään tiivistä rakentamista raideyhteyksien varrella. Kor-
keaa rakentamista lisätään hyvien liikenneyhteyksien varrella
olevilla alueilla ja asemanseuduilla, joihin se perustelluista syis-
tä sopii.

Espooseen on helppo rakentaa
pientaloja. Pientalo- ja kerrostalo-
tonttien tonttivaranto on riittävä.

- Vauhditetaan Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan etenemis-
tä.
- Tarkastetaan olemassa olevien pientaloalueiden täydennysra-
kentamispotentiaali ja edistetään käyttämättömän pientalokaa-
vavarannon käyttöönottoa.

Espoossa rakennetaan ekologisesti
kestävästi.

- Edistetään puurakentamista.
- Edistetään hiilivapaan energian käyttöä ja energiatehokkuu-
den parantamista sekä julkisissa että yksityisissä kiinteistöissä
ja rakennuksissa.
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Lisätään liikenteen solmukohtien
kaupunkimaisuutta.

- Kiirehditään Otaniemi-Keilaniemen ja Leppävaaran keskus-
alueiden ja muiden liikenteen solmukohtien kehittämistä.

Espoo kasvaa kestävästi. - Laaditaan kestävä MAL-sopimus.
- Sidotaan Espoon asuntotuotantotavoitteet valtion infrainves-
tointeihin.
- Asuntopoliittinen ohjelma tuodaan valtuuston käsiteltäväksi.
- Edistetään kohtuuhintaista asumista.

Edistetään liikkumista palveluna. - Luodaan liityntäliikenteen ympärille liikkuminen palveluna -
toimintaympäristö.

Joukkoliikenne on sujuvaa ja sen
kulkutapaosuus kasvaa.

- Varmistetaan riittävä joukkoliikenteen palvelutaso, sujuvat
joukkoliikenneyhteydet ja pidetään lippujen hinnat kohtuullisina.
- Edistetään päätöstä kaupunkiradasta ja suunnitellaan kau-
punkia tulevat pikaraitiotielinjaukset huomioiden.

Espoossa on helppo liikkua ja pysä-
köidä.

- Tietöiden aikana kiinnitetään erityinen huomio ohitusliikenteen
sujuvuuteen.
- Toteutetaan Espoon pysäköintiohjelma.

Lisätään kävelyn ja pyöräilyn osuut-
ta Espoossa liikutuista matkoista.

- Arvioidaan kaupunkipyöräkokeilu ja päätetään sen jatkosta.
- Parannetaan pyöräilyn ja kävelyn verkostoa lisäämällä pyörä-
liikenteen sujuvuutta, päivittämällä pyöräteiden suunnitteluoh-
jeet sekä parantamalla pyörätieinfraa.

Tehdään Espoosta hiilineutraali
vuoteen 2030 mennessä.

- Päivitetään Espoon ilmasto-ohjelma siten, että hiilineutraali-
suus saavutetaan vuoteen 2030 mennessä.
 - Edistetään älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen kehittämistä ja
käyttöönottoa.
- Edistetään kestäviä ja innovatiivisia hankintoja.
- Kehittyvä Kera on kansainvälinen esimerkki kiertotalouden
digitaalisesta kaupunkialustasta, joka toteutetaan yhteistyössä
Smart & Clean -säätiön, Nokian ja useiden muiden yhteistyö-
toimijoiden kanssa.

Kaupungin kasvaessa huolehditaan
luontoarvojen ja luonnon monimuo-
toisuuden säilymisestä.

- Laaditaan Espoon luonnonsuojelun toimenpiteet, joiden tavoit-
teena on tukea olemassa olevia suojelukohteita ja jossa selvite-
tään mahdollisuuksia täydentää luonnonsuojeluverkostoa alu-
eellisesti ja laadullisesti.
- Toteutetaan vesiensuojeluohjelma.

Espoo on Suomen turvallisin kau-
punki.

- Edistetään turvallisuusajattelua kokonaisvaltaisesti.
- Lisätään kouluteiden turvallisuutta.
- Edistetään espoolaisten osallisuutta oman asuinympäristön
kehittämisessä.
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Talous, henkilöstö ja johtaminen
Päämäärä:

Toimimme edelläkävijänä kunnallisten palvelujen, niiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa.
Osaavana ja uudistuskykyisenä henkilöstönä järjestämme, tuotamme ja kehitämme palveluja sekä niiden
laatua, kustannusvaikuttavuutta ja tuottavuutta. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja
ovat hyvällä tasolla. Tasapainotamme kaupunkikonsernin talouden ja käännämme velkamäärän laskuun.
Nostamme investointien omarahoitusosuuden sataan prosenttiin. Kaupungin organisaatio kehittyy ja vas-
taa toimintaympäristön muutokseen.

Valtuustokauden tavoitteet:

Tavoite Toimenpide
Espoon talous on tasapainossa ja Es-
poon verotaso pysyy maltillisena. Kon-
sernin lainakanta (pl. Espoon asunnot
Oy ja HSY) kääntyy laskuun valtuusto-
kauden lopulla.

- Jatketaan talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman
toimeenpanoa.
- Kaupungin investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella, kau-
pungin investoinnit ovat keskimäärin 280 M€/vuosi.
- Toimintakatteen alijäämän muutos pienenee.
- Palvelutuotannon ja palvelujen järjestämisen tehokkuus
paranee.
- Sisäisten palvelujen tuottavuus paranee.
- Tehdään selvitys kaupungin ydintoiminnoista sote- ja
maakuntauudistuksen yhteydessä.
- Metron investointikustannusten kattamista varten, sen
perusteella saatuja ja saatavia tuloja ryhdytään seuraa-
maan.

Espoon johtaminen ja arki sujuu. Työhy-
vinvointi paranee ja sairaspoissaolot
vähenevät.

- Vahvistetaan hyvää johtamista ja tuetaan henkilöstön
osallistumista oman työnsä suunnitteluun ja kehittämiseen.

Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri. - Kannustetaan henkilöstöä kokeiluihin ja toimintatapojen
jatkuvaan kehittämiseen.

Espoon viestintä on vuorovaikutteista ja
modernia.

- ”Espoo on media” -ajattelun mukaisesti kaupungin henki-
löstö, kaupunkilaiset sekä espoolaiset yritykset ja yhteisöt
viestivät Espoosta.

Espoo valvoo aktiivisesti etujaan maa-
kuntauudistuksessa. Kehitetään kau-
pungin poliittista johtamista.

- Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset Espoon kau-
pungin organisaatioon selvitetään.
- Valtuuston määrittämät sote- ja maakuntauudistukseen
liittyvät tavoitteet ja edunvalvonta varmistavat espoolaisten
palvelujen ja Espoon kaupungin kehittymisen.
- Arvioidaan kaupungin johtamisjärjestelmä ja sen vaihto-
ehdot ja perustetaan luottamushenkilöryhmä ohjaamaan
työtä.
- Vähennetään oleellisesti kuntakohtaisten ohjelmien mää-
rää ja lisätään jäljelle jäävien ohjelmien ohjausvaikutusta.

Espoon palvelut muotoillaan asiakasta
varten. Tavoitteena, että ”kaikki virheet
korjataan”.

- Palvelutuotannossa hyödynnetään kokemusasiantuntijoita
ja toimintaa kehitetään Lean-menetelmällä.
- Asiakastyytyväisyyttä seurataan jatkuvasti ja palautteet
käsitellään yksiköissä.

Espoo on digitaalisten palvelujen ja
älykkään kaupungin ykköskaupunki –
City as a Service.

- Kehitetään edelleen liikkuminen-, koulu-, palvelutori- sekä
elä ja asu palveluna -konsepteja.
- Asiointi- ja lupapalveluja kehitetään asiakaslähtöisesti ja
niiden esteettömästä saatavuudesta huolehditaan siirryttä-
essä digitaalisiin palveluihin. Keskeisissä palveluissa säily-
tetään paperiasioinnin mahdollisuus

Ihmiset ja yritykset saavat Espoosta
hyvää palvelua kotimaisten kielten lisäk-
si myös englanniksi.

- Englannista tehdään Espoon kolmas asiointikieli.
- Kaikki palvelut ja lomakkeet saataville suomen ja ruotsin
kielen lisäksi myös englanniksi.
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POIKKIHALLINNOLLISET KEHITYSOHJELMAT

Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat alustoja, joissa kehitetään kokeillen ja pilotoiden innovatiivisia
ratkaisuja Espoo-tarinan mukaisesti yhdessä kumppanien kanssa, ja niitä tuetaan EU-ohjelmien avulla.

Osallistuva Espoo

Osallistuva Espoo -ohjelmalla edistetään asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen osallistumista Espoo-tarinan
mukaisesti. Päämääränä on kaikkien Espoo, kuntalaisten osallistumisen helppous, asukkaiden lähiteke-
minen ja omatoimisuus sekä vaikuttamisen, demokratian ja päätöksenteon kehittyminen. Kansalaistoimin-
ta määrittelee tulevaisuuden kaupungin ja tekee Espoosta kansainvälisesti vetovoimaisen.

Innostava elinvoimainen Espoo

Kansainvälisesti vetovoimaisten, Espoon elinkeinorakennetta monipuolistavien liiketoiminta- ja kokei-
lualustojen edistäminen on kaupungin kasvustrategian ytimessä. Kasvavalla tapahtumatarjonnalla vahvis-
tetaan Espoon kansainvälisyyttä, viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Espoolaiset ovat vahvasti mukana työelä-
mässä ja yritykset löytävät tarvitsemiaan osaajia myös työelämän tarpeiden muuttuessa. Kaupungin yri-
tysmyönteisyyttä kehitetään yhdessä yrittäjien kanssa.

Kestävä Espoo

Espoon tavoitteena on olla pysyvästi Euroopan kestävin kaupunki. Espoo tavoittelee hiilineutraaliutta
vuoteen 2030 mennessä. Uusilla ratkaisuilla rakennetaan Espoon vetovoimaa ja kilpailukykyä, synnyte-
tään uutta liiketoimintaa, lisätään monimuotoisen luonnon ja kaupunkiympäristön tarjoamia hyötyjä sekä
tehdään aluetta tunnetuksi. Espoon kestävän kasvun tukemiseksi ohjelma kehittää merkittäviä uusia
älykkään ja puhtaan teknologian ratkaisuja yhdessä kumppaneiden kanssa. Ratkaisut tukevat arjen suju-
vuutta ja tuovat lisäarvoa jokaiselle espoolaiselle. Espoo toimii älykkään kaupunkikehityksen, ilmastotyön
ja kiertotalouden edelläkävijänä. Uusien ratkaisujen käyttöönottoa vahvistetaan kestäviä ja innovatiivisia
hankintoja kehittämällä sekä aktiivisella kumppanuusyhteistyöllä.

Hyvinvoiva Espoo

Ohjelma vahvistaa espoolaisten mahdollisuuksia edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäisee alueiden
eriytymiskehitystä lisäämällä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Espoossa on terveimmät, onnellisimmat, hy-
vinvoivimmat ja liikkuvimmat asukkaat. Ohjelman aikana tarkastellaan myös kaupungin hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen tehtäviä ja hallinnonrajoja ylittäviä rakenteita kaupungin ja maakunnan palvelujen
yhteensovittamiseksi ja yhteistyön helpottamiseksi.
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TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN PERUSTELUT

JOHDANTO
Taloussuunnitelma 2020-2022 perustuu Espoo-tarinaan ja siitä johdettuihin tavoitteisiin, talouden tasa-
painotus - ja tuottavuusohjelman linjauksiin sekä valtuuston 21.10.2019 päätökseen vuoden 2020 ta-
lousarvion sekä vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman kehyksestä sekä tulo- ja kiinteistöveroprosen-
teista vuodelle 2020.

SUOMEN TALOUSKEHITYS
Valtiovarainministeriön syksyn 2019 talouskatsauksen mukaan talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina
myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Kotimainen kysyntä ylläpitää talous-
kasvua tulevina vuosina.

Maailmantalouden kasvu hidastuu kuluvana vuonna kauppakonflikteihin liittyvän epävarmuuden takia.
Ensi vuonna kasvu elpyy pitkälti euroalueen, mutta myös monien kehittyvien talouksien vetämänä. Maa-
ilmankaupan kasvu on hitainta kuluvana vuonna, mutta sekin elpyy ensi vuodesta lähtien.

Euroalueella talousnäkymiä varjostaa tänä vuonna nopeasti hidastunut talouskasvu Saksassa ja Iso-
Britanniassa. Kuitenkin näkymien odotetaan kirkastuvan ensi vuonna. Suhteellisen vahvana pysytellyt
palveluiden kysyntä tukee elpymistä. Yhdysvaltojen talouden kasvu on ollut nopeaa vahvan kotimaisen
kysynnän ja työllisyyden vetämänä. Yhdysvaltain keskuspankki kevensi elokuussa rahapolitiikkaa vas-
tauksena hidastuvaan inflaatioon ja talouskasvuun yleensä.

Iso-Britanniassa pidempään jatkunut epävarmuus EU.sta eroamisesta on vähentänyt investointitoimin-
taa. Perusnäkymän mukaan Iso-Britannia eroaa EU:sta järjestäytyneesti yhteisesti neuvotellun sopimuk-
sen mukaisesti. Raakaöljyn hinta on pysytellyt melko matalana huolimatta Persianlahden jännittyneestä
tilanteesta ja sen oletetaan kasvavan maltillisesti ennusteperiodilla. Lyhyiden markkinakorkojen ja valti-
onlainojen korkoympäristö on muuttunut kuluvan vuoden aikana perusteellisesti. Markkinakorot ovat
painuneet yhä syvemmälle nollan alapuolelle, ja yhä useamman valtion pitkäaikaisten lainojen korot ovat
nekin kääntyneet negatiiviseksi. Korkojen odotetaan kuitenkin nousevan hienoisesti ennusteperiodin
lopulla.

Suomen BKT: n arvioidaan vuonna 2019 kasvavan 1,5 prosenttia. Suomen vientikysynnän kasvu hidas-
tuu voimakkaasti vuonna 2019. Suomen tärkeimmistä vientimarkkinoista Saksan talouden näkymät ovat
heikot. Vientiteollisuuden näkymät eivät ole merkittävästi heikentyneet, mutta tavaraviennin kasvu jää
vaatimattomaksi muilla toimialoilla paitsi meriteollisuudessa. Asuinrakennusinvestoinnit supistuvat, mutta
myös tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansainvälisen talouden suhdanteen heikentyessä.
Työttömyys on alentunut edelleen, mutta hitaasti. Työllisyyden kasvun vetämänä työttömien määrä vä-
henee myös v. 2019. Ennuste koko vuoden 2019 työttömyysasteeksi on 6,5 prosenttia.

Vuonna 2020 talouskasvu hidastuu 1,0 prosenttiin. Viennin kasvu jatkuu maltillisella uralla seuraten vien-
tikysynnän kehitystä. Keskeisten talouksien väliset kauppajännitteet heijastuvat maailmankauppaan ja
vaikuttavat suoraan ja välillisesti Suomen vientiin. Kauppataseen ylijäämä arvioidaan nousevan ennuste-
jakson loppupuolella puoleentoista miljardiin euroon. Tuotannontekijäkorvausten ja tulonsiirtojen alijäämä
ei pienene, joten vaihtotase pysyy alijämäisenä.

Suhdanneherkät talonrakennusinvestoinnit ovat lähinnä teollisuusrakennusinvestointien ja julkisten pal-
velurakennusinvestointien kasvun varassa. Investointien kasvu jää ennustekaudella vaatimattomaksi ja
investointien osuus BKT:sta laskee. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu ennustejaksolla kotitalouksien
säästämisasteen palautuessa hitaasti kohti normaalimpaa tasoaan. Talouskasvun hidastuminen ja nimel-
lispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua. Työttömyysasteen laskeminen fi-
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nanssikriisiä edeltävän suhdannehuipun lukemiin lisää työmarkkinoiden kireyttä, mikä puolestaan vahvis-
taa palkkojen nousupaineita.

Vuonna 2021 BKT kasvaa 0,9 prosenttia. Tuotannollisten investointien näkymät ovat pidemmällä ajalla
varsin valoisat. Suomen taloudessa on valmisteilla monia suuria miljardin euron hankkeita mm. metsäte-
ollisuudessa.

Inflaatiopaineiden odotetaan kokonaisuutena kasvavan hitaasti ennustejakson seuraavina vuosina. Välil-
lisen verotuksen kiristyminen kiihdyttää inflaatiota 0,1 prosenttiyksikköä vuonna 2020 ja 0,3 prosenttiyk-
sikköä vuonna 2021. Ansiotason nousun odotetaan vähitellen heijastuvan laajemmin hintoihin ja kulutus-
kysyntä kasvaa tasaisesti.

Työttömyysasteen laskiessa ja työvoimakapeikkojen lisääntyessä ansiotason nousun arvioidaan lähesty-
vän lähivuosina 2000-luvun keskimääräistä, noin kolmen prosentin vuosittaista kasvuvauhtia. Työllisyys-
aste nousee vain 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä.

Julkinen talous on rakenteellisesti alijäämäinen

Hyvä suhdannetilanne ja julkista taloutta vahvistavat sopeutustoimet ovat kohentaneet julkisen talouden
rahoitusasemaa viime vuodet, mutta eivät ole poistaneet alijäämää. Koko korkeasuhdanteen ajan julki-
sen talouden menot ovat pysyneet tuloja suurempina. Ennusteen mukaan julkisen talouden tulojen ja
menojen välinen epätasapaino kasvaa lähivuosina. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen
pysyy 2020 alkuun saakka aivan 60 prosentin tuntumassa, mutta kääntyy sen jälkeen kasvuun. Julkista
taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä halli-
tusohjelman mukaiset menonlisäykset.

Talouskehityksen riskit

Ennusteeseen liittyy lähinnä alasuuntaisia riskejä. Riskit ovat lisäksi kasvaneet viime kuukausina. Kaup-
pakonfliktin syveneminen on keskeisin maailmantalouden näkymiä varjostava riski, jota lisää vielä mah-
dollinen kilpailullinen valuuttakurssien heikentäminen. Saksan vajoaminen taantumaan lykkäisi Euroopan
talouden toipumista myöhemmäksi. Ison-Britannian lähtö EU:sta ilman sopimusta johtaisi väliaikaisiin
häiriöihin tavarakaupassa ja heikentäisi monen muunkin EU-maan talousnäkymiä.

Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppakonfliktin odotettua nopeampi ratkeaminen olisi merkittävin myönteinen
riski maailmantalouden perusnäkymälle. Ennusteen suurin riski lyhyellä ajalla on asuinrakennusinves-
tointien ennustettua nopeampi lasku. Pidemmällä ajalla suurhankkeiden merkitys ennusteen riskitekijänä
korostuu. Ilman suurhankepäätöksiä investointien kasvu olisi huomattavan paljon heikompaa.

Lähde: valtiovarainministeriön syksyn 2019 talouskatsaus.

Kuntatalouden kehitys

Kuntatalouden tilanne heikkeni huomattavasti viime vuonna, ja kuluva vuosi näyttää entistä synkemmäl-
tä. Tilastokeskuksen kuntatalouden neljännesvuositilaston mukaan toimintakatteen heikkeneminen on
jatkunut kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kuntatalouden kehitysarvion perusteella toimin-
tamenojen kasvu jatkuu koko kehyskauden toimintatulojen kasvua ripeämpänä. Väestön ikärakenteen
muutos kasvattaa kuntatalouden palvelutarvetta noin 0,5 prosenttia vuosittain. Työttömyysasteen las-
kiessa ja työvoimakapeikkojen lisääntyessä kansantalouden ansiotason nousun arvioidaan kohoavan
vajaan 3 prosentin tuntumaan lähivuosina, minkä arvioidaan heijastuvan myös kuntatalouteen menopai-
neena.

Myös investointimenot jatkavat kasvuaan, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten ja koulujen
rakentaminen jatkuu vilkkaana. Kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapaino pysyy vuosina 2020–
2023 mittavana. Siksi kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta on
kehitysarviossa kehyskaudella 1,9-2,7 mrd. euroa negatiivinen ilman uusia toimenpiteitä. Samalla kunta-
talouden lainakanta kasvaa kehyskaudella nopeasti. Korkotaso on laskenut historiallisen matalalle tasol-
le, mutta sen odotetaan nousevan pikkuhiljaa keskipitkällä aikavälillä.
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Pääministeri Rinteen hallitus on sitoutunut siihen, että normaalin kansainvälisen talouden tilanteessa
julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi myös kuntatalouden
tilanteen kohenemista ja velkaantumisen hidastumista. Hallitusohjelma tukeutuu 75 prosentin työllisyys-
astetavoitteen saavuttamiseen. Mahdolliset työllisyyttä edistävät toimet hyödyttävät myös kuntataloutta,
mutta kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää rakenteellisia uudistuksia. Lisäksi kuntien tulee
jatkaa omia taloutta vahvistavia toimiaan.

Kuntatalouden toimintamenot kasvoivat viime vuonna 3,2 prosenttia, mikä johtui etenkin ostojen ja palk-
kamenojen kasvusta. Kuluvana vuonna kuntatalouden toimintamenoja lisäävät palvelutarpeen kasvun
lisäksi kunta-alan palkankorotukset sekä lomarahaleikkauksen päättyminen. Kunta-alan sopimuskorotuk-
set nostavat kuntatalouden palkkasummaa keskimäärin 2,4 prosenttia vuonna 2019.

Kuntatalouden toimintamenoista yli puolet koostuu henkilöstömenoista eli palkoista ja työnantajan sosi-
aaliturvamaksuista. Siksi kuntasektorin sopimuskorotuksilla, sosiaaliturvamaksuilla ja henkilöstön mää-
rän muutoksilla on suuri merkitys kuntatalouden menojen kehitykseen. Kuntatalouden henkilöstömäärä
kasvoi viime vuonna 419 000 henkilöstä 421 000 henkilöön, mikä oli edeltäneisiin vuosiin verrattuna
poikkeuksellista. Kuntatalouden painelaskelmassa henkilöstön määrä jatkaa edelleen kasvuaan, mikä on
seurausta pääministeri Rinteen hallitusohjelman toimenpiteistä.

ALUETALOUDEN NÄKYMIÄ HELSINGIN SEUDULLA

Helsingin seudun tuotanto on vuoden 2019 puoliväliin mennessä kasvanut noin viiden vuoden
ajan. Vuonna 2018 reaalinen tuotanto kasvoi koko maassa 1,7 prosenttia ja Helsingin seudulla arvion
mukaan 2,5 prosenttia. Vuoden 2019 alkupuolella seudun kasvu on jatkunut vähintään edellisvuoden
tahtia, mutta koko maassa kasvu on hidastunut.

Teollisuus ja rakentaminen sekä kaikki palvelualat ovat kasvaneet, joten Helsingin seudun kasvu on ollut
laajapohjaista viime ja kuluvana vuonna. Edellisten vuosien tapaan vahva väestönkasvu ja sen aikaan-
saama paikallinen kysyntä, asuntotuotanto, matkailu sekä viime vuodesta alkaen myös teollisuus ja lo-
gistiikka ovat vauhdittaneet seudun talouden kasvua. Myös informaatiopalveluiden ja liike-elämän palve-
luiden liiketoiminta on noussut nopeasti. Kotimaisen kysynnän lisäksi näiden toimialojen nousua on
vauhdittanut palveluviennin kasvu. Kyseisten alojen työpaikat ovat Suomessa keskittyneet pääkaupunki-
seudulle ja siellä vahvasti Espooseen.

Työllisten määrä kasvoi Helsingin seudulla 2,5 prosenttia vuonna 2018 ja hieman hitaammin kuluvan
vuoden alkupuolella. Työllisyysaste on noussut ja työttömyys vähentynyt merkittävästi. Ammattityövoi-
man puute on seudulla kasvava ongelma, ja EK:n suhdannebarometrin mukaan se oli tuotannon kasvun
esteenä yli kolmanneksella seudun yrityksistä.

Suomen ja myös Helsingin seudun seuraavien vuosien talousnäkymiin liittyy erittäin paljon epävarmuutta
kärjistyvän kauppasodan uhan sekä mm. Brexitin vuoksi. EU-alueen teollisuustuotanto on kuluvan vuo-
den alkupuolella kääntynyt laskuun ja Saksan talous supistuu. Kuitenkin Suomen Bkt, sekä tavara- ja
palveluvienti ovat olleet kasvussa ainakin kesään 2019 asti. Suomen talousennusteita on päivitetty alas-
päin. Talouden kasvun hidastuminen valtakunnallisesti heijastuu vääjäämättä myös Helsingin seudulle.
Kuitenkin työllisyysnäkymät ovat kasvun hidastuessakin kohtuulliset seudun palveluvaltaisen elinkeino-
rakenteen vuoksi.

.
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ESPOON TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Espoon väestönkasvu jatkuu edelleen voimakkaana

Väestömäärä vuoden 2019 alussa ja vuoden 2018 väestönlisäys osatekijöittäin

Vuoden 2019 alussa Espoossa oli 283 632 asukasta. Väestömäärä kasvoi vuoden 2018 aikana 4 588
hengellä eli 1,6 prosenttia. Väestön lisäys oli 127 asukasta suurempi kuin vuotta aiemmin. Viimeisen
viiden vuoden aikana Espoon keskimääräinen vuotuinen väestönkasvu on ollut lähes 4 600 asukasta.
Vuoden 2018 väestönkasvusta 1 561 henkeä oli luonnollista väestönkasvua, millä tarkoitetaan syntynei-
den (3 083 henkeä) ja kuolleiden (1 522 henkeä) välistä erotusta. Vuoden 2018 Espoon väestönkasvusta
suurin osa, 3 049 henkeä eli 66,5 prosenttia, tuli muuttovoitosta.  Muuttovoitosta 1 622 henkeä eli 53,2
prosenttia oli ulkomaista muuttovoittoa. Muualta Suomesta Espooseen suuntautuvaa muuttovoittoa oli
1 427 henkeä. Viime vuosina muuttoliikkeen merkitys väestönlisäystekijänä on voimistunut ja luonnolli-
sen väestönkasvun heikentynyt.

Ennakkotietoihin perustuva väestönkasvu vuonna 2019

Väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan Espoossa oli kuluvan vuoden elokuun lopussa 287 929 asu-
kasta. Vuoden alusta väestö oli kasvanut 4 297 hengellä. Suomesta saatua muuttovoittoa oli 1 968 hen-
keä ja ulkomailta saatua muuttovoittoa 1 366 henkeä. Syntyneiden enemmyys kuolleisuuteen nähden
kerrytti 994 henkeä väestönlisäystä.

Väestön kasvuvauhti vuonna 2019 on ennakkotietojen perusteella huomattavasti edellisvuotta nopeam-
paa. Vuoteen 2018 verrattuna erityisesti kotimainen muuttovoitto vaikuttaa vuoden 2019 tammi-elokuus-
sa kasvaneen. Sen sijaan vuoden 2019 luonnollinen väestönkasvu vaikuttaa hieman edellisvuotta pie-
nemmältä.

Väestöennusteen mukainen väestönkasvu

Vuoden 2019 alueellisen väestöennusteen mukaan Espoossa tulee olemaan 298 200 asukasta vuoden
2022 alussa, mikä edellyttäisi hieman yli 4 800 asukkaan vuotuista kasvua. Seuraavan yhdeksän vuoden
aikana eli vuoden 2028 alkuun mennessä Espoon väestömäärä kasvaa ennusteen mukaan 324 700
asukkaaseen. Tämä kehitys tarkoittaisi 41 100 asukkaan lisäystä vuosina 2019–2028 eli vuosittain kes-
kimäärin noin 4 600 asukkaan väestönlisäystä.
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Espoon väestö vuonna 2019 ja väestöennusteen mukainen ikäryhmittäinen väestön kehitys vuosina 2020-
2028

Väestönkasvun vaikutus ikärakenteeseen ja väestölliseen huoltosuhteeseen

Väestönkasvun myötä Espoon ikärakenteessa tapahtuu muutoksia tulevan yhdeksän vuoden aikana.
Väestön määrä kasvaa kaikissa ikäryhmissä, vaikka joidenkin ikäryhmien suhteellinen osuus väestöstä
pienenee. Merkittävin muutos tapahtuu ikääntyneissä väestöryhmissä: eläkeikäisten eli 65 vuotta täyttä-
neiden osuus väestöstä kasvaa suhteellisesti noin 32 prosenttia nykyisestä ja heitä tulee olemaan lähes
55 000 henkeä (17 prosenttia väestöstä) vuonna 2028. Erityisen voimakkaasti kasvaa 75 vuotta täyttä-
neiden väestönosuus ja määrä. Seuraavan yhdeksän vuoden aikana 75 vuotta täyttäneiden määrä kas-
vaa 11 300 hengellä, mikä on 2 900 henkeä enemmän kuin alle 20-vuotiaiden väestönlisäys yhteensä,
8 400 henkeä.

Palvelujen näkökulmasta muista keskeisistä ikäryhmistä alle kouluikäisten väestönosuus pienenee hie-
man, vaikka määrällisesti ryhmä kasvaa 2 400 lapsen verran seuraavan yhdeksän vuoden aikana.
Peruskouluikäisten 7–15-vuotiaiden osuus hieman supistuu, kun taas nuorten 16–19-vuotiaiden osuus
kasvaa. Yhteensä nämä ikäryhmät kasvavat määrällisesti 5 900 kouluikäisen lapsen ja nuoren verran.
Sitä vastoin 20–34-vuotiaiden nuorten aikuisten väestönosuus supistuu selvästi, kun taas parhaassa
työiässä olevien, 35–64-vuotiaiden osuus väestöstä hieman kasvaa. Kokonaisuutena työikäisten eli 20–
64-vuotiaiden määrä kasvaa 19 500 hengellä seuraavan yhdeksän vuoden aikana
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Ikäryhmittäiset väestömäärät ja -osuudet (%) 1.1. 2019 ja väestöennusteen perusteella vuosina 2020-2028
sekä väestönmuutos vuosina 2019-2028

Ikä Väestö
yhteensä

0-6 7-15 16-19 20-34 35-64 65-74 75+
2019 24 999 33 020 12 945 58 933 112 104 25 405 16 226 283 632
2020* 25 621 33 226 13 144 58 889 114 635 26 201 16 982 288 700
2022* 26 156 34 392 13 830 59 480 118 383 25 936 20 023 298 200
2028* 27 424 35 976 15 921 61 383 129 159 27 347 27 490 324 700
Muutos 2019-2028 2 425 2 956 2 976 2 450 17 055 1 942 11 264 41 068
Osuus väestöstä %
2019 8,8 11,6 4,6 20,8 39,5 9,0 5,7 100,0
2020* 8,9 11,5 4,6 20,4 39,7 9,1 5,9 100,0
2022* 8,8 11,5 4,6 19,9 39,7 8,7 6,7 100,0
2028* 8,4 11,1 4,9 18,9 39,8 8,4 8,5 100,0
Muutos 2019-2028
(%) 9,7 9,0 23,0 4,2 15,2 7,6 69,4 14,5
*= Väestönkasvun ennuste

Väestön ikärakenteen muutos heijastuu myös väestölliseen huoltosuhteeseen eli siihen, kuinka monta
0-14-vuotiasta lasta ja vähintään 65-vuotiasta ikääntynyttä on sataa 15–64-vuotiasta työikäistä kohti.
Espoon väestöllinen huoltosuhde on heikentynyt viimeiset kymmenen vuotta eli lasten ja vanhusten suh-
teellinen osuus on kasvanut työikäisiin nähden. Vuonna 2019 sataa 15–64-vuotiasta kohti väestössä oli
51 lasta tai vanhusta. Tämä tarkoittaa, että lapsia ja vanhuksia on noin kolmannes väestöstä. Erityisesti
ikääntyneiden suhteellisen väestöosuuden kasvu heikentää väestöllistä huoltosuhdetta myös vuoteen
2028 ulottuvassa tarkastelussa. Vuonna 2028 sataa työikäistä kohden on noin 54 lasta tai vanhusta.

Espoon väestöllisen huoltosuhteen ja siihen vaikuttavien ikäryhmittäisten väestönosuuksien kehitys vuosi-
na 1978-2028
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Vieraskielinen väestö Espoossa

Vuoden 2019 alussa espoolaisista oli ulkomaan kansalaisia 31 051 henkeä eli 10,9 prosenttia. Vieraskie-
lisiä oli huomattavasti enemmän, 48 085 henkeä ja heidän osuutensa väestöstä oli kohonnut vuoden
aikana 16,0 prosentista 17,0 prosenttiin. Yleisimmät Espoossa puhutut vieraat kielet olivat venäjä (lähes
7 000 puhujaa) ja viro (lähes 6 000 puhujaa). Arabiankielisiä puhujia oli noin 3 900 henkeä, englanninkie-
lisiä vajaa 3 100 henkeä ja somalinkielisiä hieman yli 2 700 henkeä. Vertailun vuoksi ruotsinkielisiä es-
poolaisia oli 20 000 eli 7,1 prosenttia väestöstä ja suomen- tai saamenkielisiä 215 548 henkeä eli 76,0
prosenttia väestöstä.

Espoon vieraskielisten määrä kasvaa. Vuonna 2018 tehdyn Helsingin seudun vieraskielisen väestön
ennusteen mukaan vuoden 2022 alussa 19,3 prosenttia espoolaisista eli 57 310 henkeä olisi vieraskieli-
siä. Seuraavan kymmenen vuoden aikana eli vuoteen 2029 mennessä vieraskielisten määrä kasvaisi
nykyisestä 33 776 asukkaalla ja vieraskielisiä olisi 81 861 eli 24,9 prosenttia espoolaisista.

Vieraskielisten espoolaisten ikäryhmittäiset väestömäärät ja -osuudet (%) vuonna 2019 ja väestöennusteen*
perusteella vuosina 2020–2029 sekä väestönmuutos vuosina 2019–2029

Elinkeinoelämän tilanne Uudellamaalla kehittynyt myönteisesti, kuitenkin suh-
dannenäkymät ovat huonontuneet

Merkittävin muutos Uudellamaalla kevään 2018 ja kevään 2019 välillä oli työllisyyden merkittävä kasvu.
Työpaikkojen lisäksi myös yritysten liikevaihto kasvoi selvästi, joskin hieman edellistä vuotta hitaammin.
Uudellamaalla on paljon potentiaalia yritysten sijoittumisen kannalta, sillä yritykset arvostavat sijoittumi-
sessaan liikenneyhteyksiä, markkinoiden läheisyyttä ja kasvukeskuksia.

Kevään 2018 ja kevään 2019 välisenä aikana yritysten liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla noin vii-
den prosentin vuosivauhtia tarkasteltaessa kausi- ja satunnaisesta vaihtelusta puhdistettua trendisarjaa.
Kevään 2018 Pk-yritysbarometrissa Uudenmaan yritysten tilanne oli vastausten perusteella parantunut
kaikilla Uudenmaan alueilla. Syksyllä 2018 kyselyssä tapahtui käänne, jossa yhä harvempi vastaaja ar-
vioi tilanteen kehittyneen myönteisesti. Kehitys on jatkunut yhä voimakkaammin tänä vuonna.

EK:n suhdannebarometrin mukaan Uudenmaan yritysten suhdannetilannearviot pysyivät lähes muuttu-
mattomina alkukesän 2019 aikana. Kyselyajankohdan suhdanteita kuvaava saldoluku oli vuoden 2019
heinäkuussa 15, kun vastaava saldoluku oli huhtikuisessa tiedustelussa 17. Yritysten suhdannenäky-
missä on sen sijaan tapahtunut selvä muutos huonompaan. Heinäkuussa 2019 suhdannenäkymien
saldoluku oli -9, kun vastaava saldoluku oli huhtikuussa 0. Saldoluku on yritysten antamien vastausten
arvojen erotus. Kunkin yrityksen antamat vastaukset vaihtelevat välillä -100 - +100.

Uudenmaan merkittävimmät toimialat tulevat tulevaisuudessakin todennäköisesti olemaan liike-elämän
palvelut, matkailu- ja ravintola-ala, rakentaminen sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut. Työpaikkojen
toimialarakenne on Uudellamaalla alueellisesti eriytynyt. Pääkaupunkiseutu on monien suurkaupunkien

Ikä Väestö
yhteensä

0-6 7-15 16-19 20-34 35-64 65-74 75+
2019 5 773 5 553 1 982 14 673 18 736 1 005 363 48 085
2020* 5 833 6 084 2 143 14 975 20 294 1 107 418 50 855
2021* 6 044 6 641 2 293 15 463 21 905 1 246 458 54 050
2022* 6 229 7 212 2 460 16 024 23 508 1 356 519 57 310
2029* 7 778 10 157 4 266 20 671 35 103 2 795 1 092 81 861
Muutos 2019–2029 2 005 4 604 2 284 5 998 16 367 1 790 729 33 776
Osuus väestöstä %
2019 12,0 11,5 4,1 30,5 39,0 2,1 0,8 100,0
2020* 11,5 12,0 4,2 29,4 39,9 2,2 0,8 100,0
2021* 11,2 12,3 4,2 28,6 40,5 2,3 0,8 100,0
2022* 10,9 12,6 4,3 28,0 41,0 2,4 0,9 100,0
2029* 9,5 12,4 5,2 25,3 42,9 3,4 1,3 100,0
Muutos 2019–2029 (%) 34,7 82,9 115,2 40,9 87,4 178,1 200,8 70,2
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tapaan vahvasti erikoistunut etenkin informaatio- ja viestintäalaan, hallinnon tukipalveluihin sekä vähit-
täis- ja tukkukauppaan.

Rakentamisessa tuotantomäärät ovat olleet viime vuosien aikana poikkeuksellisen suuria. Lähitulevai-
suudessa alan oman ennusteen mukaan tuotanto laskee talonrakennuksessa erityisesti pääkaupunki-
seudulla, jossa on toki muutenkin suuremmat volyymit ja siksi enemmän laskuvaraa. Laskusta ennuste-
taan kuitenkin loivaa, ja vaikka rakennuslupien kuutiomäärät ovat jo laskeneet, pysyy tuotannon taso
todennäköisesti keskimääräistä korkeammalla tasolla jatkossakin. Palvelualoilla kasvu on ollut tasaista jo
vuosien ajan. Uudellemaalle merkittävissä liike-elämän palveluissa sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnas-
sa voimakas kasvu on jatkunut tasaisesti.

Myös tieto- ja viestintäpalveluissa sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluissa on tapahtunut huomattavaa
myönteistä kehitystä. Henkilöstöpalveluala on ollut voimakkaassa kasvussa osittain työvoiman saata-
vuusongelmien myötä. Tietojenkäsittelypalveluissa ohjelmistopuolen nousu on jatkunut vahvana peliteol-
lisuuden vetämänä. Logistiikka-alalla tavaraliikenteen määrä kääntyi laskuun viime syksystä alkaen, ja
lasku on tilastojen mukaan vain kiihtynyt tämän vuoden alussa. Matkailualalla muun muassa hotellikapa-
siteetti synnytti aiemmin tiukempia rajoja matkailun kasvulle pääkaupunkiseudulla. Kapasiteetti on kui-
tenkin kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana ja lisäkasvua on odotettavissa myös jatkossa.
Samanaikaisesti hotellien täyttöasteet ovat pysyneet verrattain korkealla tasolla. Matkailun kasvu on
jatkunut kuluvana vuonna. Teollisuudessa liikevaihto kasvoi kiihtyen viime vuoden loppua kohden, mikä
antaa hyvät lähtökohdat kuluneelle vuodelle. Alan toimijoiden mukaan tuotantomäärissä ei kuitenkaan
ole tapahtunut merkittävää kasvua viime vuoden alun jälkeen. Merkittävimmät avoimet kysymykset myös
teollisuuden suhteen liittyvät maailmantalouden epävarmuuksiin.

Lähteet:
Työ- ja elinkeinoministeriö, Alueelliset kehitysnäkymät, kevät 2019.
Elinkeinoelämän keskusliitto, Suhdannebarometri, heinäkuu 2019, Uusimaa

Espoossa yritysten liikevaihdon kasvu jatkunut neljättä vuotta, henkilöstömäärän
maltillisempi kasvu jatkunut yli kaksi vuotta

Tilastokeskuksen Suhdannepalvelun estimoima yritysten liikevaihto Espoossa kasvoi 5,2 prosenttia
vuonna 2018 vuodesta 2017. Liikevaihdon kasvu jatkui vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä yltäen
tuolloin 5,6 prosentin nousuun vuodentakaisesta vastaavasta ajanjaksosta. Huhtikuussa 2019 liikevaih-
don kasvu jatkui yltäen 9,2 prosenttiin edellisvuoden huhtikuusta.

Yritysten estimoitu henkilöstömäärä eli työpaikkojen määrä Espoossa kasvoi 4,2 prosenttia vuonna 2018
edellisvuodesta. Henkilöstömäärän kasvu jatkui vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä yltäen 4,3
prosentin nousuun vuodentakaisesta vastaavasta ajanjaksosta. Huhtikuussa henkilöstömäärä lisääntyi
3,3 prosenttia.
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Yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän trendi Espoossa vuodesta 2005 (2015=100)

Henkilötyövuosien mukaan estimoituna Espoossa oli vuoden 2019 tammi-maaliskuussa noin 111 000
yritystyöpaikkaa. Vuosina 2011-2017 määrä oli 105 000, ja kääntyi selvään nousuun vuonna 2018.
Yritystyöpaikoista yli puolet on palvelualoilla, joiden osuus onkin hienoisesti kasvanut kuluneen vuosi-
kymmenen aikana. Palvelualojen kokonaisuuteen tässä tarkastelussa kuuluvat mm. informaatio ja vies-
tintä, rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöalan toiminta, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta,
koulutus sekä terveys- ja sosiaalipalvelut. Kaupan, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä kuljetusalan
osuus yritystyöpaikoista on vajaa neljännes, ja teollisuuden sekä rakentamisen osuus noin viidennes.

Kaupunkiradan kehityskäytävällä oli vuoden 2019 tammi-maaliskuussa estimaatin mukaan noin 35
000 yritystyöpaikkaa. Määrä on kääntynyt kasvuun pari vuotta kestäneen laskukauden jälkeen. Länsi-
metron kehityskäytävällä oli noin 52 000 yritystyöpaikkaa, kun vuosina 2011-2018 määrä oli 47 000 -
51 000.
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Yritysten estimoitu työpaikkamäärä Espoossa vuosikeskiarvoina 2005-2018 sekä tammi-maalis-
kuun 2019 keskiarvona

Työttömyyden lasku hidastunut kuluneen vuoden aikana

Elokuun 2019 lopulla työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 7,9 prosenttia eli
suunnilleen vuodentakaisella tasolla. Koko maan työttömyysaste oli 8,9 prosenttia.

Työttömiä työnhakijoita Espoossa oli yhteensä 11 282. Työttömien määrä Espoossa on vähentynyt
lokakuusta 2016 lähtien, tosin viimeisen vuoden aikana vauhti on hidastunut huomattavasti. Kuluneen
kehityksen valossa työttömien määrä vähenee tulevinakin kuukausina, mutta edelleen hidastuen. Muun
muassa TEM, PTT ja Etla ennustavat koko maassa työttömien määrän laskun edelleen hidastuvan tai
mahdollisesti jopa taittuvan ensi vuoden aikana. Viime vuosien trendin perusteella sekä valtakunnalliset
arviot tulevasta työllisyyskehityksestä huomioiden Espoossa olisi työttömiä vuoden 2020 elokuussa arvi-
olta 10 700 – 11 000 eli vain pientä supistumista nykyiseen tilanteeseen.

Alle 25-vuotiaiden espoolaisten työttömyysaste oli elokuussa 7,4 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä
vuodentakaista alhaisempi. Nuorisotyöttömyyden kolme ja puoli vuotta jatkunut kasvu taittui vuoden
2016 kesäkuussa ja laskusuuntaus on jatkunut siitä lähtien, tosin viimeisen vuoden ajan vauhti on ollut
selvästi aiempaa hitaampaa. Elokuussa 2019 Espoossa oli 1 015 alle 25-vuotiasta työtöntä eli 9,6 pro-
senttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Mikäli viimeisen parin vuoden trendi jatkuu, elokuussa 2020 olisi
arviolta 950 alle 25-vuotiasta työtöntä.

Pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden) määrän kasvu taittui vuoden
2016 lopulla, mistä lähtien tilastoitu pitkäaikaistyöttömien määrä laski kiihtyvään tahtiin vuoden 2018
alkupuolelle asti. Viimeisen reilun vuoden aikana laskusuunnan käyrä on loiventunut huomattavasti myös
pitkäaikaistyöttömien kohdalla. Elokuussa 2019 pitkäaikaistyöttömiä oli 3 545 eli 5,6 prosenttia vuoden-
takaista vähemmän. Osuus kaikista työttömistä oli 31 prosenttia. Viime vuosien trendin perusteella arvio
pitkäaikaistyöttömien määrästä vuoden 2020 elokuussa on noin 3 400.

Ulkomaan kansalaisten työttömyysaste oli Espoossa elokuun 2019 lopulla 17,7 prosenttia eli vajaan
prosenttiyksikön vuodentakaista alhaisempi. Ulkomaan kansalaisia oli kuluvan vuoden elokuussa työttö-
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mänä 2 626, kun vuotta aiemmin määrä oli 2 661. Ulkomaalaisten osalta vuoden 2017 helmikuussa al-
kanut työttömien määrän lasku on lähes pysähtynyt kuluneen vuoden aikana, mutta työttömyysaste on
jatkanut laskuaan, tosin viimeisen vuoden aikana selvästi aiempaa hitaammin. Keskeisenä syynä tähän
on ulkomaisen työvoiman määrän kasvu, eli työmarkkinoilla on jatkuvasti enemmän ulkomaan kansalai-
sia. Viime vuosien trendin perusteella elokuussa 2020 ulkomaalaisia työttömiä olisi Espoossa noin 2 600
eli suunnilleen nykyinen määrä.

Espoossa merkittävänä ryhmänä ovat korkeasti koulutetut työttömät. Vähintään alimman korkea-
asteen tutkinnon suorittaneita on kolmannes kaikista Espoon työttömistä. Ammattiryhmistä työttömänä oli
noin 3 600 johtajaa, erityisasiantuntijaa ja asiantuntijaa (noin kolmannes työttömistä).

Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun 2019 lopulla 2 309 avointa työpaikkaa, mikä oli 17 pro-
senttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysluvuissa on myös huomattavaa vuodensisäistä kausivaihtelua. Kesä- ja heinäkuussa työttö-
mien määrä on joka vuosi korkeimmillaan. Tämä johtuu mm. siitä, että oppilaitoksista vapautuu lukukau-
sien päätyttyä työvoimaa työmarkkinoille.

Vuosina 2018-2028 keskimäärin 3 300 uutta asuntoa vuosittain

Ennakkotiedon mukaan tammi-syyskuussa 2019 on rekisteröity valmistuneeksi talonrakentamisen uudis-
tuotantoa yhteensä noin 315 000 k-m2. Uusia asuntoja valmistui tammi-syyskuussa 2019 Espoon kau-
pungin asuntoyksikön mukaan 3 372 eli lähes 800 asuntoa edellisvuotta enemmän. Tammi-syyskuussa
valmistui 453 valtion tukemaa vuokra-asuntoa sekä 80 asumisoikeusasuntoa.

Talonrakentamisen uudistuotantoa on tammi-syyskuulle rekisteröity alkaneeksi noin 300 000 k-m2. Es-
poon kaupungin asuntoyksikön mukaan uusia asuntoja oli aloituksissa 2 876 eli 300 asuntoa vähemmän
kuin vuodentakaisissa aloituksissa. Käynnistyneistä 374 (13 prosenttia) oli valtion tukemia vuokra-
asuntoja ja 101 (4 prosenttia) asumisoikeusasuntoja. Espoon Asunnot Oy aloitti tammi-syyskuun aikana
yhteensä 187 asunnon rakentamisen.
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Uusia rakennuslupia on rekisteröity vuoden 2019 tammi-syyskuussa myönnetyksi noin 675 000 k-
m2. Asuntoja myönnetyissä uusien kohteiden rakennusluvissa oli Espoon kaupungin asuntoyksikön mu-
kaan 3 720, mikä on hieman enemmän kuin vuotta aiemmin.

Toteutuneet rakennustuotannon kerrosneliömetrivolyymit ovat todennäköisesti rekisteritietoja korkeam-
pia, koska rekisteri päivittyy viiveellä. Siksi rekisteritiedot ovat ennakkotietoja. Asuntotuotannon osalta
rekisteritiedot on täydennetty kaupungin Asuntoyksikön tiedoilla.

Ennusteen mukaan kuluvan vuoden aikana Espoossa valmistuu 4 300 uutta asuntoa. Myös vuonna 2020
asuntotuotannon ennustetaan olevan samalla tasolla. Jatkossa valmistuvien asuntojen määrän ennuste-
taan vähitellen vakiintuvan keskimäärin 3 300 asunnon vuositasolle. Tulevien vuosien tuotannosta noin
85 prosenttia on kerrostaloasuntoja.

Hiilineutraali Espoo 2030 on mahdollinen

Espoo-tarinan mukaan Espoo haluaa olla Euroopan kestävin kaupunki nyt ja tulevaisuudessa. Osana
tavoitteen saavuttamista se tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Espoon asukasta koh-
den lasketut kasvihuonekaasupäästöt ovatkin laskeneet jo yli kolmanneksen kansainvälisesti sovitun
vertailuvuoden 1990 tasosta. Kokonaispäästöissä kehitys ei ole kuitenkaan ollut riittävää, sillä Espoon
päästöt ovat edelleen hiukan suuremmat kuin vertailuvuonna 1990. Hiilineutraaliuuteen on siis vielä mat-
kaa.

Vastikään valmistuneen ’Covenant of Mayors for Climate and Energy’ -sitoumusta varten laaditun Es-
poon kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman, SECAP-suunnitelman, mukaan
hiilineutraaliuuden saavuttaminen on kuitenkin mahdollista. SECAP-suunnitelmassa laskettiin vuoden
1990 päästöjen lisäksi vertailuvuoden (2016) päästöt sekä arvioitiin, millä toimenpiteillä päästöjä saa-
daan vähennettyä vakiintuneen hiilineutraaliuuden määritelmän mukaan 80 prosenttia vuoden 1990 ta-
sosta vuoteen 2030 mennessä.

Päästövähennystoimissa paras vaikuttavuus saavutetaan luopumalla fossiilisista polttoaineista lämmön
ja sähkön tuotannossa, kehittämällä kestäviä kaupunkiratkaisuja ja edistämällä sujuvaa joukkoliikennettä,
kävelyä ja pyöräilyä. Lisäksi kaupungin tulee tunnistaa ja toteuttaa lisätoimenpiteitä, joilla saavutetaan
hiilineutraalisuustavoitteesta puuttuva, noin 60 000 tonnin CO2-ekvivalentin kokoinen päästövähennys.
Päästövähennystoimia toteutetaan laajamittaisesti kaikessa toiminnassa ja niiden toteutumista seurataan
tuloskorttien avulla.
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ESPOON KAUPUNGIN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Kaupunkitasoisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohtia

Kaupunkitason tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarkoituksena on tukea Espoo-tarinan päämäärien ja
valtuustokauden tavoitteiden valmistelua ja toteuttamista, sekä havainnoida ja ennakoida tulevia kaupun-
gin toimintaan vaikuttavia tekijöitä ja arvioida niiden vaikutuksia. Sisällöllisiä painopisteitä ovat väestön
hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen; kaupunkirakenteen kehittäminen erityisesti
Länsimetron kehityskäytävän osalta; kaupungin tuottamiin palveluihin, niiden rakenteisiin, laatuun ja
käyttäjien tyytyväisyyteen ja toiminnan vertailtavuuteen liittyvä tutkimus ja kehittäminen; sekä Espoon
kilpailukykyyn ja elinkeinoelämän toimintaan liittyvä tutkimus. Myös henkilöstön ja työvoiman saatavuu-
teen, osaamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät teemat ovat keskeisiä.

Uudet järjestämis- ja toimintamallit palveluissa edellyttävät selkeää kehittämistoimintaa ja tutkimusta
sekä mallien vaikutusten arviointia. Kaupungin tutkimus- ja kehittämistoiminnalla parannetaan palvelujen
järjestämisen edellytyksiä, ennakoidaan palvelutarpeissa tapahtuvia muutoksia ja varmistetaan entistä
tuottavampien järjestämistapojen käyttöönotto.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan linjauksia ja lähtökohtia ovat:
· Espoo-tarinan toteutumisen tukeminen ja valmentautuminen tuleviin haasteisiin
· tuottavuuden ja kaupungin rahoitustasapainon parantaminen
· poikkihallinnollisten kehitysohjelmien toteutuksen ja seurannan tukeminen
· tutkimus- ja kehittämistoiminnan pitkäjänteisyyden ja suunnitelmallisuuden kehittäminen
· tutkimustiedon käytön parantaminen suunnittelussa, johtamisessa, päätöksenteossa ja
  palvelutuotannon kehittämisessä
· seutuyhteistyön vahvistaminen
· uusien yhteisten ratkaisujen ja toimintatapojen kehittäminen.

Seudullinen yhteistyö ja kumppanuus

Espoon kaupungin tutkimus- ja kehittämistoiminnalla on vahvat sidokset seudulliseen tutkimusyhteistyö-
hön sekä joihinkin valtakunnallisiin politiikkaohjelmiin. Alueittaista ja teemakohtaista vaihtelua voi kuiten-
kin olla. Yhä useammat tutkittavat ilmiöalueet kattavat maantieteellisesti laajoja alueita. Metropolialueeksi
on vakiintunut neljä pääkaupunkiseudun kaupunkia ja 10 kehyskuntaa. Espoo tekee yhdessä Helsingin,
Vantaan ja kehyskuntien kanssa yhä vahvistuvaa yhteistyötä tietohuollon harmonisoinnissa, yhteisissä
tutkimushankkeissa ja tietoaineistojen hankinnassa.

Kaupunkitutkimusinstituutin ja kaupunkiakatemian toiminta on vakiintunut

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto ovat kaikki osallisia
Helsingin yliopiston perustamassa monitieteellisessä kaupunkitutkimusinstituutissa. Instituutti keskittyy
osaltaan ratkomaan tutkimuksellisin keinoin kaupunkien suuria haasteita. Kaupungit rahoittavat instituu-
tissa työskenteleviä tutkijatohtoreita (post doc) ja määrittelevät yhdessä instituutin kanssa tutkimuksen
aihepiirejä. Osapuolten välinen rahoitussopimus on voimassa vuodesta 2018 vuoteen 2023.

Kaupunkien ja Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkimustoiminnan yhteistyöelimenä toimii kaupun-
kiakatemia. Akatemia perustettiin vuoden 2019 alusta. Akatemia toimii tutkimuksen ja koulutuksen yh-
teistyöfoorumina. Akatemia järjestää myös erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka edistävät tutkimustu-
losten välittymistä päättäjille ja muille tiedontarvitsijoille. Akatemian johtoryhmänä toimii pääkaupunki-
seudun kaupunginjohtajaryhmä ja Helsingin yliopiston ja Aaltoyliopiston rehtorit.

Koulutusyhteistyö ja sopimuspohjainen T&K -yhteistyö Aalto-yliopiston, ammattikorkea-
koulujen, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Tekesin kanssa

Kaupunki vahvistaa ja kehittää verkostoyhteistyötä kumppaneina toimivien oppilaitosten kanssa. Oppilai-
tokset ovat mukana hakemassa ratkaisuja kaupungin isoihin haasteisiin omassa koulutus- ja T&K&I -
toiminnassaan sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tehtävässään. Koulutusyhteistyön tavoitteena on
kehittää yhdessä tekemisen myönteistä ilmapiiriä ja eri tahojen kohtaamisia. Tarkoitus on myös vahvis-



ESPOON KAUPUNKI
Taloussuunnitelma 2020–2022

30

taa yhteistyötä mm. opiskelijoiden harjoittelun ja harjoitustöiden tekemisessä sekä vahvistaa koulutus-
organisaatioiden ja kaupungin henkilöstön työelämäosaamista. Tätä toimintaa tukee osaltaan myös Hel-
singin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhdessä perustama kaupunkiakatemia.

20.6.2017 allekirjoitettiin Espoon kaupungin ja Aalto-yliopiston välinen ’Strateginen kumppanuussopi-
mus’, jossa sovittiin laajasta yhteistyöstä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ja yrittäjyys- ja innovaatio-
ekosysteemitoiminnassa, sekä kansainvälisestä yhteistyöstä ja vierailuista. Kumppanuussopimusta laa-
jennettiin vuonna 2018 ’Taide, kulttuuri ja luovat alat’ -yhteistyöalueella. Otaniemen kestävä ja ihmisläh-
töinen kampuskehittäminen, samoin kuin kaupunki palveluna -tavoitteen edistäminen tulee olemaan lähi-
vuosien yhteistyön keskiössä, joihin kaikilla eri yhteistyöalueilla on vaikutusta.

Hyvinvointityö ja palvelujen arviointi

Kaupungin toimialojen yhteistyönä on toteutettu hyvinvointiteemaan ja Espoo-tarinan seurantaan liittyvä
laaja, koko valtuustokauden kattava ’Espoolaisen hyvinvoinnin tila’ -raportti ja vuosittain tehtävä hyvin-
vointityön raportointi. Ne kuvaavat espoolaisten hyvinvoinnin tilaa verrattuna muihin kuntiin ja kaupungin
eri alueiden välillä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää työtä parannetaan kaupunkiorgani-
saatiossa sen rakenteita ja johtamista kehittämällä. Osittain tähän työhön liittyy myös syksyllä 2017
käynnistynyt ’Hyvinvoiva Espoo’ -ohjelmatyö.

Kaupunkipalvelututkimus, johon Espoo on osallistunut neljän vuoden välein, on tehty jo vuodesta 1983
alkaen ja se toteutetaan vuonna 2020. Muina vuosina tehdään suppeampi Kuntapalvelujen laatu -tutki-
mus. Nämä tutkimukset tuottavat oleellista tietoa Espoo-tarinan tavoitteiden ja palveluiden toimivuuden
arviointiin ja seurantaan.

Yritysten toimintaympäristö -kyselytutkimus toteutetaan vuonna 2020 Espoolaisiin yrityksiin kohdistet-
tuna. Kysely on toteutettu vuodesta 2016 alkaen joka vuosi. Kyselyn tuloksia on käytetty kehitettäessä
elinkeino- ja yritystoiminnan edellytyksiä ja yrittäjyysmyönteisyyden parantumista Espoossa.

Espoo osallistui vuonna 2019 THL:n toteuttamaan kansalliseen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuk-
seen (FinSote), jonka tulokset ja aineisto saatiin käyttöön syksyllä 2019. Tutkimuksen tavoitteena on
vastata väestön koettua hyvinvointia, palvelujen tarvetta ja käyttöä koskeviin kysymyksiin, joihin muut
aineistot ja rekisterit eivät tuota tietoa. Espoon otos mahdollistaa suuraluepohjaisen tarkastelun tekemi-
sen. Tuloksia käytetään esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä ja Espoo-tarinan seuran-
nassa.

THL:n toteuttama Ulkomailla syntyneiden hyvinvointitutkimus (FinMONIK) selvittää Suomessa asuvan
ulkomaalaisväestön hyvinvointia, terveyttä sekä kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista. Lisäksi tietoa
kerätään työllisyydestä ja työn löytämiseen liittyvistä mahdollisista esteistä sekä mahdollisista syrjintäko-
kemuksista. Tavoitteena on, että tiedon avulla voidaan edistää ulkomaalaisväestön työ- ja toimintakykyä
sekä terveyttä ja kehittää terveys- ja sosiaalipalveluita. Raportti tuloksista julkaistaan alkuvuodesta 2020.

Suomen Kulttuurirahasto, ajatuspaja e2, oikeusministeriö sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit
ovat toteuttaneet yhteisen tutkimushankkeen, jolla kartoitetaan miten eri kielivähemmistöt (venäjä, viro,
somali, arabia ja englanti) kokevat identiteettinsä ja millainen asenneorientaatio heitä luonnehtii, sekä
miten nämä asenteet ja identiteetit nivoutuvat suomalaiseen yhteiskuntaan. Teemasta on vain vähän
laajamittaista ja yleistettävää tietoa. Kotoutumisen haasteet näkyvät erityisesti suurimmissa kaupungeis-
sa, joissa ulkomaalaistaustaisen väestön osuus kasvaa nopeasti. Tutkimuksen ensimmäinen raportti
julkaistiin syksyllä 2019 ja toinen raportti julkaistaan alkukeväästä 2020.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan resursointi

Kaupungilla on runsaasti sellaista tutkimus- ja kehittämistoimintaa, joka on merkittävää palvelutuotannon
ja -toiminnan kehittämisen kannalta. Kaiken kaikkiaan Espoon kaupunki käyttää erilaiseen tutkimus- ja
kehittämistoimintaan vuosittain omaa työtään arvion mukaan noin 200 henkilötyövuotta, joista tutkimus-
toiminnan osuus on noin 15 henkilötyövuotta, mikä tarkoittaa noin 13 milj. euron henkilötyöpanosta/vuosi.
Suuri osa kehitystyötä tapahtuu parantamalla omia ja työyhteisön työ- ja toimintatapoja sekä verkosto-
maisena yhteistyönä ulkopuolisten tahojen kanssa. Kaupungilla on lisäksi käytössä tilapäistä ja määrä-
aikaista työvoimaa (esim. opiskelijat, harjoittelijat, tukityöllistetyt).
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SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS SEKÄ SEUTUYHTEISTYÖ
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen uudistus

Antti Rinteen hallitus käynnisti kesällä 2019 sote-uudistuksen valmistelun. Hallitus on todennut, että se
ottaa valmistelussaan otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelun ja perustuslailliset reuna-
ehdot. Hallituksen tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään
perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Palvelut ovat yhteen sovitettuja, hoitoketjut
sujuvia ja ihmiset saavat tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti.

Rinteen hallituksen tavoitteena on koota sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille
itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Alueiden
päätöksenteosta vastaavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut. Asukkaiden osallisuutta ja käyttäjädemo-
kratiaa vahvistetaan.

Hallitusohjelmassa on linjattu, että maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen
ja kolmas sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina. Kuntien osalta tämä ratkaistaan erillisen
selvityksenpohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä. Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisessä vahvistetaan ja järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita turvataan.

Hallitus selvittää vuoden 2019 loppuun mennessä Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen
erillisratkaisun yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa.

Espoo on ottanut kantaa uudistukseen aktiivisesti yhdessä suurten kaupunkien kanssa. Kaupunkien
mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen kuntapohjaisesti on uskottavin, nopein ja
hallittavin tie palveluiden uudistamiseksi. Nopein tapa uudistaa palveluja on evoluutio, ei revoluutio. Kau-
punkien mielestä itsehallintoalueisiin perustuvat mallit eivät ratko lähivuosien ongelmia ja lainsäädännön
valmisteluun ja toimeenpanoon menisi jälleen runsaasti aikaa. On myös aito riski, että jättiuudistukset
kaatuvat toinen toisensa jälkeen joko poliittisiin tai lainsäädännöllisiin haasteisiin.

Kevään 2019 aikana Uudenmaan kaikilla 26 kunnalla sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
HUS:lla on syntynyt yhteinen näkemys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen jatkamisesta alueella.
Uudistamista tulee jatkaa kuntapohjaisesti, vapaaehtoisuuteen pohjautuen. Kuntien johdon neuvotteluis-
sa esille on tullut malli, jossa Uusimaa jaettaisiin viiteen alueeseen, jotka vastaavat perustason sosiaali-
ja terveyspalveluiden järjestämisestä:

- Toimintansa jo aloittanut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Keusote (noin 200 000 asukasta:
Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula)

- Länsi-Uusimaa (noin 460 000 asukasta: Espoo, Kauniainen, Hanko, Raasepori, Inkoo, Siuntio,
Lohja, Karkkila, Kirkkonummi ja Vihti)

- Itä-Uusimaa (noin 100 000 asukasta: Porvoo, Loviisa, Askola, Lapinjärvi, Myrskylä, Pukkila ja
Sipoo)

- Vantaa ja Kerava (noin 265 000 asukasta) sekä
- Helsinki (noin 650 000 asukasta).

Kaikki viisi aluetta ovat sekä väestöpohjaltaan että taloudelliselta kantokyvyltään riittäviä turvaamaan
edellytykset sosiaali- ja terveyspalveluiden parantamiselle myös niissä Uudenmaan kunnissa, joilla ei
yksin olisi tähän riittäviä edellytyksiä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS)
toimii jo koko Uudenmaan alueella vastaten erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä ja on tär-
keässä roolissa uudistettaessa palveluja ja palveluketjuja.
Kaupunginhallitus on nimennyt valtuuston neuvottelukunnan arvioimaan sote- ja maakuntauudistuksen
vaikutuksia kaupungin organisaatioon sekä johtamisjärjestelmän ja sen vaihtoehtojen arviointia varten
Valmistelun koordinoinnista vastaa kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja kaupunginhallitus.

Seutuyhteistyö

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisenä tavoitteena on mm. parantaa pääkaupunkiseudun kansainvä-
listä kilpailukykyä, toimia yhdessä kansallisen tason edunvalvontaa edellyttävissä kysymyksissä, edistää
metropolipolitiikan luomista, kehittää Helsingin seudun yhteistyötä, edistää kaupunkien yhteistyötä
maankäytön, liikenteen ja asumisen kysymyksissä sekä parantaa ja tehostaa yhdessä palveluitaan ja
yhteisten yhteisöjen omistajaohjauksen koordinaatiota.
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Länsi – Uudenmaan kymmenen kaupungin ja kunnan yhteistyötä tiivistetään erityisesti sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen osalta.

Helsingin seudun kuntien kanssa jatketaan yhteistyötä. Hallitus ja metropolialueen kunnat edistävät yh-
dessä metropolipolitiikan neuvottelukunnassa kansainvälistä kilpailukykyä, elinkeinopolitiikkaa, aluekehi-
tystä sekä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa ja segregaation ehkäisyä.
Myös kaupunkipolitiikkaa ja metropolipolitiikkaa tehdään yhdessä valtion ja suurimpien kaupungin kans-
sa.

Suomen kuusi suurinta kaupunkia (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku ja Oulu) tekevät paljon
yhteistä edunvalvontaa ja yhteistyötä keskenään. Kaupunkien johtavat luottamushenkilöt tapaavat sään-
nöllisesti. Lisäksi eri toimialojen kuutoskaupunkiverkostot toimivat aktiivisesti.

C21-kaupungit eli asukasluvultaan yli 50 000 asukkaan kaupungit ovat muodostaneet pysyvän verkoston
vahvistamaan kaupunkipoliittista keskustelua ja kaupunkien yhteistä edunvalvontaa. Kaupunkipoliittisen
agendan kehittämiseksi ja isojen kaupunkien yhteisten tavoitteiden määrittelemiseksi tarvitaan erilaisia
kaupunkipolitiikan foorumeita, kaupunkitutkimusta ja edunvalvontaa. Verkoston mielestä, mitä vahvempia
suomalaiset kaupungit ovat ja mitä aktiivisempaa on Suomessa harjoitettu kaupunkipolitiikka, sitä vah-
vempi Suomi kansakuntana on.

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET
Valtuusto hyväksyi 11.9.2017 Espoo-tarinan, joka on Espoon strategia vuosille 2017 – 2021. Strategia-
perustan muodostavat visio, arvot ja toimintaperiaatteet sekä Espoo-tarinasta johdetut päämäärät ja
valtuustokauden tavoitteet. Espoo-tarina on kaupungin toimintaa ja kehittämistä ohjaava strategia, jota
toteutetaan toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla ja tuloskorteilla sekä poikkihallinnollisilla kehitysoh-
jelmilla. Espoo-tarina ohjaa tulostavoitteiden laadintaa. Tulostavoitteet hyväksytään vuosittain talousarvi-
on hyväksymisen yhteydessä.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2014 toukokuussa Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU)
vuosille 2014 - 2017. Ohjelma päivitettiin talvella 2016 ja TATU 2 tavoitteet ja linjaukset hyväksyttiin val-
tuustossa maaliskuussa 2016. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on parantaa kaupungin rahoitustasa-
painoa ja taittaa kaupunkikonsernin velkaantuminen viimeistään vuonna 2020. Ohjelmassa esitetään
taloustavoitteet, joiden toteutumista velkaantumisen taittaminen laskuun edellyttää sekä keinoja niiden
toteuttamiseen. Kaupungin investointien tulorahoitusastetta on parannettava, tavoitteen toteuttamiseksi
kaupungin vuosikatteen on noustava 270 milj. euron tasolle vuoteen 2020 mennessä ja kaupungin net-
toinvestoinnit voivat olla enimmillään kesimäärin 280 milj. euroa vuodessa seuraavan 10 vuoden ajan.
Vuosikatteen parantaminen edellyttää jatkuvaa tuottavuuden parantamista sekä kaupungin palvelutar-
jonnan ja - tason sekä laajuuden tarkastelua.  Investointitason laskeminen vaatii alueiden kehittämisen
jaksottamista pidemmälle ajanjaksolle, investointikohteiden priorisointia sekä hankkeiden rakennuskus-
tannusten alentamista mm. tyyppikoulu ja -päiväkotiratkaisuilla.

Taloussuunnitelma 2020-2022 perustuu Espoo tarinaan ja toteuttaa valtuustokaudelle asetettuja tavoit-
teita. Talouden tasapainotus - ja tuottavuusohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen siirtyy ta-
loussuunnittelukauden ulkopuolelle toimintamenojen suunniteltua korkeammasta kasvusta, verorahoituk-
sen oletettua hitaammasta kasvusta, koulujen mittavasta kunnostusohjelmasta sekä länsimetron kohon-
neista kustannuksista johtuen.

Vuoden 2019 talousarviossa toteutettiin sukupuolitietoista budjetointia neljän palvelun osalta. Vuoden
2020 talousarviossa on toteutettu sukupuolitietoista budjetointia seuraavien neljän palvelun pilotin kautta.
Sukupuolitietoista budjetointia jatketaan vuosittain neljän uuden palvelukokonaisuuden tutkimisella. Toi-
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mialoja on kannustettu toteuttamaan osallistuvaa budjetointia ja valmisteltu ohjeet osallistuvan budjetoin-
nin toteuttamiseen. Hankkeet toteutetaan toimialojen talousarvion puitteissa.

Sukupuolitietoinen budjetointi

Konsernihallinto: Tavoitteena on selvittää Espoon asiointipalveluissa, miten palvelujen käyttö
jakautuu sukupuolittain. Käytön jakautumista tarkastellaan erityisesti maahanmuuttajien osalta.
Valmista aineistoa käyttäjistä ei juurikaan ole saatavissa. Aineisto hankitaan havainnoimalla tietty ajan-
jakso. Aineisto muodostuu vielä syksyn aikana. Vastaavia aiempia tutkimuksia ei ollut saatavilla ja hyö-
dynnämme 2018 Vantaan kirjastossa toteutettua sukupuolitietoisen budjetoinnin hanketta. Toimenpiteet
johdetaan havainnointijaksolta saatavan tiedon perusteella vuoden 2021 aikana.

Tekninen ja ympäristötoimi: Tavoitteena on selvittää asemakaavoituksen vaikutuksia 2019 eri
ikäisten espoolaisten miesten ja naisten osuuteen kestävien kulkutapojen käyttäjinä. Tarkastelu
tehtiin joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkutapojen käytön näkökulmasta. Vuonna 2019 selvitettiin
mitä tilastoja, tutkimuksia, raportteja ja asiakastyytyväisyyttä koskevaa aineistoa espoolaisista palvelujen
käyttäjistä on saatavissa sukupuolittain ja ikäryhmittäin jaoteltuna, samoin puuttuvat tiedot tai tiedot, joita
ei saada lainkaan.  Vuonna 2020 aineistosta laaditaan kooste ja toimintaa arvioidaan yhteenvedon pe-
rusteella, josta myös johdetaan toimenpiteet.

Sivistystoimi, Liikuntatoimen avustuksien ja käyttövuorojen jakautuminen: Vuonna 2019 aloitettuja
toimenpiteitä jatketaan. Saatuihin analyyseihin pohjautuen liikunta- ja nuorisopalvelut esittävät myös
vuodelle 2020, että kaupunki ottaa enemmän vastuuta liikuntapaikkojen rakentamisesta ja ylläpidosta,
tekee ostopalvelusopimuksia yksityisten tai seurayhteisöjen rakentamista liikuntatiloista ja pitää huolen,
että vuokra-avustus säilyy vähintään 30 prosentissa. Lisäksi liikuntapalvelut tulevat edellyttämään seu-
roilta yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteuttamista sekä tulee sisällyttämään yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvoasiat yhdeksi osaksi perusavustusten jakoperusteita niin, että ne huomioidaan vuoden 2021 perus-
avustusten jaossa.

Sivistystoimi: Lukioon pääseminen: Vuonna 2019 aloitettuja toimenpiteitä jatketaan. Vieraskielisten
opiskelijoiden suhteellinen määrä on edelleen vähäisempi kuin vieraskielisten perusopetuksen oppilai-
den. Lukuvuoden 2019-2020 aikana kartoitetaan sekä perusopetuksen että lukion vieraskielisten tyttöjen
ja poikien määrä ja luodaan tarvittaessa toimintamalli niin tyttöjen kuin poikienkin tukemiseksi toiselle
asteelle siirryttäessä.
Kulttuurin tulosyksikkö on sitoutunut tekemään sukupuolitietoisen budjetoinnin yhdessä kohteessa
vuoden 2021 aikana.

Sosiaali- ja terveystoimi, Selvityksen tavoitteena on saada tietoa, miten vieraskieliset naiset saa-
daan osalliseksi opiskelu- ja työelämää. 2019 on tehty taustaselvitystä vieraskielisten naisten tilan-
teesta ja analyysi on meneillään.
Toimenpiteitä asian korjaamiseksi on jo käynnistynyt yhdessä osaamiskeskuksen, aikuissosiaalityön ja
Nicehearts ry:n kanssa. Toimenpide on myös osa Espoon Lapsiperheköyhyysohjelmaa. 2020 aikana
tehdään johtopäätöksiä selvitystyöstä, aloitetuista toimenpiteistä ja aloitetaan varsinainen sukupuolitie-
toisen budjetoinnin prosessi.

Osallistuva budjetointi

Espoo-tarinassa asukkaiden aktiivinen osallistuminen palveluiden kehittämiseen on kirjattu yhdeksi ar-
voksi ja toimintaperiaatteeksi. Osallistuva Espoo -kehitysohjelmassa osallisuus tarkoittaa ensisijaisesti
kuntalaisten suoraa osallistumista ja kunnan edustuksellista demokratiaa. Toimialat ja tulosyksiköt kehit-
tävät oman toimintansa asiakasosallisuutta osana linjaorganisaationsa toimintaa. Tavoitteena on, että
toimialat ottavat käyttöön osallistuvan budjetoinnin menetelmiä osoittamalla osan toimintaansa varatuista
määrärahoista asukkaiden päätettäväksi.

Kestävän kehityksen budjetointi

Vuoden 2021 budjetin valmistelutyöhön sisällytetään kestävän kehityksen tavoitteiden tarkastelu käyttä-
mällä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita tarkastelun lähtökohtana. Hyödynnetään jo tehtyä kestävää
kehitystä tavoittelevaa työtä ja osallistetaan kuntalaisia, päättäjiä ja kaupungin virkamiehiä prosessissa.
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TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

Vuosi 2019

Vuoden 2019 nettomenojen eli toimintakatteen ennustetaan syyskuun toteuman ja loppuvuoden ennus-
teiden perusteella toteutuvan noin 2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompana. Toimintatuotot
ylittyvät 15,5 milj. eurolla. Maanluovutuksista saatavien tulojen arvioidaan ylittyvän 27,7 milj. eurolla Kei-
laniemen tonttien myynnistä johtuen, mutta maankäyttösopimustulojen tuloutuksessa sen sijaan jäädään
talousarviosta noin 12,3 milj. eurolla. Muutoin tuloarviot ylittyvät mm. rakennusvalvonnassa 0,9 milj. eu-
roa ja sivistystoimessa 3,2 milj. euroa ja alittuvat mm. vanhusten- ja lastensuojelupalveluissa yhteensä 4
milj. euroa. Toimintamenojen (ilman valmistusta omaan käyttöön) ennustetaan ylittävän talousarvion
määrärahat noin 20 milj. eurolla. Määrärahat ylittyvät mm. HUS erikoissairaanhoidossa 13 milj. eurolla,
vanhustenpalveluissa 2 milj. eurolla, lapsiperheiden palveluissa 3 milj. eurolla ja tilapalvelujen toiminta-
menoissa 3,5 milj. eurolla. Toimintamenojen ennustetaan kokonaisuudessaan kasvavan 6,2 prosentilla
vuoteen 2018 nähden.

Vuoden 2019 verotulojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 70 milj. eurolla. Kuntaliiton arvion mu-
kaan kunnallisveron ennakoita olisi pitänyt kertyä kunnille syyskuun loppuun mennessä noin 500 milj.
euroa toteutunutta enemmän. Verohallinnon selvityksen mukaan kertymävaje johtuu suurimmaksi osaksi
uudesta ennakonperintämenettelystä eli verokorttimuutoksesta, suhdanteen laskusta ja lisäksi vuoden
alussa käyttöönotetun kansallisen tulorekisterin ilmoitusongelmista. Verokorttiuudistuksesta, tulorekiste-
rin ilmoitusongelmista sekä hidastuneesta talouskasvusta johtuen vuoden 2019 kunnallisveron tuotoksi
arvioidaan Espoossa vain 1 262 milj. euroa, joka alittaa talousarviossa oletetun noin 62 milj. eurolla. En-
nuste sisältää edelleen epävarmuutta lukuisista muutoksista johtuen. Valtiovarainministeriö päivittämän
ennusteen perustella Espoolle tilitetään yhteisöveroa vuonna 2019 129 milj. euroa, joka alittaa talousar-
viossa oletetun noin 6 milj. eurolla.

Espoon valtionosuuspäätöksen mukaan valtionosuuksia tilitetään yhteensä 47,2 milj. euroa vuonna
2019. Valtion budjettiriihessä päätettiin helpottaa kuntien vuoden 2019 verovajetta maksamalla vuoden
2020 valtionosuuteen kuuluva Kikyyn liittyvä valtionosuuden palautus jo vuonna 2019. Lisäosuus jaetaan
kunnille eur/asukas periaatteella ja on Espoon osalta noin 12 milj. euroa.

Rahoituserät toteutuvat noin 6 milj. euroa talousarviossa oletettua paremmin rahastojen tuotoista ja edel-
leen matalana pysyvästä korkotasosta johtuen. Vuosikatteen ennustetaan toteutuvan noin 152 milj. eu-
ron tasolla.

Poistot ja arvonalentumiset ylittävät talousarvion noin 18 milj. eurolla. Vuonna 2019 arvonalentumisia on
kirjattu käyttökelvottomista kiinteistöistä mm. Metropolian Leppävaaran rakennuksesta. Tilikauden tulok-
sen arvioidaan olevan noin 24 milj. euroa negatiivinen.

Investointimääräksi (netto) ennustetaan 305 milj. euroa ja investointien tulorahoitusprosentiksi 50. Vuo-
delle 2019 oli talousarviossa budjetoitu 190,0 milj. euroa uutta lainannostovaltuutta ja syyskuun loppuun
mennessä koko lainannostovaltuus oli käytetty.

Talouden tasapainotus ja tuottavuus ohjelman toteuttaminen

TATU 2 -linjaukset sisältävät lukuisia tavoitteita talouden tasapainottamiseen, tuottavuuden parantami-
seen sekä ulkoisten kustannusten kasvun hillintään mm. palveluverkon ja - järjestämisen sekä tilojen
käytön tehostamisen ja investointikustannusten hillinnän osalta. TATU- linjausten mukaisesti kaupungin
investointitaso rajataan vuosittain keskimäärin 280 milj. euroon.

Talousarvion ja suunnitelman 2020 -2022 valmistelussa pyrittiin TATU taloustavoitteiden saavuttami-
seen. Tavoite investointien tulorahoituksen kasvattamisesta ja velkaantumisen taittumisesta ei toteudu.
Kaupungin nettotoimintamenot ovat viime vuosina kasvaneet verorahoitusta nopeammin. Vuonna 2019
nettomenot kasvavat jo 5 prosentin vauhtia ja verorahoitus on jäämässä 1,7 prosentin kasvuun.
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Toimintamenojen kasvu ja hidastuva verorahoitus ovat heikentäneet vuosikatteen kehitystä Tatu 2- oh-
jelmassa arvioitua pienemmäksi, joten vuosikatetavoitetta ei saavuteta. Lisäksi mittava panostus Koulut
kuntoon-ohjelmaan saman aikaisesti kasvavan infrainvestointitarpeen kanssa nostaa taloussuunnitelma-
kaudella investointitason vuosittain lähes 350 milj. euron tasolle, 11 vuoden tarkasteluajalla vuosittainen
investointitaso kuitenkin asettuu keskimäärin 282 milj. euron tasolle. Taloussuunnitelmakaudella kau-
pungin velkaantuminen jatkuu keskimäärin 165 milj. euron vuosivauhtia.  Kaupungin kohonneen inves-
tointitason lisäksi länsimetron ja Espoon Asunnot Oy:n sekä kuntayhtymien investoinnit siirtävät tavoit-
teen konsernin lainakannan (pl. Espoon Asunnot Oy ja HSY) kääntymisestä laskuun vuonna 2026.

Toimitilainvestointien osalta tulee jatkaa vuoden 2019 kehyksen toimitilainvestointiohjelmaa koskevissa
neuvotteluissa tehtyä päätöstä palveluverkkosuunnittelun uudistamisesta. Toimitilainvestointiohjelman
sisältä haetaan säästöjä tulevien hankkeiden osalta. Otetaan käyttöön uusia suunnittelu- ja toteutustapo-
ja, jolla kokonaiskustannuksia voidaan laskea:

a. kehitetään standardisuunnitteluratkaisuja, monistettavia tyyppiratkaisuja, joissa huomioidaan
kohdekohtaiset eritystarpeet (mm. koulun koko ja liikuntasali). Ratkaisuille asetetaan tavoite-
hinnat ja hintakatot eur/m2 ja m2/oppilas,

b. aikaistetaan hankkeiden suunnittelua siten, että suunnitelmat ovat valmiina hyvissä ajoin en-
nen palvelutarvetta,

c. tehdään alueellisia kokonaisratkaisuja, joissa huonokuntoisia kohteita korvataan uusilla
standardiratkaisuilla

TATU-ohjelman keskeisenä tavoitteena investointien tulorahoituskyvyn parantamiseksi on vuosikatteen
vahvistaminen toimintamenojen kasvua hillitsemällä. Kustannuskasvuun voidaan vaikuttaa kustannus-
vaikuttavilla palvelujen järjestämistavoilla sekä oman palvelutuotannon tehokkuutta, tuottavuutta ja kus-
tannusvaikuttavuutta kehittämällä.

Tavoitetta palvelujen järjestämiskustannusten kasvun hillitsemiseksi toteutetaan Patu-palvelutuotteiden
avulla.  Palvelutuotteiden suoritemäärien sekä kokonais- ja yksikkökustannusten avulla tulosyksiköiden
johto voi seurata palvelutuotannon tehokkuuden kehitystä ja vertailla palvelujen järjestämisvaihtoehtoja
vertailukelpoisemmin kustannustiedoin. Palvelujen tuotteistaminen lisää talousarvion läpinäkyvyyttä esit-
tämällä paremmin palvelutuotannon suoritemäärien ja määrärahojen kytkentä.

Laajasta ja monipuolisesta palvelutuotannosta sekä puutteellisista laskentajärjestelmistä johtuen, palve-
lujen tuotteistuksessa ollaan edelleen kehitysvaiheessa.  Vuonna 2019 käynnistettiin Patu 2 projekti,
jossa nykyistä palvelutuotteistusta kehitetään tulosyksiköittäin asiakkuus- ja tarveperusteisemmaksi.
Asiakkuusperusteisella tuotteistuksella pyritään vastaamaan paremmin nykyisten ja tulevien asiakkaiden
ja asukkaiden tarpeisiin, parantamaan palvelujen kohdentamista oikealle asiakkaalle, käyttämään oikeita
palvelukanavia, sekä käyttämään kustannusvaikuttavinta palvelun järjestämistapaa.

Talousarviokirjassa esitetään tulosyksiköittäin tunnuslukuja-otsikon alla tulosyksikön merkittävimmät,
noin 70 prosenttia tulosyksikön budjetista kattavat palvelutuotteet, tuotteiden kokonaiskustannukset sekä
suoritemäärien ja yksikköhinnan kehitys ja tavoitteet vuosina 2018-2020. Palvelutuotteiden sisältö ja
laatutaso pidetään vakiona. Suoritemäärien kehityksestä esitetään arvot vuosille 2021-2022.

Patu- tuotteilla mitataan palvelutuotannon tehokkuutta ja tuottavuutta olettaen, että palvelutuotteen sisäl-
tö ja laatu pysyvät vakioina. Tavoitteena on, että samalla panostuksella saataisiin enemmän suoritteita /
pienemmällä panostuksella saadaan aikaiseksi sama suoritemäärä. Vuoden 2020 tulostavoitteeksi on
asetettu, että palvelutuotannon tuottavuus paranee 1,5 prosenttia vuoden 2020 aikana peruspalvelujen
hintaindeksin muutos huomioiden. Mittarina on toimialan merkittävimpien palvelutuotteiden yksikköhin-
nan kehitys vuoden 2019 toteumaan nähden.

Patu- tuotteiden suorite- ja kustannuskehitystä, HR-mittareita sekä muita laadun ja toiminnan mittareita
seurataan ja analysoidaan johtoryhmissä osavuosikatsauksen rytmissä. Analyysi tehdään yhteisesti
määritellyn prosessin mukaisesti tulosyksikkökohtaisilla raporteilla. Vuoden 2020 Patu-tuotteiden suori-
temäärien ja kustannusten kehityksestä raportoidaan vuoden 2. osavuosikatsauksessa sekä tilinpäätök-
sessä.

Johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmä kokonaisuuden, JoTo-järjestlemän hankinta käynnistettiin
kaupunginhallituksen päätöksellä 16.6.2019. Järjestelmähankinnan tavoitteena on Espoo-tarinan toi-
meenpanon parantaminen sekä johtamisen ja talousohjauksen kehittäminen. Järjestelmähankinta paran-
taa talous- ja toimintatiedon laatua ja saatavuutta sekä parantaa tiedon hyödyntämistä stategisessa ja
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operatiivisessa johtamisessa. Lisäksi uudistetut prosessit tehostavat johtamista ja talouden perusproses-
seja kaikilla organisaatiotasoilla. JoTo-järjestelmän ensimmäisen vaiheen käyttöönotto on vuoden 2022
alusta ja tavoitteena on tuottavuuden parantaminen sekä toiminnan ja talouden läpinäkyvyyden paran-
taminen.

Talousarvion tulostavoitteisiin ja tavoitteisiin sisältyy keskeiset TATU 2 -linjausten tavoitteet sekä toi-
mialojen tasapainotus- ja tuottavuuden kehittämistavoitteita. Ohjelmaa toteutetaan osana normaalia linja-
johtamista ja toiminnan kehittämistä ja sen tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsausten yh-
teydessä

Taloussuunnitelma 2020−2022

Espoon väestönkasvu jatkuu. Seuraavan yhdeksän vuoden aikana eli vuoden 2028 alkuun mennessä
Espoon väestömäärä kasvaa ennusteen mukaan 324 700 asukkaaseen. Tämä kehitys tarkoittaa vuosit-
tain keskimäärin noin 4 600 asukkaan väestönlisäystä. Espoon väestörakenne muuttuu, 75 vuotta täyttä-
neiden määrä kasvaa 11 300 hengellä, mikä on 2 900 henkeä enemmän kuin alle 20-vuotiaiden väestön-
lisäys yhteensä, 8 400 henkeä. Myös kielirakenne muuttuu, vuoteen 2029 mennessä vieraskielisten
määrä kasvaa 81 861 asukkaalla eli 24,9 prosenttiin espoolaisista. Espoon väestöllinen huoltosuhde
heikkenee, vuonna 2028 sataa työikäistä kohden on noin 54 lasta tai vanhusta nykyisen 51 sijaan. Koko-
naisuudessaan palvelutarve kasvaa väestönkasvua nopeammin.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys noudattaa valtuuston 21.10.2019 hyväksymää kehystä pienin tar-
kennuksin mm. liikelaitosten ja taseyksiköiden toimintakatteissa. Lisäksi taloussuunnitelmaan on tarken-
nettu valtionosuudet uusimman ennakkolaskelman mukaan, lisätty yleishallintoon verotuskustannusten
kasvu verottajan uusimman ilmoituksen mukaan sekä tarkennettu kaupungin myöntäminen antolainojen
määrää tytäryhtiöille.

Kaupunginjohtajan esityksen talousarviovuoden vuosikate on 171,7 milj. euroa ja nousee taloussuunni-
telmakauden lopussa 194 milj. euron tasolle, eli talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman tavoitetta
ei saavuteta. Nettotoimintamenot, eli toimintakatteen alijäämä kasvaa 4,9 prosentilla vuonna 2020, vuo-
sina 2021-2022 kasvu on saava taittumaan enintään 2 prosentin tasolle. Tatu tavoitetta konsernin laina-
määrän taittumisesta laskuun (pl. Espoon Asunnot Oy ja HSY) ei saavuteta taloussuunnitelmakauden
aikana kasvavista toimintamenoista, heikentyneestä verorahoituksesta sekä Koulut kuntoon- ohjelman
mittavasta investointitasosta johtuen. Taloussuunnitelmakaudella kaupungin investointien tulorahoitusas-
te jää 50-60 prosentin tasolle ja lainakanta kasvaa edelleen yhteensä 516 milj. euroa.

Verotulot

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi 2020 julkaistiin 7.10.2019. Esitys sisältää seuraavat veroperus-
temuutokset, jotka vaikuttavat kuntien kunnallis- ja yhteisöverotuloja vähentäen tai kasvattaen 2020 (vai-
kutusarvio koko kuntaryhmään). Kokonaisuudessaan vaikutus on kuntien verotuloja -285 milj. euroa vä-
hentävä. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien verotulomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräi-
sesti.

- ansiotuloveroperusteiden indeksitarkistus (-196 milj. eur)
- asuntolainan korkovähenyksen rajaaminen (10 milj. eur)
- valtionverotuksen eläketulovähennyksen korottaminen (-2 milj.eur)
- kunnallisveron eläketulovähennyksen korottaminen (-23 milj. eur)
- työtulovähennyksen korottaminen (-48 milj.eur)
- perusvähennyksen korottaminen (-59 milj. eur)
- kotitalousvähennyksen supistaminen (36 milj.eur)
- avainhenkilölain säätäminen pysyväksi (-3 milj. euroa)

Kunnallisveron ennakonpidätysten kertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla vuonna 2019. Kuntalii-
ton arvion mukaan ennakoita olisi pitänyt kertyä kunnille syyskuun loppuun mennessä noin 500 milj. eu-
roa toteutunutta enemmän.
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Verohallinnon tekemien selvitysten perusteella kertymävaje johtuu suurimmaksi osaksi uudesta enna-
konperintämenettelystä eli verkorttimuutoksesta ja lisäksi vuoden alussa käyttöönotetun kansallisen tulo-
rekisterin ilmoitusongelmista. Verokorttiuudistuksessa on luovuttu palkkakausikohtaisista tulorajoista ja
sivutulokorteista, jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu alkuvuodesta huomattavasti aiempaa
käytäntöä alhaisempina. Verohallinnon laatiman selvityksen perusteella verokorttiuudistuksesta johtuva
kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä. Kuntien
tilityksissä korjausliike näkyy suuremmassa määrin vasta tammikuussa. Lopullisesti vaje korjaantuu vas-
ta verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen.

Verokorttiuudistus on pysyvä muutos. Vaikka kertymävaje korjaantuu vuoden 2019 kunnallisverojen osal-
ta vuoden 2020 aikana, niin verohallinto olettaa, että verovuoden 2020 ennakkoverot kertyvät taas sa-
malla tavalla jättäen vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle.

Talousarvion verotuloarvio sisältää epävarmuutta. Verotuloarviot on tehty valtiovarainministeriön syksyn
talouskatsauksen mukaiseen talouskehityksen sekä kuntaliiton veroennustekehikossa esitettyjen arvioi-
den perusteella.

Vuonna 2019 verotuloja arvioidaan tilitettävän yhteensä 1 512 milj. euroa, joka on vain 0,7 prosenttia
enemmän kuin vuonna 2018. Valtio päätti maksaa vuoden 2020 valtionosuudesta erän jo vuoden 2019
puolella helpottaakseen kuntien verovajetta. Verotulot yhteensä (verot ja valtionosuudet) kasvavat kui-
tenkin vain 1,7 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Vuonna 2020 Espoon verotulojen arvioidaan kasvavan yhteensä 4,3 prosenttia. Kunnallisverojen arvioi-
daan kasvavan 4,6 prosenttia vuodelta 2019 siirtyvistä tilityksistä sekä ansiotulojen kohtuullisista kas-
vuodotuksista johtuen.  Vuonna 2021 ja 2022 kasvuksi arvioidaan 3,5 prosenttia.

Yhteisöveron arvioidaan vuonna 2020 kasvavan 3,1 prosenttia, arvio perustuu valtakunnalliseen arvioon
yhteisöveron kokonaiskertymästä. Vuosina 2021-2022 kasvuksi arvioidaan 2,5 prosenttia. Kiinteistövero-
arvio perustuu voimassa oleviin kiinteistöverolain alarajoihin ja vuoden 2019 tilastoihin. Vuonna 2020
kiinteistöveroa arvioidaan tilitettävän 123,5 milj, euroa ja verotulojen kasvavan vuosittain noin 2 milj. eu-
rolla. Kiinteistöverotuksen pohjana käyttävästä maan- ja rakennusten verotusarvonmäärityksistä on val-
misteilla lakimuutos.

Kuntaliiton ennakollisten valtionosuuslaskelmien (7.10.2019) mukaan kuntien valtionosuudet (ml. vero-
menetysten kompensaatiot) kasvavat 607 miljoonaa euroa (+7,0 %; 111 €/asukas) vuodesta 2019 vuo-
teen 2020. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 6 964 miljoonaa euroa ja veromenetysten kom-
pensaatioita 2 251 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Peruspalvelujen valtionosuuden (VM) kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 johtuu erityisesti vuonna 2019
päättyneestä kilpailukykysopimuksesta, mutta taustalla on myös muita lakiin perustuvia muutoksia:
- Kilpailukykysopimukseen sisältynyt lomarahojen leikkaus päättyy ja niin ikään siihen liittyvä valtion-

osuuden leikkaus (-264 milj. €) päättyy vuoteen 2019.
- Pääministeri Juha Sipilän hallituksen päättämä määräaikainen vuosia 2016-2019 koskenut indeksi-

korotusten jäädytys päättyy vuoteen 2019. Tehtyjä indeksijäädytyksiä ei kompensoida, mutta vuoden
2020 kustannustason muutos (+2,4 %) lisää valtionosuutta 166 milj. euroa.

- Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2017 tietoi-
hin) lisää valtionosuutta 102 milj. euroa vuonna 2020.

- Uutuutena vuonna 2020 aiemmin valtionosuusjärjestelmän kautta kunnille maksetut verotulomene-
tysten kompensaatiot erotetaan järjestelmästä omalle momentilleen 28.90.35. Veromenetysten kom-
pensaatiot lisääntyvät 285 milj. euroa vuonna 2020. Täten vuosien 2010-2020 veromenetysten kom-
pensaatioiden yhteissumma on 2 251 milj. euroa.

Espoon arvioidaan saavaan valtionosuuksia vuonna 2020 alustavan laskelman mukaan 20,9 milj. euroa,
sekä veromenetysten kompensaatioita 76,7 milj. euroa, yhteensä 97,6 milj. euroa. Valtionosuusluontei-
nen rahoitus kasvaa noin 38 milj. eurolla vuoteen 2019 nähden.

Verorahoitus (verot ja valtionosuudet) kasvavat vuonna 2020 käytettävissä olevan tiedon perusteella
yhteensä 6,5 prosenttia vuoteen 2019 ennusteeseen nähden erityisesti vuodelta 2019 siirtyvistä verotili-
tyksistä johtuen, vuonna 2021- ja 2022 kasvua on noin 3 prosenttia.
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Tuloslaskelma

Kaupungin toimintatuotot pysyvät vuoden 2019 tasolla mm. vuoden 2019 korkeista maanmyyntituotoista
johtuen. Maanmyyntitulojen kertymä riippuu kuitenkin yleisestä talouskehityksestä, asunto- sekä toimiti-
lamarkkinoiden kehityksestä sekä siitä, kuinka hyvin kaupunki onnistuu elinkeino- ja maankäyttöpolitii-
kassaan.

Kilpailukykysopimuksen mukaisten lomarahanleikkausten päättyminen kasvattaa hieman henkilöstöme-
noja vuonna 2020, 75 prosenttia lomarahojen poistumisen vaikutuksesta kohdistui jo vuoden 2019 tilin-
päätökseen. Kunta-alan työehtosopimus päättyy maaliskuun lopussa 2020, talousarviossa on varattu
maltillinen 0,8 prosentin palkankorotusvaraus huhti-joulukuulle 2020.

Toimialojen määrärahoissa on huomioitu palvelujen kohdeikäluokkien väestönkasvu sekä kustannuske-
hitystä hyvin kuvaava peruspalvelujen hintaindeksin muutos.

Toimintakatteen alijäämän eli nettomenojen kasvu on 4,9 prosenttia, kasvuun vaikuttavat arvioidun pal-
kankorotuksen lisäksi väestön- ja palvelutarpeenkasvu, IT-kustannusten nousu sekä yleinen kustannus-
kehitys ja tilakustannusten kasvu. Nettomenojen kasvu on talouden tasapainottamistavoitteeseen näh-
den liian suuri. Nettomenojen kasvu on saatava taittumaan alle 2 prosentin tasolle, jotta kaupungin vuo-
sikate nousisi TATU- tavoitteiden mukaiselle 270 milj. euron tasolle, ja kaupunki pysyisi rahoittamaan
investointinsa tulorahoituksella ja lainakannan kasvu taittuisi.

Verorahoitus (verot ja valtionosuudet) kasvaa vuonna 2020 6,5 prosenttia noin 1,67 miljardiin euroon,
vuonna 2021 ja 2022 kasvuksi arvioidaan 3,1 prosenttia.

Rahoitustuottoja on arvioitu vuosittain 20,6 milj. euroa, jotka koostuvat rahastojen tuotoista noin 16 milj.
euroa, osinkotuotoista sekä sijoitetun pääoman korkotuotoista

Korkokustannukset on laskettu olettaen, että korkotaso pysyy lähivuodet alhaisena. Vuonna 2020 korko-
kustannuksiksi oletetaan 12,8 milj. euroa ja taloussuunnitelmakauden lopussa yli 1,3 miljardin euron
tasolle nousevasta lainakannasta 19,7 milj. euroa.

Vuonna 2020 vuosikatetta arvioidaan kertyvän 171,7 milj. euroa, vuonna 2021 175,1 milj. euroa ja vuon-
na 2022 193,6 milj. euroa. TATU ohjelmassa asetettua tavoitetta 270 milj. euron vuosikatteesta ei saavu-
teta valtuustokauden eikä taloussuunnitelmakauden loppuun mennessä. Vuosikatteen vahvistaminen
vaatii nettomenojen kasvun painamista alle 2 prosentin mm. palvelujen järjestämistapoja optimoimalla
sekä omaa tuotantoa ja tilankäyttöä tehostamalla.

Talousarviovuoden 2020 tulos on 4 milj. euroa ylijäämäinen. Investointiohjelma painottuu vahvasti ohjel-
makauden alkuvuosille ja investointitason kohottua yli 350 milj. euron vuositasolle ei vuosikate riitä inves-
tointien rahoittamiseen, vaan velkaantuminen jatkuu koko taloussuunnitelmakauden.

City as a Service-Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon tavoitetila 2030

Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon tavoitetila 2020 -suunnitelman päivitys vuoteen 2030 on val-
mistunut ja tulossa päätöksentekoon. Uudet palvelujen järjestämisen linjaukset tulee ottaa lähtökohdaksi
aina, kun kehitetään ja uudistetaan palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Linjaukset ohjaavat kohti kau-
punki palveluna -ajattelua, jonka mukaisesti palveluja tuottaa koko kaupunkiyhteisö, ei vain kaupunkior-
ganisaatio. Linjauksilla ohjataan kehittämään palveluja asiakkuusperustaisesti, kustannusvaikuttavasti ja
kestävällä tavalla. Dataa hyödynnetään palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa, ja palvelujen uudis-
tamisessa hyödynnetään kustannusvaikuttavimpia toimintamalleja ja teknologioita digitalisointia lisäten.
Digitaalista ja fyysistä palveluverkkoa kehitetään ja optimoidaan yli organisaatio- ja kuntarajojen. Vuoden
2020 EMBA-projektit osaltaan suunnittelevat ja käsittelevät linjausten toimeenpanoa huomioiden digimur-
roksen sekä toimitilojen ja muiden resurssien näkökulmat.
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Investoinnit

Vuoteen 2030 ulottuvan 11 vuoden investointiohjelman kokonaismäärä on yhteensä 3 miljardia euroa,
keskimäärin 275 milj. euroa vuodessa. Kokonaismäärään lukeutuvat myös vuokra- ja leasing sekä pro-
jektiyhtiö mallilla hankittavat pitkäaikaiset toimitilat. TATU linjauksissa on määritelty, että jos jokin hanke
päätetään tehdä yhtiöhankkeena tai muuna taseen ulkopuolisena hankkeena, vähentää se vastaavasti
kaupungin investointien enimmäismäärää. Investointiohjelma on valmisteltu 3 mrd. euron investointikaton
mukaisesti siten, että kaupungin investoinnit ovat noin 2,75 mrd. euroa ja vuokra-, leasing- ja projektiyh-
tiökohteita on noin 300 milj. euroa.

Kaupungin 11 vuoden investointiohjelma on vahvasti etupainotteinen. Panostukset Koulut kuntoon -
ohjelman toteuttamiseen mittavalla toimitilainvestointiohjelmalla, kaupunkirakenteen kehittymiseen län-
simetron kehityskäytävällä sekä Raide-Jokeri painottuvat ohjelmakauden alkupuolelle ja nostavat inves-
tointitason keskimäärin yli 300 milj. euron tasolle seuraavan 5 vuoden aikana.

Valtuustokauden keskeisenä tavoitteena on saada koulut kuntoon ja varmistaa, että kouluilla ja päiväko-
deilla on terveet ja toimivat tilat, ja sisäilmakohteiden ja hätäväistöjen lukumäärä on nolla. Kaupunki ja
sen omistamat kiinteistöyhtiöt toteuttavat palvelutilojen investointeja seuraavan 11 vuoden aikana yh-
teensä noin 800 milj. eurolla. Lisäksi kaupunki hankkii koulu- ja päiväkoti- sekä muita palvelutiloja vuok-
ra-, leasing- ja projektiyhtiömallilla lähes 300 milj. eurolla. Tilahankkeita toteutetaan 11 vuoden aikana
keskimäärin 100 milj. euroa vuodessa ja hankkeista yli 80 prosenttia kohdistuu koulu- ja päiväkotitiloihin.
Tilahankkeissa otetaan käyttöön uusia suunnittelu- ja toteutustapoja, joilla hankkeiden kokonaiskustan-
nuksia voidaan laskea. Projektiyhtiömallilla (PPP) toteutettavaksi valmistellaan 5 koulun ja 3 päiväkodin
uudisrakennushankkeita.

Kaupungin infrastruktuurin kehittämiseen investoidaan vuonna 2020 139 milj. euroa ja yhteensä noin 900
milj. euroa seuraavan 11 vuoden aikana. Investoinnit sisältävät Raide-Jokerin, Metron kehityskäytävän
osittain maankäyttösopimuksilla rahoitettavan rakentamisen, kehä I Hagalundinkallion tunneloinnin, alue-
keskusten kehittämisen sekä kaupunkirakenteen kehittymisen edellyttämät liikenneväylien ja joukkolii-
kenteen hankkeet.

Koko Espoo-konserni investoi vuonna 2020 yli 800 milj. eurolla ja seuraavien 10 vuoden aikana yhteensä
noin 4,8 mrd. eurolla, keskimäärin 480 milj. euroa vuodessa. Konserniyhteisöjen investoinneista merkit-
tävimmät kohdistuvat Länsimetron II-vaiheen toteutukseen, Espoon Asunnot Oy:n hankkeisiin sekä HUS
ja HSY-kuntayhtymien investointeihin. Lisäksi uusien ja kehittyvien alueiden pysäköintilaitoksiin liityntä-
pysköintipaikkoineen investoidaan kaupungin pysäköintiyhtiöiden kautta. Useissa pysäköintiratkaisuissa
kaupunki toimii yhtiöiden perustajana, rakennuttajana ja alkuvaiheen rahoittajana, mutta luopuu omistuk-
sista alueiden rakentuessa ja myy valtaosan pysäköintipaikoista alueen kiinteistöille.

TATU-ohjelman mukaisella talouden tasapainottamisella voitaisiin varmistaa kaupungin kilpailukykyisyys
ja lainakannan riskienhallinta pidemmällä aikavälillä. Maankäytön ja sopimuspolitiikan ohjauksella, inves-
tointien priorisoinnilla, kaupunkitasoisella palvelu- ja toimitilaverkkosuunnittelulla sekä kustannustehok-
kaalla, mm. koulujen ja päiväkotien standardisuunnitelmilla ja rakennuttamisella rajoitetaan kaupungin
investointien ja lainakannan kasvua.

Rahoituslaskelma

Emokaupungin nettoinvestoinnit ovat talousarviovuonna noin 335 milj. euroa, josta voidaan rahoittaa
tulorahoituksella noin 51 prosenttia. Loppuosa katetaan purkamalla peruspalvelujen ja maanhankinnan
investointirahastoa ja lisälainalla. Vuosina 2020 - 2022 peruspalvelujen ja maanhankinnan investointira-
haston arvioitua lisätuottoa käytetään investointien rahoitukseen 15 milj. euroa vuodessa. Mikäli verora-
hoitus jatkossa riittää investointien rahoitukseen, rahaston tuottoa ei käytetä.

Vuosikatteen heikosta kehityksestä ja mittavasta investointiohjelmasta johtuen toiminnan ja investointien
rahavirta pysyy negatiivisena koko taloussuunnitelmakauden. Investoinneista pystytään rahoittamaan
tulorahoituksella 51 prosenttia vuonna 2020, 50 prosenttia vuonna 2021 ja 61 prosenttia vuonna 2022.

Kaupungin lainakantaa kasvattaa emokaupungin investointien lisäksi Euroopan investointipankista ja
Euroopan neuvoston kehityspankista (CEB) nostettavat edulliset, nettona noin 58 miljoonan euron Es-
poon Koulu- ja päiväkotikiinteistöt Koy:lle ja Matinkylän uimahalli Oy:lle edelleen lainattavat erät. Kau-
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pungin lainakanta kasvaa vuonna 2020 216 milj. eurolla ja koko taloussuunnitelmakaudella yhteensä 516
milj. eurolla.

Kaupungin ja konsernin lainakannan kasvu jatkuu. Toimintamenot kasvavat ennakoitua nopeammin,
Koulut kuntoon- ohjelman toteuttaminen kasvattaa koulujen kunnostusta ja kaupungin kestävä kasvu
vaatii investointeja infrastruktuuriin. Kaupungin kasvua tukevia investointeja on tehtävä etupainoisesti
suhteessa siihen, kuinka maanmyynti- ja sopimuskorvaustuotot sekä verotulot kertyvät.  Länsimetro ja
sen jatke Kivenlahteen, Raidejokeri sekä kaupunkiradan rakentaminen Leppävaarasta Kauklahteen
mahdollistavat kaupunkirakenteen tiivistymisen ratojen varteen ja luovat uusia mahdollisuuksia niin yri-
tysten, palvelujen kuin asuntojen sijoittumiseen.

Etupainoinen rakentaminen lisää kaupungin taloudellista riskiä kasvattamalla konsernin oikaistun lai-
nakannan (pl. Espoon Asunnot ja HSY) 3,4 miljardin euron tasolle taloussuunnitelmakauden aikana.
TATU- tavoitteen mukaista konsernin lainakannan (ilman EA ja HSY) kasvua ei saada pysähtymään
taloussuunnitelmakaudella, vaan tavoite siirtyy noin vuoteen 2026. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi,
että nettomenojen kasvu saadaan tasoittumaan alle 2 prosentin ja investointiohjelmaa ei kasvateta.  Oi-
kaistu lainakanta nousee käytettävissä olevan tiedon mukaisesti noin 3,5 miljardin euron tasolle vuoteen
2026, jonka jälkeen lainkanta kääntyy laskuun. Koko konsernin lainakanta jatkaa kasvua 5,3 miljardin
euron tasolle vuoteen 2028.

Valmisteilla oleva Rinteen hallitusohjelman mukainen Sote- ja maakuntauudistus muuttaa kuntien rahoi-
tusta ja rahoitusasemaa sekä Uudenmaan eritysratkaisu että maakuntamallin toteutuessa. Valmistelun
keskeneräisyydestä johtuen Sote- ja maakuntauudistusta ei ole huomioitu taloussuunnitelmakaudella.

Henkilöstö

Espoo-tarinan taloutta, henkilöstöä ja johtamista koskevan päämäärän mukaisesti toimimme edelläkävi-
jänä kunnallisten palvelujen, niiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Osaavana ja uudis-
tuskykyisenä henkilöstönä järjestämme, tuotamme ja kehitämme palveluja sekä niiden laatua, kustan-
nusvaikuttavuutta ja tuottavuutta. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä
tasolla. Henkilöstösopimus vahvistaa espoolaista johtamista, hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja työhyvinvoin-
tia.

Kaupungin palveluksessa oli vuoden 2019 syyskuussa 14 586 henkilöä. Kaupungin henkilöstömäärä on
ollut nousussa johtuen asukas- ja asiakasmäärän jatkuvasta vuosittaisesta kasvusta. Vuoden 2020 ta-
voitteena on henkilötyön (oman henkilöstön työ sekä vuokratyönä ostettu työ) tuottavuuden paraneminen
prosentilla suhteessa Espoon kasvavaan asukasmäärään tai alemmalla tasolla suoritemäärään. Tavoi-
tetta seurataan henkilötyövuosien kautta.

Vuoden 2020 aikana kaupungin henkilöstömäärä jatkaa kasvuaan noin 240 henkilöllä. Kasvu kohdentuu
peruspalveluihin, kuten kouluihin ja varhaiskasvatukseen sekä sosiaali- ja terveystoimen palveluihin.
Työvoiman saatavuuteen työvoimapulasta kärsiville aloille panostetaan oppilaitosyhteistyöllä sekä kau-
punkia työnantajana suunnitelmallisesti markkinoimalla. Osa henkilöstömäärän kasvusta korvaa palvelu-
jen ostoa, kuten vuokratyövoiman käyttöä.

Tuottavuutta parannetaan vähentämällä henkilöstön sairauspoissaoloja. Tavoitteena vuodelle 2020 on,
että terveysperusteisten poissaolojen määrä laskee 10 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajankohdan
poissaolojen määrästä. Henkilöstökokemusta johtamisesta, työn sujuvuudesta ja työhyvinvoinnista sekä
työnantajan suosittelemisesta seurataan Kunta 10 -tutkimuksella.

Henkilöstön kehittämisen osalta tarjotaan palveluja ja tukea johtamisen, osaamisen ja työhyvinvoinnin
kehittämisessä esimiehille ja työyhteisöille. Vuoden 2020 painopisteitä ovat muutosjohtamisen tuki sekä
edelleen henkilöstön osaamisen kehittämisen tukeminen erilaisin välinein ja toimenpitein. Lisäksi kehite-
tään johtamisvalmennusten kokonaisuutta.
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TULOSLASKELMA
Yhdistetty tuloslaskelma sisältäen peruskaupungin, liikelaitokset ja taseyksiköt. Toimintatuotoissa ja -
menoissa mukana kaupungin sisäiset erät. Toimintakate ja siitä alaspäin ulkoisia, tilinpäätöksen
mukaisia eriä.

Tuloslaskelma TP 2018 ENN 8/2019* TA 2020 2021 2022
Varsinainen toiminta
Toimintatulot + 757 370 798 298 797 887 800 961 803 289
Valmistus omaan käyttöön 11 632 14 033 13 693 13 693 13 693
Toimintamenot - -2 144 898 -2 263 909 -2 334 126 -2 383 209 -2 417 756
Toimintakate = -1 375 896 -1 451 578 -1 522 546 -1 568 555 -1 600 774
Verotulot + 1 501 986 1 512 469 1 576 800 1 628 133 1 681 235
Valtionosuudet + 43 067 60 383 97 616 98 658 99 888
Käyttökate = 169 157 121 274 151 870 158 236 180 350
Rahoitustulot ja -menot 26 370 23 471 19 821 16 894 13 315
Korkotulot + 15 090 15 654 16 108 16 418 16 417
Muut rahoitustulot + 33 668 21 547 20 565 20 565 20 565
Korkomenot - -8 372 -9 700 -12 852 -16 089 -19 667
Muut rahoitusmenot - -14 016 -4 030 -4 000 -4 000 -4 000
Vuosikate = 195 527 144 745 171 691 175 130 193 664
Suunnitelmapoistot - -152 349 -166 793 -167 708 -171 612 -174 906
Arvonalentumiset - -8 785 -11 250 0 0 0
Tilikauden tulos = 34 393 -33 298 3 983 3 518 18 758
Poistoeron lisäys (-) - -1 606 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000
Poistoeron vähennys (+) + 4 337 3 659 3 000 2 400
Rahastojen/varausten vähennys + 12 468 15 000 15 000 15 000 15 000
Tilikauden yli/alijäämä = 45 255 -28 961 7 642 6 518 21 158

*  ENN 8/2019 =  ennuste v uoden lopun tilanteesta

Tunnuslukuja TP 2018 ENN 8/2019* TA 2020 2021 2022
Toimintatulot/-menot % 35,3 35,3 34,2 33,6 33,2
Vuosikate poistoista % 128,3 86,8 102,4 102,0 110,7
Vuosikate euroa/asukas 31.12. 689 500 583 585 638
Asukkaat 31.12. 283 944 289 600 294 500 299 200 303 700
kasvu 4 900 5 656 4 900 4 700 4 500
kasvu -% 1,8 % 2,0 % 1,7 % 1,6 % 1,5 %
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RAHOITUSLASKELMA
Yhdistetty rahoituslaskelma sisältäen peruskaupungin, liikelaitokset ja taseyksiköt.

Varsinainen toiminta ja investoinnit TP 2018 ENN 8/2019* TA 2020 2021 2022
Tulorahoitus
Vuosikate + 195 527 144 745 171 691 175 130 193 664
Tulorahoituksen korjauserät  +/- -62 079 -99 132 -76 532 -80 032 -82 032
Yhteensä = 133 448 45 613 95 159 95 098 111 632
Investoinnit
Investointimenot - -306 855 -386 000 -404 556 -361 369 -327 034
Rahoitusosuudet investointeihin + 36 316 74 400 68 664 11 814 7 364
Pysyvien vastaavien luovutustulot + 64 702 82 400 59 800 63 300 65 300
Rahastojen käyttö investointeihin + 13 475 15 000 15 000 15 000 15 000
Investoinnit netto = -192 362 -214 200 -261 092 -271 255 -239 370
Varsinainen toiminta ja investoinnit netto -58 914 -168 587 -165 933 -176 157 -127 738
Rahoitustoiminta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäys - -19 010 -29 050 -47 813 -19 640 -6 260
Antolainasaamisten vähennys + 588 436 4 586 4 887 6 243
Antolainojen nettomuutos = -18 422 -28 614 -43 227 -14 753 -17
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 100 000 190 000 285 000 275 000 211 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -54 462 -60 000 -68 676 -86 834 -98 618
TA-lainojen nettomuutos = 45 538 130 000 216 324 188 166 112 382
Muut maksuvalmiuden muutokset -4 821 8 753 -6 316 2 955 15 667
Vaikutus maksuvalmiuteen +/- -36 619 -58 448 848 210 294

Tunnuslukuja TP 2018 ENN 8/2019* TA 2020 2021 2022
Investointien tulorahoitus % 72,3 46,5 51,1 50,1 60,6
Lainakanta 31.12 731 490 861 490 1 077 814 1 265 980 1 378 362
Lainat euroa/asukas 31.12 2 576 2 975 3 660 4 231 4 539
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Peruskaupungin, liikelaitosten, Suurpellon, Tapiolan ja rahastojen yhdistetty tuloslaskelma
Talousarvio 2020

Peruskaupunki Tilapalvelut LUP Liikelaitokset Suurpelto Tapiola Rahastot Taseyksiköt Espoon Sisäiset Espoon kaupunki
yhteensä yhteensä kaupunki YHT. erät ilman sis.eriä

Toimintatulot 430 105 266 501 47 576 314 077 7 286 44 200 2 219 53 705 797 887 -391 788 406 099
Valmistus omaan käyttöön 13 615 78 0 78 0 0 0 13 693 13 693
Toimintamenot -2 115 268 -170 302 -46 007 -216 309 -204 -1 736 -609 -2 549 -2 334 126 391 788 -1 942 338
Toimintakate -1 671 548 96 277 1 569 97 846 7 082 42 464 1 610 51 156 -1 522 546 0 -1 522 546

Verotulot 1 576 800 1 576 800 1 576 800
Valtionosuudet 97 616 97 616 97 616
Rahoitustulot ja - menot

Korkotulot 15 595 0 0 0 0 0 877 877 16 472 -364 16 108
Muut rahoitustulot 30 690 0 0 0 0 0 18 032 18 032 48 722 -28 157 20 565
Peruspääoman korko 0 -28 157 0 -28 157 0 0 0 0 -28 157 28 157 0
Kunnalle maksetut korkomenot 0 0 -14 -14 0 -350 0 -350 -364 364 0
Korkomenot -12 852 0 0 0 0 0 0 0 -12 852 0 -12 852
Muut rahoitusmenot -2 000 0 0 0 0 0 -2 000 -2 000 -4 000 0 -4 000

Vuosikate 34 301 68 120 1 555 69 675 7 082 42 114 18 519 67 715 171 691 0 171 691

Poistot ja arvonalentumiset -85 675 -49 510 -1 555 -51 065 -6 039 -24 929 0 -30 968 -167 708 -167 708
Satunnaiset menot ja tulot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -51 374 18 610 0 18 610 1 043 17 185 18 519 36 747 3 983 0 3 983

Poistoeron lisäys (-) -15 000 0 0 0 0 0 0 0 -15 000 -15 000
Poistoeron vähennys (+) 0 3 659 0 3 659 0 0 0 0 3 659 3 659
Rahastojen/varausten lisäys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahastojen/varausten vähennys 15 000 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -51 374 22 269 0 22 269 1 043 17 185 18 519 36 747 7 642 0 7 642



ESPOON KAUPUNKI 44
Taloussuunnitelma 2020–2022                                                                                                                                                                                      1 000 euroa

Peruskaupungin, liikelaitosten, Suurpellon, Tapiolan ja rahastojen yhdistetty rahoituslaskelma

Talousarvio 2020
Peruskaupunki Tilapalvelut LUP Liikelaitokset Suurpelto Tapiola Rahastot Taseyksiköt Espoon Sisäiset Espoon kaupunki

yhteensä yhteensä kaupunki YHT. erät ilman sis.eriä
Vuosikate 34 301 68 120 1 555 69 675 7 082 42 114 18 519 67 715 171 691 0 171 691
Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulorahoituksen korjauserät -30 000 0 0 0 -4 000 -24 500 0 -28 500 -58 500 -18 032 -76 532
Tulorahoitus 4 301 68 120 1 555 69 675 3 082 17 614 18 519 39 215 113 191 -18 032 95 159

Investointimenot -242 043 -139 113 -2 300 -141 413 -3 600 -17 500 0 -21 100 -404 556 0 -404 556
Rahoitusosuudet investointeihin 68 300 0 364 364 0 0 0 0 68 664 68 664
Pysyvien vastaavien luovutustulot 31 300 0 0 0 4 000 24 500 0 28 500 59 800 0 59 800
Rahastojen käyttö investointeihin 15 000 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000

Nettoinvestoinnit -127 443 -139 113 -1 936 -141 049 400 7 000 0 7 400 -261 092 0 -261 092
Nettokassavirta -123 142 -70 993 -381 -71 374 3 482 24 614 18 519 46 615 -147 901 -18 032 -165 933
Antolainasaamisten lisäykset -47 583 0 0 0 0 0 -230 -230 -47 813 0 -47 813
Antolainasaamisten vähennykset 3 650 0 0 0 0 0 936 936 4 586 0 4 586

Antolainauksen muutokset -43 933 0 0 0 0 0 706 706 -43 227 0 -43 227
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 285 000 0 0 0 0 0 0 285 000 0 285 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -68 676 0 0 0 0 0 0 -68 676 0 -68 676
Lyhytaikaisten lainojen lis. kunnalta 0 74 607 200 74 807 -1 500 -26 714 -28 214 46 593 -46 593 0

Lainakannan muutokset 216 324 74 607 200 74 807 -1 500 -26 714 0 -28 214 262 917 -46 593 216 324
Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 -15000 -15000 -15000 15000 0
Muut maksuvalmiuden muutokset -3 000 -3 614 181 -3 433 -1 983 2 100 0 117 -6 316 -6 316
Rahoituksen nettokassavirta 169 391 70 993 381 71 374 -3 483 -24 614 -14 294 -42 391 198 374 -31 593 166 781
Rahavarojen muutos 46 249 0 0 0 -1 0 4 225 4 224 50 473 -49 625 848
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Peruskaupunki (ilman liikelaitoksia ja taseyksiköitä)
Vuosien 2020 - 2022  taloussuunnitelma

Tuloslaskelma TP 2018 ENN 2019* TA 2020 2021 2022
Varsinainen toiminta
Toimintatulot + 420 504 421 920 430 105 428 541 429 535
Valmistus omaan käyttöön 11 412 13 990 13 615 13 615 13 615
Toimintamenot - -1 939 460 -2 046 246 -2 115 268 -2 164 877 -2 200 271
Toimintakate = -1 507 545 -1 610 336 -1 671 548 -1 722 721 -1 757 121
Verotulot + 1 501 986 1 511 668 1 576 800 1 628 133 1 681 235
Valtionosuudet + 43 067 60 383 97 616 98 658 99 888
Käyttökate = 37 508 -38 285 2 868 4 070 24 003
Rahoitustulot ja -menot 36 494 33 748 31 433 28 457 24 829
Korkotulot muilta + 14 221 14 776 15 231 15 542 15 542
Korkotulot liilelaitoksilta + 0 0 364 314 264
Muut rahoitustulot + 2 589 2 515 2 533 2 533 2 533
Peruspääoman korko liikelaitoksilta + 28 418 28 157 28 157 28 157 28 157
Korkomenot muille - -8 372 -9 700 -12 852 -16 089 -19 667
Muut rahoitusmenot - -362 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Vuosikate = 74 002 -4 537 34 301 32 527 48 831
Suunnitelmapoistot - -81 355 -86 250 -85 675 -91 451 -98 451
Tilikauden tulos = -7 353 -90 787 -51 374 -58 924 -49 620
Poistoeron muutos 20 330 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000
Rahastojen/varausten vähennys + 14 483 15 000 15 000 15 000 15 000
Tilikauden yli/alijäämä = 27 460 -90 787 -51 374 -58 924 -49 620

*  ENN 2019 =  ennuste v uoden lopun tilanteesta

Rahoituslaskelma TP 2018 ENN 2019* TA 2020 2021 2022
Tulorahoitus
Vuosikate + 74 002 -4 537 34 301 32 527 48 831
Tulorahoituksen korjauserät  +/- -62 079 -27 700 -30 000 -30 000 -30 000
Yhteensä = 11 923 -32 237 4 301 2 527 18 831
Investoinnit
Investointimenot - -157 724 -226 699 -242 043 -192 922 -177 300
Rahoitusosuudet investointeihin + 35 646 71 400 68 300 11 300 6 800
Pysyvien vastaavien luovutustulot + 37 726 72 820 31 300 31 300 31 300
Rahastojen käyttö investointeihin + 13 475 15 000 15 000 15 000 15 000
Varsinainen tominta ja investoinnit netto -58 954 -99 716 -123 142 -132 795 -105 369
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäys - -19 000 -26 400 -47 583 -19 340 -5 960
Antolainasaamisten vähennys + 488 336 3 650 4 437 5 893
Antolainojen muutokset = -18 512 -26 064 -43 933 -14 903 -67
Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 100 000 190 000 285 000 275 000 211 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -54 463 -58 000 -68 676 -86 834 -98 618
Lainakannan muutokset = 45 537 132 000 216 324 188 166 112 382
Muut maksuvalmiuden muutokset = 0 0 -3 000 2 100 5 000
Vaikutus maksuvalmiuteen +/- -31 929 6 220 46 249 42 567 11 946

Peruskaupungin tunnuslukuja TP 2018 ENN 2019* TA 2020 2021 2022
Toimintatulot/-menot % 21,7 20,6 20,3 19,8 19,5
Vuosikate euroa/asukas 31.12. 261 -16 116 109 161
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ESPOO-KONSERNIN TALOUS

Espoo-konsernin konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät yhteisöt 10/2019 tilanteessa:
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Konserniin yhdistellään emoyhteisö Espoon kaupunki ja tytäryhteisöt, kuntayhtymät, joissa Espoon kau-
punki on jäsenenä, sekä osakkuusyhteisöt. Kuntayhtymät on yhdistelty omistusosuuden mukaan. Tytär-
yhtiöistä Espoon Asunnot Oy muodostaa alakonsernin, johon kuuluu viisi tytäryhteisöä ja 13 osakkuusyh-
teisöä. Myös muilla konserniyhteisöillä on omistuksia muista yhtiöistä.

Yleistä konsernista

Kunnan toiminta on kuntalaissa määritelty siten, että kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin
lisäksi kunnan osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä kunnan muun omistukseen, sopimukseen ja
rahoittamiseen perustuvan toiminnan.

Kuntalain taloussäännösten tarkoituksena on edistää mm. toiminnan suunnitelmallisuutta sekä korostaa
konserninäkökulmaa. Lain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnal-
le seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoit-
teet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kun-
takonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäi-
nen.

Espoo-konsernin emoyhteisö Espoon kaupunki muodostuu konsernihallinnosta ja kolmesta toimialasta:
sosiaali- ja terveystoimesta, sivistystoimesta ja teknisestä ja ympäristötoimesta, Tilapalvelut- ja Länsi-
Uudenmaan pelastuslaitos liikelaitoksista sekä Tapiolan ja Suurpellon taseyksiköistä ja rahastoista.

Konsernilla tarkoitetaan Espoon kaupunkia emoyhteisönä ja sen tytäryhteisöjä, joissa Espoon kaupungil-
la on yksin tai yhdessä muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa kirjanpitolaissa tarkoitettu mää-
räysvalta. Kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä, yhdistellään konserniin omistusosuuden mukaan.
Konsernitilinpäätökseen yhdistellään myös konserniyritysten omistusosuutta vastaava määrä osakkuus-
yrityksen voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta.

Valtuusto määrittelee merkittävimmille konserniyhteisöille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Espoo-
tarinan pohjalta taloussuunnitteluprosessin yhteydessä. Konserniyhteisöille asetetut tavoitteiden toteu-
tumisesta raportoidaan kaupunginhallituksen konsernijaostolle sekä osavuosikatsausten yhteydessä
myös valtuustolle. Vuonna 2020 tulos- ja/tai toiminnallisia tavoitteita on asetettu Espoon Asunnot Oy:lle,
Omnialle, HSL:lle, HSY:lle, HUS:lle Länsimetro Oy:lle, Espoo Catering Oy:lle, Espoo Marketing Oy:lle,
EMMA-Espoon modernin taiteen museolle, Espoon Kaupunginteatterille sekä kiinteistöjä omistaville yhti-
öille.

Riskienhallinta Espoo-konsernissa

Sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on hyvän johtamis- ja hallintotavan edellytys Espoo-
konsernissa. Kaupunkikonsernin riskienhallintaa kehitetään yhä koordinoidummaksi toiminnaksi. Ris-
kienhallinnan tavoitteena on tukea kaupunkikonsernia sen perustehtävän toteuttamisessa, asetettujen
tavoitteiden saavuttamisessa sekä kuntalaisten, henkilöstön ja omaisuuden turvaamisessa erilaisilta
riskeiltä. Riskienhallinta sisältää järjestelmällisiä menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan
kaupunkikonsernin toimintaan liittyviä riskejä, sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi,
valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi. Riskienhallinnalla varmistetaan, että kaupunkikon-
sernin toiminta jatkuu keskeytyksittä ja häiriöittä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Kaupunginjohtajalla on asemansa perusteella kokonaisvastuu kaupunginhallituksen päättämän riskien-
hallintapolitiikan toteuttamisesta ja riskienhallinnan toimeenpanosta. Kaupungin johtoryhmä toimii ris-
kienhallinnan johtoryhmänä, ja sen jäsenet ovat vastuussa riskienhallinnan toteuttamisesta kukin omalla
vastuualueellaan. Riskienhallinta on siten mukana pitkän tähtäimen strategiatyössä ja ylimmän johdon
toiminnassa. Operatiivisella tasolla riskienhallinta toteutuu jokapäiväisen johtamisen osana toimialoilla,
yksiköissä ja tytäryhteisöissä.

Espoo-konsernin riskienhallintaa tehdään käytännön tasolla mm. osana taloussuunnittelu- ja seuranta-
prosessia. Talousarviotyön yhteydessä käynnistyy taloussuunnitelmakauden riskienhallintaprosessi.
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Toimialat, yksiköt, liikelaitokset ja tytäryhteisöt laativat riskikartoitukset, joihin sisältyy oman toiminnan
lisäksi myös toimintaympäristöön liittyviä riskejä. Merkittävimmät tulostavoitteita ja tavoitteita uhkaavat
riskit kirjataan tuloskortteihin osa-alueittain. Riskejä hallitaan sekä osana toimintaa että erityisin toimenpi-
tein. Riskitilannetta päivitetään seurantaprosessin yhteydessä.

Kaupungin tytäryhteisöt ovat velvoitettuja ottamaan omassa riskienhallinnassaan huomioon kaupungin-
hallituksen päättämän riskienhallintapolitiikan. Tytäryhteisöjen hallitukset vastaavat yhdessä toimitusjoh-
tajan kanssa riskienhallinnan järjestämisestä. Tytäryhteisöjen tulee kartoittaa toimintansa riskit säännölli-
sesti sekä raportoida merkittävistä riskeistään sekä riskienhallintansa toimivuudesta kaupungille. Kunta-
laki velvoittaa kuntayhtymiä toimimaan riskienhallintansa osalta vastaavalla tavalla.

Riskienhallinnan raportointi konserniyhteisöiltä kaupungille tapahtuu Thinking Portfolio -
konsernisalkkujärjestelmän kautta. Konsernisalkkujärjestelmään kuvataan riskit, arvioidaan niiden tär-
keysjärjestys sekä kirjataan keskeisimmille riskeille hallintatoimenpiteitä. Lisäksi selostetaan miten ris-
kienhallintaa ja sisäistä valvontaa seurataan, sekä miten asiaa käsitellään yhtiön sisäisesti esim. johto-
ryhmissä ja hallituksessa. Järjestelmään annetaan myös arvio yhtiö sisäisen valvonnan toimivuudesta.

Konsernirakenteen muutokset vuonna 2019 ja taloussuunnitelmakaudella 2020-2022

KOY Espoon Toimitilat jakautui vuonna 2019 Koy Espoon Sotekiinteistöiksi ja Koy Espoon Koulu- ja
päiväkotitiloiksi.

Metron jatkeen (Matinkylä-Kivenlahti) varrelle rakennetaan suunnitteluvuosien aikana useita pysäköinti-
laitoksia, jotka toteutetaan yhtiömuodossa. Finnoon alueen pysäköintiä hallinnoimaan on perustettu Es-
poon kaupungin 100 prosenttisesti omistama Finnoon Pysäköinti Oy I, joka toteuttaa alueen ensimmäi-
sen pysäköintilaitoksen vuosina 2019-2020. Vuonna 2020 käynnistyy myös Finnoon toisen pysäköintilai-
toksen sekä Kivenlahden alueen pysäköinnin ensimmäiset toteutukset.

Matinkylässä on rakenteilla KOY Tynnyripuiston pysäköinti palvelemaan rakentuvan Tynnyripuiston ja
mm. Matinkylän uimahallin pysäköintiä.

Suviniittyyn toteutetaan alueen toinen pysäköintilaitos suunnitelmakauden aikana.

Muita suunnitteilla olevia pysäköintiyhtiöitä toteutetaan myöhempinä vuosina mm. Leppävaaraan, Kiven-
lahteen ja Finnoon alueelle.

Konsernin taloudellinen asema vuonna 2018

Espoo-konsernin tulot vuonna 2018 olivat 2,7 mrd. euroa ja menot 2,4 mrd. euroa. Toimintatuotot olivat
1 103 milj. euroa ja toimintakulut 2 384 milj. euroa. Toimintakate oli -1 283 milj. euroa. Toimintatuotot
kattoivat 46 prosenttia toimintakuluista.

Vuosikate oli 300 milj. euroa eli 20 milj. euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuosikate asukasta
kohden oli 1 056 euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen kate oli 15 milj. euroa negatiivinen. Poistot ja ar-
vonalentumiset olivat yhteensä 306 milj. euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui -6 milj. euroa, joka oli 58
milj. euroa edellisvuotta heikompi.

Lainojen lisäksi konsernilla on vuokravastuita 620 milj. euroa ja leasingvastuita 52 milj. euroa. Merkittä-
vimmät vastuut liittyvät elinkaarihankkeisiin. Lisäksi Espoo-konsernilla on muun muassa kuntien takaus-
keskuksen takausvastuita 1,5 mrd. euroa sekä maankäyttö- ja koronvaihtosopimuksiin liittyviä vastuita.

Kaupunkikonsernin bruttoinvestoinnit olivat 495 milj. euroa ja ne pienenivät 121 milj. euroa vuodessa
(nettona eli rahoitusosuudet huomioiden vähennys oli 110 milj. euroa). Eniten bruttoinvestointeja kau-
punkikonsernin tytäryhteisöistä toteuttivat Länsimetro Oy (100 milj. €), Espoon Asunnot Oy (34 milj. €) ja
KOy Espoon Toimitilat (18 milj. €) ja kuntayhtymistä HUS (32 milj. €) sekä HSY (40 milj. €). Rahoitus-
osuuksia konserni sai 37 milj. euroa. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja kertyi 78 milj.
euroa. Investoinneista pystyttiin konsernitasolla rahoittamaan tulorahoituksella 65 %.
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Toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirroista muodostuva kokonaisrahavarojen muutos oli
75 milj. euroa negatiivinen. Kaupunkikonsernilla oli vuoden lopussa rahavaroja 1 004 milj. euroa.
Taseen loppusumma vuoden lopussa oli 6 724 milj. euroa eli kasvoi vuodessa 7 milj. euroa.

Taseen vastaavaa puolen merkittävin erä on aineelliset hyödykkeet, joka muodostuu pääasiassa raken-
nuksista sekä kiinteistä rakenteista ja laitteista. Aineelliset hyödykkeet olivat 5 094 milj. euroa eli ne kas-
voivat 134 milj. euroa vuodessa. Suurin keskeneräisin hanke vuonna 2018 oli Länsimetron II-vaihe.

Konsernin omavaraisuusaste oli 40,5 prosenttia ja se pieneni 0,4 prosenttiyksikköä vuodessa. Omava-
raisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista
pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona on pidetty kuntataloudessa keskimäärin 70,0
prosentin omavaraisuutta.

Oma pääoma oli vuoden lopussa 2 654 milj. euroa eli 2 milj. euroa pienempi kuin vuotta aikaisemmin.
Tilikauden 2018 ylijäämä oli 12 milj. euroa.

Kaupunkikonsernin lainakanta oli vuoden lopussa 3 503 milj. euroa. Lainakanta asukasta kohden oli 12
336 euroa. Vuodesta 2013 eli viidessä vuodessa lainakanta asukasta kohden on 1,7-kertaistunut.

Konsernin 10 vuoden tulosennuste

Kaupungin talousarvion yhteyteen on koottu ennuste Espoo-konsernin taloudellisesta kehityksestä seu-
raan 10 vuoden aikana. Ennuste perustuu kaupungin ja konserniyhtiöiden talousarviotietoihin sekä kau-
pungin ja yhtiöiden pidemmän aikavälin kehitysarvioihin, joissa on mm. ennakoitu merkittävien investoin-
tien valmistumisen vaikutuksia talouteen.

TULOSLASKELMA
Milj. euroa TP 2018 ENN2019 TA2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Toimintatuotot 1 103 1 167 1 164 1 185 1 199 1 252 1 271 1 289 1 306 1 324 1 342 1 365
Toimintakulut -2 384 -2 520 -2 590 -2 632 -2 670 -2 753 -2 811 -2 860 -2 916 -2 974 -3 032 -3 100

Toimintakate -1 283 -1 352 -1 427 -1 447 -1 471 -1 501 -1 540 -1 571 -1 610 -1 650 -1 690 -1 735

Verotulot 1 502 1 511 1 577 1 628 1 681 1 718 1 756 1 794 1 833 1 874 1 915 1 957
Valtionosuudet 95 113 150 152 154 157 160 163 166 170 173 176
Rahoitustuotot ja -kulut 0 -30 -44 -54 -60 -77 -70 -71 -68 -67 -68 -67
Vuosikate 300 242 256 280 304 297 306 315 322 326 330 331

Poistot ja arvonalentumiset -306 -317 -309 -317 -331 -359 -384 -404 -414 -414 -413 -415
Tilikauden tulos -6 -75 -53 -38 -27 -62 -78 -89 -93 -88 -84 -84

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 46,3 % 46,3 % 44,9 % 45,0 % 44,9 % 45,5 % 45,2 % 45,1 % 44,8 % 44,5 % 44,3 % 44,0 %
Vuosikate/Poistot, % 97,9 % 76,3 % 82,9 % 88,1 % 91,9 % 82,7 % 79,7 % 78,0 % 77,6 % 78,8 % 79,8 % 79,7 %
Vuosikate, euroa/asukas 1055 838 873 938 1004 966 980 997 1002 1003 1000 990

Kaupungin tytäryhtiöt tavoittelevat mm. verotuksellisista syistä pääosin enintään nollatulosta. Tytäryhtiöi-
den lopulliseen tulokseen vaikuttaa myös tilinpäätösjärjestelyt ja lainanlyhennysten rahastoinnit, joista
päätetään vuosikohtaisesti tilinpäätöksen yhteydessä. Konsernin tulos muodostuu kaupungin tulosta
heikommaksi johtuen konsernieliminoinneista ja mm. poisto-oikaisuista, jossa tyttärien poistoajat oikais-
taan kaupungin poistoaikojen mukaiseksi sekä tiettyjen konserniyhtiöiden sekä kuntayhtymien alijäämäi-
sistä budjetista, mm. HUS kuntayhtymän -40 milj. alijäämäinen tulos.

Espoo-konsernin tuloksen ennustetaan olevan vuonna 2019 75 milj. euroa tappiollinen. Tappiollinen
tulos johtuu pääosin kaupungin verotulojen heikosta kertymästä, mutta osaltaan myös koko konsernin
kulujen kasvaessa tuottoja nopeammin. Tulos paranee vuosina 2020-2022, mutta on kuitenkin edelleen
selvästi alijäämäinen. Länsimetron toisen vaiheen valmistuminen vaikuttaa tulokseen heikentävästi län-
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simetron toisen vaiheen poistojen alkaessa vuonna 2023. Poistojen suurta kasvua selittää myös Espoon
Asuntojen voimakkaat investoinnit sekä länsimetron ensimmäisen vaiheen korvausinvestoinnit sekä met-
ron automatisointihanke ennustekauden loppupuolella.

Konsernin vuosikatteen odotetaan paranevan pääosin koko ennustejakson ajan. Vuonna 2020 vuosikat-
teen ennustetaan olevan 256 milj. euroa ja vuodesta 2022 lähtien sen ennustetaan pääosin pysyvän 300
milj. euron yläpuolella. Poistojen ennustetaan kasvavan vielä voimakkaammin niiden ollessa vuonna
2020 noin 309 milj. euroa ja ennustekauden lopussa vuonna 2029 yli 400 milj. euroa.

Konsernin toimintatuotot ovat vuonna 2020 1 164 milj. euroa ja ne kasvavat koko ennustejakson ajan
ollen vuonna 2029 noin 1 365 milj. euroa. Kaupungin tuottoja lisää eniten Länsimetron infrakorvausten
kasvu.  Espoo-konsernin tytäryhtiöiden toimintatuotot ja niiden kasvu ennustekaudella 2020-2029 muo-
dostuu suurimmaksi osaksi Espoon Asunnot Oy:n osuudesta. Uudiskohteita valmistuu vuosittain ja tämä
vaikuttaa vuokratulojen kasvuun. Espoon oppilas- ja lapsimäärien kasvu kasvattaa myös Espoo Catering
Oy:n ateriapalvelujen tuotantoa ja liikevaihtoa.

Kuntayhtymien osalta ennustekauden 2020-2029 merkittävimmät toimintatuottojen kasvut muodostuvat
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri- ja Helsingin Seudun Liikenne kuntayhtymien osuudesta.
HUS:n kuluja ja kuntien maksuosuuksia kasvattaa jatkuva palvelutarpeen kasvu ja väestön ikääntymi-
nen. HSL:n osalta kuntaosuuksien sekä lipputulojen kasvu matkustajamäärien lisääntyessä nostaa tuot-
toja.

Rahoituslaskelma
Milj. euroa TP 2018 ENN2019 TA2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Toiminnan rahavirta
Vuosikate 300 242 256 280 304 297 306 315 322 326 330 331
Tilikauden verot -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulorahoituksen korjauserät -70 -75 -78 -77 -79 -81 -83 -84 -86 -88 -89 -91

229 167 178 202 224 216 223 231 235 238 240 240

Investointien rahavirta
Investointimenot -495 -763 -862 -700 -638 -494 -413 -397 -353 -355 -320 -310
Rahoitusosuudet investointimenoihin 37 75 70 11 7 7 5 2 2 2 2 2
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 78 76 79 78 81 82 84 86 87 89 91 92

-380 -612 -712 -611 -551 -405 -324 -309 -264 -263 -227 -215

Toiminnan ja investointien rahavirta -151 -446 -534 -408 -326 -189 -101 -78 -28 -25 13 25

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset 0 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6
Lainakannan muutokset 73 353 486 353 258 167 51 94 8 38 4 1
Oman pääoman muutokset 3 11 10 12 12 12 12 12 12 11 8 6
Muut maksuvalmiuden muutokset -1 14 7 -3 -2 -2 -2 -7 -8 -8 -9 -9

Rahoituksen rahavirta 75 380 506 364 271 179 66 104 18 47 9 4

Rahavarojen muutos -76 -65 -29 -44 -56 -10 -35 26 -10 22 22 29

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Investointien tulorahoitus, % 65,4 31,7 29,7 39,9 47,6 60,1 74,1 79,4 91,0 92,0 103,0 106,9
Lainanhoitokate 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,3 1,5 1,3 1,3 1,3 1,4
Laskennallinen lainanhoitokate 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Lainakanta 3 503 3 857 4 345 4 700 4 959 5 125 5 176 5 270 5 278 5 316 5 320 5 321

Konsernin toiminannan ja investointien rahavirta on vuonna 2020 noin -534 milj. euroa. Investointeja
rahoitetaan ottamalla noin 642 milj. euroa lainaa. Lyhennysten jälkeen lainakanta kasvaa noin 486 milj.
eurolla. Toiminnan ja investointien rahavirran alijäämä pienenee ennustekaudella, mutta pysyttelee ne-
gatiivisena vuoteen 2028 saakka. Alijäämää kertyy 1,7 mrd. euroa vuoteen 2028 mennessä. Investoin-
tiohjelma painottuu vahvasti kauden alkupuolelle ja edellyttää velkarahoitusta. Lainanottotarve vähenee
länsimetron II-vaiheen valmistuessa ja lainakannan voimakas kasvu päättyy, mutta lainakannan ei en-
nusteta vähenevän ennustekaudella missään vaiheessa vaan jatkavan kasvua. Investointien tulorahoi-
tusprosentin ennustetaan nousevan yli 100 prosentin vasta kauden lopussa vuonna 2029.
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Investoinnit

Taloussuunnitelman investointiosassa ja liikelaitosten ja taseyksiköiden talousarvioissa esitetään ne
investointisuunnitelmat, joista valtuusto päättää taloussuunnitelman yhteydessä. Alla olevassa tekstissä
on käsitelty koko Espoo-konsernin investointiohjelmaa ja investointien rahoitusta, koska hyvin merkittävä
osa toimitila- ja infrarakentamisesta toteutetaan tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien taseisiin, vaikka niiden
rahoitus pitkällä aikavälillä hoidetaan kaupungin verorahoituksella.

Konsernin investointiohjelma jatkuu edellisvuosien tapaan mittavana ja kasvaa vuonna 2020 erityisesti
kaupungin ja Länsimetron II-vaiheen investointien lisääntyessä sekä Espoon Asuntojen asuntotuotannon
kasvaessa. Koko Espoo-konserni investoi vuonna 2020 noin 860 milj. eurolla ja kauden 2020-2029 aika-
na yhteensä noin 4,8 mrd. eurolla, keskimäärin 480 milj. euroa vuodessa. Konsernin nettoinvestoinnit
vuonna 2020 ovat 792 milj. euroa. Investointiohjelma perustuu Espoo-tarinan linjauksiin ja tavoitteisiin,
jotka suuntaavat investointien painopisteitä sekä alueiden kehittämiseen, että liikenneyhteyksien paran-
tamiseen, että uusien toimitilojen rakentamiseen ja olemassa olevan rakennuskannan peruskorjaukseen.

Keskeisenä tavoitteena on Koulut kuntoon -ohjelma, jolla varmistetaan kouluille ja päiväkodeille terveelli-
set ja toimivat tilat. Muita merkittäviä hankekokonaisuuksia ovat Länsimetron rakentaminen Kivenlahteen
asti, metron asemaseutujen kehittäminen, Raide-Jokerin toteuttaminen sekä uusien päivähoitotilojen
rakentaminen ja nykyisten tilojen peruskorjaaminen. Espoon Asunnot Oy rakennuttaa vuosittain uusia
vuokra-asuntoja valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti. Kunnallistekniikan rakentamisessa korostuu
Länsimetron rakentamiseen liittyvä kaupunkirakenteen kehittäminen metrokäytävän varrella. Rakentami-
sen painopiste siirtyy metron II-vaiheen vaikutusalueelle. Muita painopistealueita ovat aluekeskusten
kehittäminen ja kaupunkirakenteen kehittymisen edellyttämät liikenneväylien ja joukkoliikenteen hank-
keet.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä investoi vesijohto- ja viemäriverkostoon Espoon alu-
eella yhteistyössä kaupungin kanssa valmistellun investointiohjelman mukaisesti. Helsingin seudun lii-
kennejärjestelmäsuunnitelmaan sisältyvät strategiset seudulliset hankkeet ajoitetaan sovitulla tavalla ja
hankkeisiin osoitetaan kaupungin rahoitusosuus, kun hankkeiden toteuttaminen sitä edellyttää. Yhteis-
hankkeiden ajoitus ja toteutus ovat sidoksissa valtion budjettiin ja rahoituspäätöksiin. Merkittävimpiä
seudullisia hankkeita Espoon alueella ovat Länsimetron jatko Kivenlahteen, Raide-Jokerin rakentaminen
ja suunnitteilla oleva kaupunkirata.

Toimitilainvestointeja toteutetaan palveluverkon kehittämisen tavoitteiden mukaisesti siten, että kasvavan
väestön palvelutarpeeseen voidaan vastata. Tavoitteiden mukaisesti palvelutuotannon tilankäyttöä te-
hostetaan ja tilojen rakennuskustannuksia alennetaan tyyppikoulu- ja päiväkotiratkaisuilla sekä projekti-
yhtiömallia (PPP) hyödyntäen. Tilahankkeissa otetaan käyttöön uusia suunnittelu- ja toteutustapoja, jolla
kokonaiskustannuksia voidaan laskea.

Toimitilarakentamisessa tärkeitä kohteita ovat teknisen peruskorjauksen tarpeessa olevat sekä sisäilma-
ongelmista kärsivät palvelutilat. Kaupunki varautuu laajalla investointiohjelmalla korjaamaan palveluti-
loissa, erityisesti kouluissa ja päiväkodeissa havaitut ennakoimattomat sisäilmaongelmat. Tilojen elin-
kaarta jatkaviin suunnitelmallisiin korjauksiin on varattu 10 milj. euroa vuonna 2020 sekä tilojen peruspa-
rantamiseen 9 milj. euroa ja vuosikorjauksiin 15 milj. euroa vuosittain. Korjaus- ja uudisrakentaminen
suunnitellaan ja toteutetaan niin, että energiatehokkuusvaatimukset toteutuvat ja olemassa olevat kos-
teusvauriot korjataan, eikä uusia enää päästetä syntymään.

Suurimpia konsernin investointiohjelmaan sisältyviä rakennushankkeita ovat:

· Länsimetron Matinkylä – Kivenlahti-rakennuttamisprojekti etenee kaupunginvaltuuston hyväksymän
budjetin ja aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on, että Matinkylä-Kivenlahti osuus luovutetaan operaattori
HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Länsimetron ensimmäisen vaiheen investointien toteutuksen ennakoidaan jatkuvan vielä vuoden 2020
aikana. Tämän jälkeen käyttövaiheen investointien arvioidaan vähenevän. Ruoholahti - Matinkylä-
vaiheen hankesuunnitelmasta työt jatkuvat Matinkylän läntisen sisäänkäynnin rakentamisena. Sisään-
käynti voidaan ottaa käyttöön, kun alueen muu rakentaminen päättyy.
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· Espoon Asunnot Oy vuonna 2020 valmistuu 248 asuntoa (Kynäniekanpiha 2, Majurinkatu 1 ja Jou-
senpuistonkatu 5). Investoinnit kasvavat vuonna 2020 merkittävästi noin 122 milj. euroon asuntotuotan-
non kasvaessa keskimäärin 500 asuntoon vuosina 2019 ja 2020. Tämän jälkeen asuntotuotannon odote-
taan pysyvän noin 400 asunnon vuositasolla.

· HSY:n investoinnit vuosina 2020-2024 ovat yhteensä noin 860 milj. euroa, joista suurin osa on vesi-
huoltoon liittyviä investointeja (756 milj. euroa). Jätevedenpuhdistuksen merkittävin investointi suunnitel-
makaudella on Blominmäen jätevedenpuhdistamo. Vuonna 2020 investoinnit ovat yhteensä 223,3 mil-
joonaa euroa, josta 203,3 miljoonaa on vesihuollon ja 18,0 miljoonaa jätehuollon investointeja. Muut in-
vestoinnit ovat yhteensä 2,1 milj. euroa. Espoon omistusosuus HSY:stä ja konsernin osuus investoin-
neista on 22,5 prosenttia.

· HUS:n merkittävimmät investoinnit ovat Siltasairaalan rakentaminen, Jorvin sairaalan peruskorjaukset,
Hyvinkään sairaalan peruskorjaukset sekä investoinnit tietojärjestelmiin ja -tekniikkaan, joista merkittä-
vimpänä Apotti potilastietojärjestelmä. Espoon omistusosuus HUS:sta ja konsernin osuus investoinneista
on 17,5 prosenttia.

· HSL:n lippu- ja informaatiojärjestelmän kehittämiseen on budjetoitu käytettäväksi suunnitelmakaudella
2020-2022 vielä noin 4,2 milj. euroa. Tunnistepohjaisen maksamisen kehittämiseen on varattu suunni-
telmakaudella yhteensä 7,3 milj. euroa. Tästä 5,4 milj. euroa on suunniteltu käytettävän lähimaksulaittei-
siin. Matkustajalaskennan kehittämiseen on varattu suunnitelmakaudelle yhteensä noin 10,5 milj. euroa.

Muihin investointeihin on varattu suunnitelmakaudelle 23,6 milj. euroa, josta joukkoliikenteen suunnittelu-
ja infojärjestelmiin sekä infolaitteisiin noin 10,5 milj. euroa.

 · Elinkaarimallilla peruskorjattavat koulut. Elinkaarikoulujen neljännessä erässä toteutetaan Kirstin,
Viherlaakson, Tuomarilan ja Laajalahden koulujen peruskorjaus- ja laajennusurakat vuosina 2019-2022.
Kirstin koulu valmistui vuonna 2019. Laajalahden, Tuomarilan ja Viherlaakson koulujen hankkeet valmis-
tuvat vuosina 2021-2022. Neljännen erän kustannusarvio on kaikkiaan noin 113 milj. euroa.

 · Vuokra-, leasing- ja projektiyhtiömalleilla hankittavat palvelutilat. Kaupunki hankkii useita toimitiloja
pitkäaikaisilla vuokra- tai palvelusopimuksilla. Hankittavia kohteita ovat mm. pysyvät- tai siirtokelpoiset
koulu- ja päiväkotitilat, useampi paloasema sekä Espoonlahden aluekirjasto

· Liikenneväyliä ja katuja rakennetaan laaditun investointiohjelman mukaisesti. Merkittäviä suunnitel-
makaudelle ajoitettuja rakennushankkeita ovat mm. Kehä I laajalahdessa, Turuntie ja Espoonväylä. Kun-
nallistekniikan rakentaminen jatkuu Finnoo-Kaitaan alueella ja metron II-vaiheen asemaseutujen ympäril-
le rakennetaan metron liityntäliikenteen ja kaupunkirakenteen kehittymisen edellyttämää kunnallistekniik-
kaa. Painopiste siirtyy metron toisen vaiheen asemaseutujen rakentamiseen. Kasvavalla Saunalahti-
Kurttilan projektialueella kehitetään alueen infraa.
 
· Raide-Jokeri tuo uuden raideyhteyden Espooseen ja kytkee toisiinsa Länsimetron sekä ranta- ja kehä-
radat mahdollistaen sujuvan raideyhteyden muun muassa lentoasemalle. Raide-Jokeri korvaa nykyisen
runkobussilinjan 550. Hankkeen rakentaminen jatkuu seuraavien vuosien ajan. Hanketta toteutetaan
allianssimallilla ja allianssi on määritellyt hankkeen tavoitekustannuksen 386 M€, josta Espoon osuus on
118,2 M€ (MAKU 11/2018). Valtuusto on päätöksessään 29.4. 2019 hyväksynyt Raide-Jokerin tarkenne-
tun hankesuunnitelman ja Espoon osallistumisen varikon infrankustannuksiin.

· Matinkylän uimahallin rakentaminen on aloitettu syksyllä 2019. Uimahalli rakennetaan Matinkylän
keskustaan Ison Omenan kauppakeskuksen läheisyyteen. Hankkeen kustannusarvio on 32,5 milj. euroa
ja sen arvioitu valmistumisaika on loppuvuodesta 2021.
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Investoinnit omaisuuslajeittain

Milj. euroa TP2017 TP2018 ENN2019 TA2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Aineettomat 47 56 86 83 37 34 12 6 6 6 6 6 6
Maa- ja vesialueet 23 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5
Kiinteät rakenteet ja laitteet 169 159 213 216 208 169 127 97 105 93 88 90 90
Koneet ja kalusto 19 15 20 25 24 29 27 12 11 11 11 10 8
Rakennukset 41 40 402 498 391 360 281 250 229 200 210 178 173
Osakkeet ja osuudet 6 7 33 32 32 38 40 39 38 35 32 28 28
Ennakkomaksut -28 -21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keskeneräiset hankinnat 310 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investoinnit yhteensä 616 495 763 862 700 638 494 413 397 353 355 320 310

Rahoitusosuudet 48 37 75 70 11 7 7 5 2 2 2 2 2

Investoinnit, netto 567 459 689 792 689 631 487 408 395 351 353 318 307

Aineettomat investoinnit sisältävät konsernin IT-hankkeita muun muassa HUS kuntayhtymän Apotti-
hankkeen sekä vuosina 2020-2021 Länsimetron valtionavustuksen, joka näkyy myös vastaavansuurui-
sena rahoitusosuutena. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointitaso nousee vuonna 2020 muun
muassa Raide-Jokerin ja länsimetron toisen vaiheen rakentuessa sekä HSY-kuntayhtymän investointita-
son noustessa.

Tilinpäätösluvuissa osa investoinneista näkyy keskeneräisissä hankkeissa, ennustevuosilla kaikki inves-
toinnit ovat esitetty omaisuuslajeittain. Tämä näkyy muun muassa rakennusten vertailutiedoissa. Raken-
nusinvestointien taso ennustekauden alkupuolella on korkea. Kaupunki investoi mittavasti koulu- ja päi-
väkotitiloihin, länsimetron asemat rakentuvat ja Espoon Asuntojen sekä HUS-kuntayhtymä rakennusin-
vestoinnit kasvavat.

Investointien rahoitus ja konsernilainojen kehitys

Suunnitelmakauden investointien rahoitusta on tarkasteltu kaupungin sekä niiden tytäryhtiöiden osalta,
joiden investoinnit rahoitetaan pääosin lainarahoituksella. Tytäryhtiöistä Espoon Asunnot Oy rahoittaa
uusinvestointinsa pääasiassa lainoilla, mutta pitkällä aikavälillä omalla tulorahoituksellaan eli asuntojen
vuokratuloilla. Kuntayhtymien (mm. HUS, HSY, HSL) investoinnit rahoitetaan yhtymien tulorahoituksella
sekä vieraalla pääomalla yhtymien rahoitusstrategian mukaisesti. Lainat eivät ainakaan suoraan ole Es-
poon kaupungin kassavirtaan vaikuttavia. Näitä eriä ei ole mukana jäljempänä esitettävässä investointeja
ja niiden rahoitusta kuvaavassa taulukossa. Konsernin euromääräisesti isoimmat vastuut liittyvät suuriin
investointihankkeisiin.
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TATU-ohjelman keskeisiä taloustavoitteita on investointien määrän rajaaminen taloudellisesti kestävälle
tasolle. Ohjelman yhteydessä kaupungin nettoinvestoinneille on määritelty investointikatto, joka on kes-
kimäärin 280 milj. euroa vuodessa. Investointikatto ei mahdollista uusia palvelutilojen yhtiöhankkeita,
vuokrahankkeita tms. Jos jokin hanke päätetään tehdä yhtiöhankkeena tai muuna taseen ulkopuolisena
hankkeena, vähentää se vastaavasti kaupungin investointien 280 milj. euron enimmäismäärää. Uudet
pysäköintiyhtiöt on rajattu kattotarkastelun ulkopuolella. Kaupunki rakennuttaa ja rahoittaa pysäköintiyh-
tiöiden alkuvaiheen, mutta luopuu pääosin omistuksesta alueen rakentuessa. Kaupungin omistukseen
jää metron liityntäpysäköintipaikkoja sekä vähäisissä määrin muita velvoitepaikkoja.

Kaupungin investointiohjelma 2020-2030 on valmisteltu TATU-ohjelman investointikaton mukaisesti,
huomioiden kuitenkin Raide-Jokerin kasvaneet kustannukset. Kaupungin omien rakennusinvestointien
lisäksi toimitiloja hankitaan vuokraus-, leasing- ja projektiyhtiömallilla siten, että investointien ja hankinto-
jen kokonaismäärä on keskimäärin 282 milj. euroa 11 vuoden ajalla. Vuonna 2020 kaupungin nettoinves-
toinnit ovat 335 milj. euroa.

Konsernin vuoden 2020 nettoinvestoinneista noin 30 prosenttia rahoitetaan kaupungin tulorahoituksella.
Tulorahoituksen osuus on alhainen johtuen meneillään olevista mittavista rakennushankkeista, joilla va-
raudutaan kaupungin kasvuun sekä kaupungin verotulojen hitaasta kasvusta. Jatkovuosina investointita-
son laskiessa tulorahoitusosuus nousee.

Espoo-konsernin lainakanta kasvaa suuren investointiohjelman myötä 486 milj. euroa vuonna 2020.
Konsernin lainakanta on vuonna 2020 noin 4 345 milj. euroa, joka on 14 804 euroa asukasta kohden ja
ennustekauden lopulla vuonna 2029 se tulee olemaan 5 321 milj. euroa, joka on noin 15 917 euroa asu-
kasta kohden. Suurin osa konsernin lainakannasta koostuu kaupungin lainojen lisäksi Länsimetro Oy:n,
Espoon Asunnot Oy:n, Espoon Koulu- ja päiväkotitilat Oy:n ja Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut kun-
tayhtymän vieraasta pääomasta.

Oikaistu lainakanta (pl. Espoon Asunnot Oy:n, Länsimetron Oy:n Helsingin osuus ja Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lainat, jotka katetaan vuokrilla ja maksutuotoilla) vuonna 2020 on 2 979
milj. euroa ja ennustekauden lopulla vuonna 2029 se tulee olemaan 3 389 milj. euroa, joka on 10 139
euroa asukasta kohden. Konsernin oikaistu lainakanta kääntyy laskuun vuonna 2026.
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Konsernin investoinnit ja niiden rahoitus

milj. euroa TP 2018 ENN 2019 TA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Investoinnit
Konserni 491 763 863 700 638 494 413 398 353 355 321 310

Rahoitus
   Konsernin vuosikate 300 242 256 280 304 297 306 315 322 326 330 331

Rahoitusosuudet 37 75 70 11 7 7 5 2 2 2 2 2
   Rahastojen purku 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
   Lainakannan muutos 73 353 486 353 258 167 51 94 8 38 4 1

Konsernin lainakannan kehitys
   Konsernilainat 3 503 3 857 4 345 4 700 4 959 5 125 5 176 5 270 5 278 5 316 5 320 5 321
   -euroa / asukas 12 336 13 360 14 804 15 760 16 377 16 678 16 601 16 662 16 453 16 342 16 131 15 917
   Oikaistut konsernilainat  *) 2 224 2 572 2 979 3 219 3 410 3 488 3 513 3 521 3 504 3 475 3 448 3 389
   -euroa / asukas 7 832 8 910 10 150 10 793 11 262 11 351 11 266 11 131 10 924 10 683 10 455 10 139

*) Espoon Asunnot Oy rahoittaa uusinvestointinsa pääasiassa lainoilla ja pitkällä aikavälillä omalla tulorahoituksellaan.
HSY rahoittaa investointinsa tulorahoituksella sekä vieraalla pääomalla rahoitusstrategiansa mukaisesti.
Länsimetron lainoista  on huomiotu Espoon vastuulla olevat lainat.

Taloussuunnitelmakirjan lopussa olevassa investointiliitteessä on esitetty kaupungin, Espoo Tilapalvelut -
liikelaitoksen sekä tytäryhtiöiden kautta toteutettavien merkittävien investointien ajoitukset ja kustannus-
arviot. Liitteen lopussa on selvityskohdeluettelo, johon on merkitty sellaisia hankkeita, joiden tarkemmas-
ta sisällöstä, sijoituspaikasta, ajoituksesta, toteutustavasta, kustannuksista tai rahoituksesta ei ole riittä-
västi tietoa, jotta ne voitaisiin sisällyttää investointiohjelmaan.
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Konserniyhteisöille asetetut tulostavoitteet

Konserniyhteisö Valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointi-
kriteeri

Espoon Asunnot Oy Espoo kasvaa kestävästi Asuntojen keskimääräinen
vuosittainen käyttöaste on
vähintään 98 %

Käyttöaste %

Espoon Asunnot Oy Espoo kasvaa kestävästi Asiakaskokemus on hy-
vällä tasolla

NPS-kyselyn suosit-
teluhalukkuus on
+40

Espoon Asunnot Oy Espoo kasvaa kestävästi Keskimääräinen asunto-
tuotannon aloitus 400
vuodessa

Neljän edellisen
vuoden alkaneiden
asuntojen liukuva
keskiarvo

Espoon Asunnot Oy Espoossa rakennetaan
ekologisesti kestävästi

Lämmityksen energiate-
hokkuus paranee

Kiinteistöjen keski-
määräinen lämpöin-
deksi

Espoon Asunnot Oy Espoo kasvaa kestävästi Aktiivinen osallistuminen
asunnottomuuden vähen-
tämiseen Espoossa

Toimenpiteet asun-
nottomuuden vähen-
tämiseksi

Espoo Catering Oy Espoon talous on tasa-
painossa ja Espoon vero-
taso pysyy maltillisena.
Konsernin lainakanta (pl.
Espoon Asunnot Oy ja
HSY) kääntyy laskuun
valtuustokauden lopussa

Työn tuottavuus nousee
vähintään 1,5 % / vuosi

Työn tuottavuuden
nousu (=hlöstökulut
lv:sta)

Espoo Catering Oy Espoon talous on tasa-
painossa ja Espoon vero-
taso pysyy maltillisena.
Konsernin lainakanta (pl.
Espoon Asunnot Oy ja
HSY) kääntyy laskuun
valtuustokauden lopussa

Aterioiden hinnat säilyvät
vakaina

Hintoja ei koroteta
vuonna 2020

Espoo Catering Oy Espoon palvelut järjeste-
tään ja tuotetaan asukas-
ja asiakaslähtöisesti sekä
kustannusvaikuttavasti

Asiakastyytyväisyysky-
selyn kokonaisarvosana
palvelusta on paremmalla
tasolla kuin vuonna 2018
ja jatkuva asiakaskoke-
muksen seuranta on toi-
minnassa

Tilaaja-asiakkaiden
antama yleisarvosa-
na on vähintään
samalla tasolla kuin
vuonna 2019 ja
päivittäinen asia-
kaspalautemäärä on
saatu nousuun



ESPOON KAUPUNKI 58
Taloussuunnitelma 2020–2022                                                                                                  1 000 euroa

Espoo Catering Oy Tehdään Espoosta hiili-
neutraali vuoteen 2030
mennessä.

Vastuullisuus toteutuu
mitattuna sekä sosiaalisel-
la että kestävään kehityk-
seen liittyvillä toimenpi-
teillä

Ruoan hävikki-%
vähintään -1 pro-
senttiyksikköä alle
edellisen vuoden
toteuman. Sosiaali-
nen vastuu todenne-
taan henkilöstön
työtyytyväisyysmit-
tauksessa. ISO
9001 sertifiointi on
valmiina tilikauden
aikana. Lisäksi Es-
poo Catering osallis-
tuu kahteen yhteis-
kunnallisesti merkit-
tävään hankkee-
seen. Esim. energi-
an säästöviikko,
hävikkiviikko.

Espoo Marketing Oy Espoo on kansainvälisesti
kiinnostava yrityksille ja
sijoittajille

Espoon elinvoiman kas-
vattaminen

Vähintään 10 toteu-
tunutta projektia,
joita ovat yrityksen
asettuminen, sijoitus
yritykseen tai
ekosysteemitoimijan
projekti suuryrityk-
sen kanssa

- houkuttelemalla yrityksiä
asettumaan Espooseen,
- törmäyttämällä sijoittajia
startupeihin ja kasvuyri-
tyksiin,
- esittelemällä startupeja,
kasvuyrityksiä ja tiedeyh-
teisön toimijoita kotimai-
siin ja kansainvälisiin
suuryrityksiin

Espoo Marketing Oy Espoo on kansainvälisesti
kiinnostava yrityksille ja
sijoittajille

Espoon elinvoiman kas-
vattaminen houkuttelemal-
la yöpyviä vierailijoita ja
matkailijoita Espooseen

480.000 yöpymistä
(Yöpymisten määrä
virallisissa majoitus-
paikoissa, Tilasto-
keskus)

Espoo Marketing Oy Espoon talous on tasa-
painossa ja Espoon vero-
taso pysyy maltillisena.
Konsernin lainakanta (pl.
Espoon Asunnot Oy ja
HSY) kääntyy laskuun
valtuustokauden lopulla

Toiminnan vaikuttavuuden
mittaamista ja seurantaa
kehitetään

Toteutetut toimenpi-
teet

Länsimetro Oy Espoon kasvu- ja kehitys-
käytävät perustuvat toimi-
viin raideyhteyksiin

Länsimetro Oy:n metron
jatkeen (vaiheen 2) raken-
taminen etenee sopimus-
ten ja suunnitelmien mu-
kaisesti

LM2-hankkeen kus-
tannusennuste ≤ 1
159 miljoonaa
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Länsimetro Oy Espoon kasvu- ja kehitys-
käytävät perustuvat toimi-
viin raideyhteyksiin

Länsimetro Oy:n metron
jatkeen (vaiheen 2) raken-
taminen etenee sopimus-
ten ja suunnitelmien mu-
kaisesti

LM2-hankkeen odo-
tettu luovutus liiken-
nöintiä varten vii-
meistään vuoden
2023 aikana

Länsimetro Oy Espoon kasvu- ja kehitys-
käytävät perustuvat toimi-
viin raideyhteyksiin

Länsimetro Oy:n metron
jatkeen (vaiheen 2) raken-
taminen etenee sopimus-
ten ja suunnitelmien mu-
kaisesti

Koko LM2-hankkeen
tapaturmataajuus ≤
12

Länsimetro Oy Espoon kasvu- ja kehitys-
käytävät perustuvat toimi-
viin raideyhteyksiin

Riskienhallinnasta ja rea-
listisesta aikataulu- ja kus-
tannustoteumasta rapor-
toidaan tiiviisti ja avoimes-
ti omistajille sekä mahdol-
liset merkittävät muutok-
set hankkeessa käsitel-
lään omistajien kanssa

Raportointi ja käsit-
tely omistajan kans-
sa

Kiinteistöjä omistavat
yhtiöt

Tehdään Espoosta hiili-
neutraali vuoteen 2030
mennessä

Rakennusten sisäilmaolo-
suhteiden parempi hallinta
sekä turvalliset ja terveel-
liset sisäilmaolosuhteet
käyttäjille ja rakennuksille

Energian kulutus-
joustojen ja älyk-
kään lämmönoh-
jauksen asteittainen
käyttöönotto ja siir-
tyminen käyttämään
uusiutuvaa energi-
aa.

Kokonaisenergian
määrä, säästetty
energian määrä,
uusiutuvan energian
määrä sekä sisäil-
maolosuhteet

EMMA - Espoon
modernin taiteen
museo

Espoossa on omaleimais-
ta ja laajaa kulttuuritarjon-
taa

Espoon kulttuuripalvelui-
den haluttavuus ja toimin-
nan laatu

Näyttelyiden määrä
vähintään 13
Kävijämäärä

EMMA - Espoon
modernin taiteen
museo

Espoossa on omaleimais-
ta ja laajaa kulttuuritarjon-
taa

Museon asema valtakun-
nallisesti ja kansainväli-
sesti arvostettuna ja halut-
tuna yhteistyökumppanina

Lainattujen teosten
määrä vähintään
340 (Museon oma
tavoite 400)

Espoon Kaupungin-
teatteri

Espoossa on omaleimais-
ta ja laajaa kulttuuritarjon-
taa

Asema Suomen johtavana
vierailuteatterina

Vierailuesitysten
määrä yhteensä 57.
(Ulkomaiset 27 /
kotimaiset 30)
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Espoon Kaupungin-
teatteri

Espoossa on omaleimais-
ta ja laajaa kulttuuritarjon-
taa

Toiminnan laatu Asiakastyytyväisyys:
keskimäärin 4/5.
Vähintään 85 %
yleisöstä suosittelisi
tai on jo suositellut
teatteria tuttavilleen

Espoon seudun kou-
lutuskuntayhtymä
Omnia

Espoon talous on tasa-
painossa ja Espoon vero-
taso pysyy maltillisena.
Konsernin lainakanta (pl.
Espoon Asunnot Oy ja
HSY) kääntyy laskuun
valtuustokauden lopussa

Liikevoitto ja liikevoitto-
prosentti

Liikevoitto, €

Liikevoittoprosentti =
liikevoitto/liikevaihto
x 100, %

Espoon seudun kou-
lutuskuntayhtymä
Omnia

Koulutustakuu toimii, kou-
lupudokkaita sekä lasten
ja nuorten syrjäytymistä
vähennetään

Tutkinnon suorittaneiden
sijoittuminen

Vähintään 80 %
(sijoittuneiden mää-
rä / tutkinnon suorit-
taneiden määrä x
100, %

Espoon seudun kou-
lutuskuntayhtymä
Omnia

Koulutustakuu toimii, kou-
lupudokkaita sekä lasten
ja nuorten syrjäytymistä
vähennetään

Tutkintokoulutuksesta
eronneiden osuus

Enintään 10 %
(eronneiden määrä /
virtauma periodilla x
100, %)

Helsingin seudun
liikenne -
kuntayhtymä (HSL)

Espoon talous on tasa-
painossa ja Espoon vero-
taso pysyy maltillisena.
Konsernin lainakanta (pl.
Espoon Asunnot Oy ja
HSY) kääntyy laskuun
valtuustokauden lopussa

Tuottavuus nousee vähin-
tään 1,5 % / vuosi

Tuottavuuden nousu

Helsingin seudun
liikenne -
kuntayhtymä (HSL)

Joukkoliikenne on suju-
vaa ja sen kulkutapa-
osuus kasvaa

Joukkoliikenteen palvelu-
taso on parantunut

Saavuttavuustarkas-
telu ja asiakastyyty-
väisyys alueittain

Helsingin seudun
liikenne -
kuntayhtymä (HSL)

Edistetään liikkumista
palveluna

Jalankulun, pyöräilyn,
joukkoliikenteen ja uusien
liikkumispalvelujen kulku-
tapaosuus kasvaa ja uusia
liikkumispalveluja otetaan
käyttöön

Kulkutapaosuuksien
määrä ja yritysten
tarjoamat liikkumis-
palvelut

Ajantasainen tieto
joukkoliikenteen
käytön ja lipputulo-
jen kehityksestä
vähintään puolivuo-
sittain

Helsingin seudun
liikenne -
kuntayhtymä (HSL)

Tehdään Espoosta hiili-
neutraali vuoteen 2030
mennessä

Joukkoliikenteen energia-
tehokkuutta parannetaan
ottamalla käyttöön sähkö-
busseja ja muun linja-
autokaluston osalta siirry-
tään käyttämään yhä
enemmän biopohjaisia
polttoaineita

Sähköbussien mää-
rän kasvu Espoossa
ja biopohjaisten
polttoaineiden
osuuden kehitys
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Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä (HSY)

Espoon talous on tasa-
painossa ja Espoon vero-
taso pysyy maltillisena.
Konsernin lainakanta (pl.
Espoon Asunnot Oy ja
HSY) kääntyy laskuun
valtuustokauden lopussa

Tuottavuus nousee vähin-
tään 1,5 % / vuosi

Tuottavuuden nousu

Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä (HSY)

Kaupungin kasvaessa
huolehditaan luontoarvo-
jen ja luonnon monimuo-
toisuuden säilymisestä

Tehostetaan toimenpiteitä
vesijohtoverkon hävikin
pienentämiseksi

Toimenpiteet ja
hävikin määrä

Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä (HSY)

Tehdään Espoosta hiili-
neutraali vuoteen 2030
mennessä

Kotitalouksien jätteen
kierrätysasteen ja palvelu-
tason nostaminen

- Erilliskeräyksen,
ml. muovinkeräyk-
sen tehostaminen
- Sortti-asemien
viikonloppuaukiolo-
ajat
- Keräyspisteiden
saavutettavuus

Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymä
(HUS)

Espoon talous on tasa-
painossa ja Espoon vero-
taso pysyy maltillisena.
Konsernin lainakanta (pl.
Espoon Asunnot Oy ja
HSY) kääntyy laskuun
valtuustokauden lopussa

Tuottavuus nousee vähin-
tään 1,0 % / vuosi

Laskutuksen kasvu
verrattuna toiminnan
volyymin kasvuun,
ero vähintään 1
prosenttiyksikköä

Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymä
(HUS)

Espoon talous on tasa-
painossa ja Espoon vero-
taso pysyy maltillisena.
Konsernin lainakanta (pl.
Espoon Asunnot Oy ja
HSY) kääntyy laskuun
valtuustokauden lopussa

Investointien kokonaista-
so mitoitettava rahoituk-
sellisesti kestävälle tasolle

HUS:n investointita-
so, velkamäärän
muutos. Arvio kes-
tävyydestä.

Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymä
(HUS)

Espoon palvelut järjeste-
tään ja tuotetaan asukas-
ja asiakaslähtöisesti sekä
kustannusvaikuttavasti

Jorvin sairaala-alueen
yhteisten palvelupolkujen
asiakaslähtöistä kehittä-
mistä jatketaan kaupungin
kanssa yhteistyössä

Arvio toimenpiteiden
riittävyydestä

Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymä
(HUS)

Espoo valvoo aktiivisesti
etujaan maakuntauudis-
tuksessa. Kehitetään
kaupungin poliittista joh-
tamista.

Kiinteistöomaisuuden
arviointi ja realisointi

Tuloutukset omista-
jille ja Espoolle
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Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymä
(HUS)

Espoon talous on tasa-
painossa ja Espoon vero-
taso pysyy maltillisena.
Konsernin lainakanta (pl.
Espoon Asunnot Oy ja
HSY) kääntyy laskuun
valtuustokauden lopussa

HUS ei ylitä talousarviota Toimenpiteet ta-
lousarvion pitävyy-
den varmistamiseksi



ESPOON KAUPUNKI 63
Taloussuunnitelma 2020–2022 Käyttötalousosa/Yleishallinto

KÄYTTÖTALOUSOSA

YLEISHALLINTO

PERUSKAUPUNKI

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS
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YLEISHALLINTO

Konsernihallinnon valtuustokauden ja vuosikohtaiset tavoitteet

Taulukossa kaupunkiyhteiset tulostavoitteet on merkitty lihavoidulla kursiivilla ja tulostavoitteet liha-
voinnilla.

Elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys

Päämäärä: Espoo on kansainvälisesti kiinnostava ja vetovoimainen osaamisen sekä tieteen, taiteen ja
talouden innovaatioympäristö. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen.
Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava yhteiskuntavastuullinen Espoo rakentaa hyvinvointia ja
vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen.

Valtuustokauden
tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Lähtöarvo

Espoon työlli-
syysaste nousee
75 prosenttiin ja
työttömyys alenee
5 prosenttiin.

Työllisyys- ja työttömyysas-
teet lähestyvät Espoo-tarinan
tavoitetasoja.

Työllisyysaste, %.  (Lähde:
Tilastokeskus työvoimatutki-
mus / vuosikeskiarvo)

Työttömyysaste, % (vs. 12 kk).
(Lähde: TEM tilastot / kk)

Viimeinen ko-
konainen vuosi
2018 työlli-
syysaste 75,8
% (2019 I/IV
73,4 %)

Työttömyysaste

1-4/2019; ka.
7,625 %
1-7/2019; ka.
7,9 %

Työmarkkinatukikustannukset
laskevat.

Työmarkkinatuen kustannuk-
set kaupungille.

2018; 19 933
182 €

2019; tieto
saatavissa
1/2020

Alle 25-vuotiaiden työttömien
määrä laskee.

Alle 25 -vuotiaiden työttömien
lukumäärä (vs. 12 kk). (Lähde:
TEM tilastot / kk)

1-4/2019; ka.
921

1-7/2019; ka.
1008

Vieraskielisten työttömien
määrä laskee.

Ulkomaalaisten työttömyysaste
% (vs. 12 kk). (Lähde: TEM
tilastot / kk)

Espoo on kan-
sainvälisesti kiin-
nostava yrityksille
ja sijoittajille.

Kansainväliset toimijat sijoit-
tuvat Espoon kasvukäytäville.

Espooseen sijoittuneet merkit-
tävät kansainväliset yritykset ja
muut toimijat.
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Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat
riskit koko osa-alueella:

Riskienhallintatoimet nyt ja jatkossa:

Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma toimii yritys-
ten kasvun pullonkaulana.

Rekrytointipalvelulla autetaan työnantajia löy-
tämää sopivia työntekijöitä espoolaisista työt-
tömistä työnhakijoista sekä tunnistamaan yri-
tyksensä rekrytointi- ja osaamistarpeita.

Maahanmuuttajien työllisyys ja koulutustaso eivät
kohene.

Hyödynnetään täysmääräisesti eri hankkeiden
mahdollisuudet koulutuskentässä sekä osaa-
vien vieraskielisten ja Espoossa toimivien yri-
tysten törmäyttämisessä.

Ympäristö, rakentaminen ja liikenne

Päämäärä: Osana verkostomaista metropolialuetta Espoo kehittyy taloudellisesti, ekologisesti, sosiaali-
sesti ja kulttuurisesti kestävästi. Palvelukeskittymien saavutettavuus joukkoliikenneyhteyksin paranee ja
kaupunkikeskukset kehittyvät omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi, turvallisiksi ja esteettömiksi
asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Segregaation torjumiseksi ja es-
poolaisten erilaisiin asumistarpeisiin vastaamiseksi kaupunki tarjoaa edellytykset monimuotoiselle asun-
totuotannolle ja tonttitarjonnalle.

Valtuustokauden ta-
voite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Lähtöarvo

Espoon viidestä kau-
punkikeskuksesta
muodostuu asuin-,
asiointi-, työpaikka- ja
opiskelukeskuksia,
joilla vahvistetaan kes-
tävää kasvua, yhden-
vertaisuutta, hyvinvoin-
tia ja saavutetaan skaa-
laetuja.

Työpaikkojen määrä Espoossa ja
kasvukäytävillä kasvaa.

Yritystyöpaikkojen nettomuu-
tos Espoossa ja kasvukäytä-
villä.

Yritysten määrä Espoossa kasvaa. Yritysten lukumäärän netto-
muutos Espoossa.

Talous, henkilöstö ja johtaminen

Päämäärä: Toimimme edelläkävijänä kunnallisten palvelujen, niiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden
parantamisessa. Osaavana ja uudistuskykyisenä henkilöstönä järjestämme, tuotamme ja kehitämme
palveluja sekä niiden laatua, kustannusvaikuttavuutta ja tuottavuutta. Johtaminen, esimiestyö ja työtyyty-
väisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Tasapainotamme kaupunkikonsernin talouden ja käännämme
velkamäärän laskuun. Nostamme investointien omarahoitusosuuden sataan prosenttiin. Kaupungin or-
ganisaatio kehittyy ja vastaa toimintaympäristön muutokseen.

Valtuustokauden
tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Lähtöarvo

Espoon talous on
tasapainossa ja
Espoon verotaso
pysyy maltillisena.
Konsernin laina-
kanta (pl. Espoon
Asunnot ja HSY)
kääntyy laskuun

Palvelutuotannon tuottavuus
paranee vähintään 1,5 % pe-
ruspalvelujen hintaindeksin
muutos huomioiden.

Toimialojen merkittävimpien Patu-
palvelutuotteiden suorittei-
den yksikkökustannusten muutos-%.

Henkilötyön tuottavuus para-
nee 1,0 %.

Oman ja vuokratyövoiman henkilötyö-
vuosien määrän muutos yhteensä
suhteessa asukasmäärän muutok-

Viimeisin koko
vuoden tieto
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valtuustokauden
lopulla.

seen (tai alemmalla organisaatiotasol-
la suoritemäärään).

12/2018:

Henkilötyövuodet:
11 204. Asukas-
määrä: 283 940.

Patu-tuotteiden käyttö palve-
lujen järjestämisen ja opera-
tiivisen toiminnan johtami-
sessa lisääntyy.

Tulosyksiköiden asiakkuusperusteinen
palvelujen tuotteistus Patu 2.0 on
valmistunut 30.5.2020 mennessä.

Nettomenojen kasvu on enin-
tään talousarvion mukainen.

Toimintakatteen alijäämän muutos-%,
eli toimialan nettomenojen kasvu-%.

TP2019

Konsernin lainakanta (pl. Es-
poon Asunnot ja
HSY) kääntyy laskuun val-
tuustokauden lopulla.

Konsernin lainakanta (pl. Es-
poon Asunnot Oy ja HSY) enintään
talousarvion mukainen.

Kaupungin investointien tulo-
rahoitusaste on suurempi
kuin tilinpäätöksessä 2019.

Investointien tulorahoitusaste. TP2019

Espoon johtami-
nen ja arki sujuu.
Työhyvinvointi
paranee ja sai-
raspoissaolot
vähenevät.

Henkilöstökokemus johtami-
sesta, työn sujuvuudesta ja
työhyvinvoinnista on korkea
ja työnantajaa halutaan suosi-
tella.

Mittarina Kunta10 kyselyn kokonaisin-
deksi 2020. Tavoitetaso on, että ko-
konaisindeksi on vähintään vuoden
2018 kyselyn tasolla.

Kunta 10:n koko-
naisindeksi 2018:
59,0

Terveysperusteiset poissaolot
vähenevät 10 % edellisen
vuoden vastaavan ajankoh-
dan tasosta.

Terveysperusteisista poissaoloista
aiheutuva kuorma päivää per henkilö.
(Terveysperusteisiin poissaoloihin
kuuluvat palkalliset ja palkattomat
sairaspoissaolot, kuntoutustuki, työ- ja
työmatkatapaturmiin liittyvät poissa-
olot.)

Viimeisin koko
vuoden tieto:
kuorma 1-
12/2018: 16,1
pv/htv

Kuorma 1-
3/2019: 18,7
pv/htv

Kuorma 1-
6/2019: 16,6
pv/htv

Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat
riskit koko osa-alueella:

Riskienhallintatoimet nyt ja jatkossa:

Kaupungin rahoitusasema heikkenee: kyky tehdä
investointeja heikkenee.

Aktiivinen edunvalvonta. Harkinta tehtäviin
investointeihin ja käyttömenoihin. Talouden
sopeutuslaskelmat.

Toimintamenot kasvavat paljon tulojen kasvua
enemmän pysyvästi, kehityssuunta ei käänny.

Korjaavien toimenpiteiden vaatiminen. Te-
hokkaampi tiedon kerääminen ja käyt-
tö: laskennan rakenteen suunnitteluprojek-
tin toteuttaminen nopeuttaa talouden tietojär-
jestelmien ja tietovaraston käyttöönottoa se-
kä Patu-laskennan automatisointia.
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Investointikattoon ei poliittista sitoutumista, hallittu
talouden kehittäminen rapautuu.

Aktiivinen vuoropuhelu. Harkinta tehtäviin
investointeihin ja käyttömenoihin. Talouden
sopeutuslaskelmat.

Yksittäisten investointien kustannusten painaminen
alaspäin epäonnistuu.

Investointien toteutuksen seuranta sekä kor-
jaavien toimenpiteiden vaatiminen.

Valtionosuusjärjestelmän epäedullinen muutos. Aktiivinen edunvalvonta.

Vakava, laaja ja pitkäkestoinen toimimattomuus
hallinnon ICT-järjestelmissä (talousjärjestelmät kriit-
tisellä tiellä: toimintavarmuus voi pettää; järjestelmä
kaatuu, hidastelee vakavasti).

Varautuminen laitteiden ja järjestelmien häi-
riöihin ja käyttökatkoihin. Testit, varajärjes-
telmät ja -suunnitelmat.

Toiminnan painopisteet talousarviovuodelle

Espoo vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja elinkeinorakenteen monipuolistumista tukemalla innovaatio-
ja yritysekosysteemien käynnistymistä ja kehittymistä. Esimerkkinä tästä toimii kaupunkien, korkeakoulu-
jen ja HUS:n yhteishanke Health Capital Helsinki (HCH), joka tukee tutkimus- ja opiskelijalähtöisten star-
tup- ja kasvuyritysten kehittymistä, innovaatioiden kaupallistamista ja life science- ja terveysteknologia-
alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) sekä edistää kansainvälisten investointien koh-
dentumista pääkaupunkiseudulle. Lisäksi kaupunki on mukana synteettisen biologian, avaruusteknologi-
an, 5G ja kierto- ja biotalouden ekosysteemien kehittymisen mahdollistajana yhdessä kumppaneiden
kanssa. Espoolaistoimijoiden kansainvälistymismahdollisuuksia tuetaan toimimalla aktiivisessa yhteis-
työssä Otaniemessä toimivan YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorion (UNTIL) kanssa.

Espoo edistää ulkomaisten asiantuntijoiden houkuttelua pääkaupunkiseudun yrityksiin, tukee yritysten
kansainvälistymistä sekä helpottaa alueella jo olevien kansainvälisten osaajien asettautumista ja työ-
markkinoille kiinnittymistä. Näitä tavoitteita tuetaan kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -
hankkeella, osana kansallista Talent Boost -kokonaisuutta.

Kaupunki kiinnittää erityistä huomiota nuorten ja maahanmuuttajien työllisyyden kasvuun ja tekee yhteis-
työtä maahanmuuttajayhteisöjen ja -yhdistysten kanssa. Toimintansa 2019 aloittanut Omnian osaamis-
keskus maahanmuuttajille tarjoaa työttömille maahanmuuttajille tukea työnhakuun sekä ammattitaidon ja
kielitaidon kohentamiseen. Osaamiskeskuksen palveluohjaus tapahtuu TE-toimiston kautta. Valtuuston
hyväksymän kotouttamisohjelman seurannan lisäksi kotoutumisen tukemisen tietopohjaa vahvistetaan
yhteistyöllä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Maahanmuuttajien neuvonta- ja ohjauspalveluita
kehitetään. Edistetään ruotsinkielisiä kotouttamispalveluja ja kehitetään yhteistyötä Espoon ja kolmannen
sekrtorin toimijoiden kanssa.

Kaupungin työllisyyspalvelujen erityiskohderyhminä ovat nuoret ja pitkäaikaistyöttömät, joista erityisesti
vieraskieliset, korkeasti koulutetut, vailla ammattistatusta olevat ja yli 50-vuotiaat työttömät. Kuntien rooli
työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistuu vuonna 2020 käynnistyvien Kuntien työllisyyshankkeiden
muodossa hallitusohjelman mukaisesti. Hankkeiden tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työt-
tömänä olleiden pääsyä työmarkkinoille. Hankkeiden kohderyhmänä on Kelan työmarkkinatukea tai pe-
ruspäivärahaa saavat tai siihen oikeutetut työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat. Lisäksi
kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki vieraskieliset työnhakijat, jotka ovat
joko työttömänä tai työvoimapalveluiden asiakkaina hankealueilla.
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Talouden tasapaino- ja tuottavuusohjelman toteuttaminen 2020

Konsernihallinto ohjaa talouden tasapainottamis- ja tuottavuusohjelman (TATU) ohjelmakokonaisuuden
toteuttamista. Kaupunkitasoisella ohjelmalla pyritään varmistamaan Espoon kaupunkikonsernin rahoitus-
tasapaino ja palvelutuotannon tuottavuuskehitys.

Kustannusvaikuttavuuden edistämiseksi konsernihallinnon johdolla käynnistetty kaupunkiyhteinen Palve-
lujen tuotteistus- ja kustannusvaikuttavuuden johtaminen (Patu2) -projekti jatkuu. Palvelujen tuotteistami-
sen tavoitteena on varmistaa edellytykset palvelujen asiakkuusperustaiselle johtamiselle tulevaisuudes-
sa. Tavoitteena on myös pystyä optimoimaan resurssien käyttöä asiakkaiden kannalta vaikuttavimmilla
tavoilla.

Konsernihallinnossa edistetään mm. työllisyyden parantamista, yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa,
toiminnan tehokkuutta edesauttavien prosessien sekä sähköisten palvelujen kehittämistä ja robotiikan
hyödyntämistä sekä valtuustokauden tavoitteita luotsata Espoota kohti kestävän kehityksen ja digitaalis-
ten palvelujen ykköskaupunkia.

Lisäksi varmistetaan Espoon palvelujen tuottaminen asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikut-
tavasti. Kestävän kehityksen mukaisilla hankinnoilla ja uusia innovaatioita hankkimalla tuetaan arjen
sujuvuutta ja lisäarvon tuottamista espoolaisille. Digitalisoinnilla ja asiointipalvelujen suuntaamisella mo-
nikanavaiseen ja helposti saavutettavaan muotoon mahdollistetaan prosessien keventyminen kuntalaisil-
le ja kaupungin toimijoille. Digitalisointi edellyttää konsernihallinnolta kehitystyötä ja järjestelmien uudis-
tamista.

Talous

1 YLEISHALLINTO

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 121 565 123 203 122 374 122 052 121 740
Valmistus omaan käyttöön 48 0 0 0 0
Toimintamenot -204 249 -217 227 -218 532 -219 161 -218 670
Toimintakate -82 636 -94 025 -96 158 -97 109 -96 931

Suunnitelmapoistot -7 069 -8 833 -8 500 -8 461 -8 294

Tilikauden tulos -89 975 -102 858 -104 659 -105 570 -105 225

Menot euroa/asukas 719 750 742 732 720

Toimintamenot tehtäväalueittain vuosina 2018 – 2022

Tehtäväalue TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
YLEISHALLINTO 204 249 217 227 218 532 219 161 218 670
Valtuusto 1 490 1 737 1 453 1 453 1 453
Tarkastusltk ja tilintarkastus 733 861 932 932 932
Kaupunginhallitus 9 580 11 596 11 573 10 919 11 056
Verotustoimi 6 521 7 391 7 771 7 771 7 771
Konsernihallinto 161 355 169 320 171 072 171 083 171 090
Sisäinen tarkastus 520 559 568 568 568
Muu yleishallinto 24 051 25 764 25 163 26 435 25 800

Yleishallinto sisältää valtuuston, tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen, kaupunginhallituksen,
konsernihallinnon ja sisäisen tarkastuksen määrärahat. Verotustoimen määrärahat sisältävät valtiolle
maksettavat verotuskustannukset. Muun yleishallinnon määrärahat sisältävät eri yhteisöjen jäsenmaksut,
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maksuosuudet, avustukset, vaalit sekä Espoon maksuosuuden Länsi-Uudenmaan pelastus -
liikelaitokselle.

Menoja edellisvuoteen kasvattavat IT- järjestelmien uudistaminen, Espoon maksuosuus pelastustoimen
menoista ja verotuskustannukset. Henkilöstömenojen kasvua lisää muun muassa kiky-sopimuksen päät-
tyminen, kestävän kehityksen hankkeiden käynnistyminen sekä oppisopimustyöntekijöiden ja palkanlas-
kennan palkantarkistukset. Kilon keskuskeittiöön siirtyvät koulukeittiöt pienentävät ruokapalvelujen tuloja
ja menoja edellisvuoteen verrattuna. Koulujen laskutus siirtyy Espoo Catering Oy:lle.

Yleishallinnon toimintakatteen alijäämä heikkenee vuoden 2019 muutettuun talousarvioon 2,1 milj. euroa.

1 YLEISHALLINTO (pl. tarkastuslautakunta ja tilintarkastus)

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 121 564 123 203 122 374 122 052 121 740
Valmistus omaan käyttöön 48 0 0 0 0
Toimintamenot -203 517 -216 366 -217 600 -218 229 -217 738
Toimintakate -81 904 -93 164 -95 226 -96 177 -95 999

Suunnitelmapoistot -7 069 -8 833 -8 500 -8 461 -8 294

Tilikauden tulos -89 243 -101 997 -103 727 -104 638 -104 293

Menot euroa/asukas 717 747 739 729 717

Yleishallinnon (pl. tarkastuslautakunta ja tilintarkastus) toimintakate on sitova.

Investoinnit

911 Aineettomat hyödykkeet

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 34 458 80 000 60 000 4 500 0
Menot -39 167 -87 700 -72 700 -13 500 -6 000
Netto -4 709 -7 700 -12 700 -9 000 -6 000

951 Koneet ja kalusto

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 6 0 0 0 0
Menot -4 320 -4 050 -4 100 -4 000 -3 000
Netto -4 315 -4 050 -4 100 -4 000 -3 000

961 Osakkeet ja osuudet

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 0 0 0 0
Menot -30 -300 -800 -800 -800
Netto -30 -300 -800 -800 -800
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Länsimetron II-vaiheen valtionosuutta on budjetoitu aineettomien investointien tuloihin ja menoihin 60
milj. euroa vuodelle 2020 ja 4,5 milj. euroa vuodelle 2021. Vuosittaisen osuuden suuruus riippuu metron
rakentamisen etenemisestä ja tarkentuu vuosittain.

Aineettomaan omaisuuteen on budjetoitu keskitetysti kaupungin IT-järjestelmien kehityksen ja hankinnan
investointimäärärahat. Toimialojen IT-kehitystarpeisiin on varattu 12,7 milj. euroa vuodelle 2020. Suu-
rimmat hankkeet ovat asiakas- ja potilasjärjestelmä UNA, johtamisen ja toiminnanohjaamisen järjestelmä
JoTo, varhaiskasvatusjärjestelmä EVAKA sekä Espoon kotisivujen uudistaminen.

Kone ja kalustoinvestoinnit 2020 sisältävät logistiikan auto- ja konehankinnat noin 2 milj. euroa. Henkilö-
autot hankitaan huoltoleasingilla ja muu kalusto ostetaan. Hankittu kalusto on käytössä pääasiassa tila-
palveluilla, liikuntapalveluilla, sekä katujen kunnossapidossa. Tietohallinto investoi tietoliikennelaitteiden
elinkaaren mukaisiin uusintoihin sekä kuituverkkoihin vuoden 2020 aikana yhteensä 2,1 milj. euroa.

Osakkeissa ja osuuksissa on varauduttu olemassa olevien tai perustettavien yhtiöiden osakemerkintöi-
hin.

11 VALTUUSTO JA TARKASTUSTOIMI

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 5 4 4 4 4
Valmistus omaan käyttöön 48 0 0 0 0
Toimintamenot -2 223 -2 598 -2 385 -2 385 -2 385
Toimintakate -2 169 -2 594 -2 381 -2 381 -2 381

Suunnitelmapoistot -34 -68 -34 -34 -34

Tilikauden tulos -2 204 -2 662 -2 415 -2 415 -2 415

Menot euroa/asukas 8 9 8 8 8

111 VALTUUSTO

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 4 4 4 4 4
Valmistus omaan käyttöön 48 0 0 0 0
Toimintamenot -1 490 -1 737 -1 453 -1 453 -1 453
Toimintakate -1 437 -1 733 -1 449 -1 449 -1 449

Suunnitelmapoistot -34 -68 -34 -34 -34

Tilikauden tulos -1 472 -1 801 -1 483 -1 483 -1 483

Menot euroa/asukas 5 6 5 5 5

Määrärahassa on varauduttu valtuuston toiminnasta aiheutuviin menoihin, jotka muodostuvat pääasiassa
valtuutettujen vuosi- ja kokouspalkkioista, sisäisistä it-palvelukustannuksista, valtuustotalon toimitilavuok-
rasta sekä valtuustoryhmien toiminnan tukemisesta. Sisäiset aulapalvelukustannukset on siirretty vuoden
2020 alusta turvallisuuden- ja valmiuden vastuualueelle konsernihallintoon.
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112 TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTUS

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 1 0 0 0 0
Toimintamenot -733 -861 -932 -932 -932
Toimintakate -732 -861 -932 -932 -932

Tilikauden tulos -732 -861 -932 -932 -932

Menot euroa/asukas 3 3 3 3 3

Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä
arvioinnin järjestäminen. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden
tarkastusta koskevat asiat. Tehtäviin kuuluu arvioida valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellis-
ten tavoitteiden toteutumista kaupungissa ja kaupunkikonsernissa sekä sitä, onko toiminta järjestetty
tarkoituksenmukaisella ja tuloksellisella tavalla. Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoitus-
velvollisuuden noudattamista ja toimii lakisääteisen sidonnaisuusrekisterin ylläpitäjänä sekä huolehtii
sidonnaisuusilmoitusten toimittamisesta valtuustolle tiedoksi vuosittain.

Tilintarkastajan on tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden
hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

12 KAUPUNGINHALLITUS

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 121 560 123 199 122 370 122 048 121 736
Toimintamenot -202 027 -214 629 -216 147 -216 776 -216 285
Toimintakate -80 467 -91 431 -93 777 -94 728 -94 550

Suunnitelmapoistot -7 035 -8 766 -8 466 -8 427 -8 260

Tilikauden tulos -87 772 -100 197 -102 243 -103 155 -102 810

Menot euroa/asukas 712 741 734 725 712

Kaupunginhallituksen määrärahat sisältävät tehtäväalueiden 121 kaupunginhallitus, 123 verotustoimi,
125 konsernihallinto sekä 129 muu yleishallinto toimintatulot ja -menot.
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121 KAUPUNGINHALLITUS

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 101 35 524 333 35
Toimintamenot -9 580 -11 596 -11 573 -10 919 -11 056
Toimintakate -9 478 -11 561 -11 049 -10 586 -11 021

Suunnitelmapoistot -10 -10 0 0 0

Tilikauden tulos -9 488 -11 571 -11 049 -10 586 -11 021

Menot euroa/asukas 34 40 39 36 36

Tehtäväalue sisältää kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen jaostojen ja kaupunginhallituksen aset-
tamien toimikuntien toimintamenot, nuorisovaltuuston kokouspalkkiot, kaupunginjohtajan käyttömenot
sekä valtuustokauden mittaisten poikkihallinnollisten kehitysohjelmien osallistuva Espoo, kestävä Espoo
ja innostava elinvoimainen Espoo määrärahat.

Tehtäväalue sisältää myös kaupunkitasoisesti keskitettyjä henkilöstöön liittyviä määrärahoja. Varaukset
ovat maahanmuuttajien rekrytointimallin edistämiseen, rekrytoivaan oppisopimuskoulutukseen, urapalve-
lujen ja kesätyöntekijöiden palkkaukseen sekä kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden työllis-
tämiseen. Näitä keskitetysti varattuja henkilöstömäärärahoja siirretään vuoden aikana toimialoille käytön
mukaan. Tehtäväalueella on lisäksi määrärahat seuraaviin henkilöstöetuihin: työsuhdematkalippu, liikun-
ta- ja kulttuurietu, lounasetu, stipendikukkaro ja henkilöstöneuvoston toiminta. Mukana on myös muita
strategisen henkilöstöjohtamiseen varattuja määrärahoja käynnissä oleviin johtamisen kehittämisohjel-
miin.

123 VEROTUSTOIMI

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintamenot -6 521 -7 391 -7 771 -7 771 -7 771
Toimintakate -6 521 -7 391 -7 771 -7 771 -7 771

Tilikauden tulos -6 521 -7 391 -7 771 -7 771 -7 771

Menot euroa/asukas 23 26 26 26 26

Tehtäväalue sisältää valtiolle maksettavat verotuskustannukset, jotka ovat korvaus verohallinnon teke-
mistä verotuksen valmisteluun, veronkantoon ja verojen tilittämiseen liittyvistä tehtävistä. Ennakkotiedon
mukaan verotuskustannukset kasvaa 5,5% vuodesta 2019.

125 KONSERNIHALLINTO

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata, valvoa ja tukea koko kaupunkikonsernia kaupunginjohta-
jan johdolla. Konsernihallinto ohjaa Espoo-tarinan kaupunkitasoista valmistelua, toimeenpanoa sekä
kehittämistä, edistää hyvää hallintoa, päätöksentekoa, yhtenäisiä toimintatapoja, kaupungin elinvoimai-
suutta ja kestävää kehitystä sekä asukkaiden ja asiakkaidensa hyvinvointia. Espoon kaupungin konser-
niohjausta yhtenäistetään asiantuntemuksen laaja-alaisuuden sekä ketteryyden kasvattamiseksi, ja kehi-
tetään vaikuttavuudeltaan strategisemmaksi ja proaktiiviseksi.
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Konsernihallinto vastaa keskitetyistä julkishallinnon asiointipalveluista ja kaupungin sisäisistä palveluista.
Kaupungin keskitettyjä palveluja kehitetään tukemaan paremmin tulosyksiköiden tavoitteiden toteutumis-
ta. Kaupungin yhteisiä toimintamalleja uudistetaan palvelujen järjestämisen linjausten mukaisesti, erityi-
sesti hyödyntäen kaupunki palveluna -toimintatapaa, tiedon hallinnan uusia ratkaisuja, analytiikkaa, so-
velluskehitystä, sovellusrobotiikkaa.

Suuria kehittämishankkeita ovat johtamisen ja talousohjauksen järjestelmäratkaisujen toteutus (JOTO),
sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakastietojärjestelmäuudistuksen valmistelu, sähköisten työajanseuranta-
järjestelmien ja Hijat2-palkanlaskentajärjestelmän käyttöönotto, varhaiskasvatusohjausjärjestelmän
(EVAKA) jatkokehittäminen, työterveyden työkyvyn ennustettavuuden analytiikkahanke, toimittaja- ja
sopimushallinnan uusien prosessien ja työtapojen käyttöönotto toimialojen pilottikohteissa sekä hankin-
nan hallinnan järjestelmän jatkokehittäminen, uuden päätöksentekojärjestelmän käyttöönotto ja valtuus-
ton sähköiseen kokoukseen siirtyminen sekä Espoo.fi -sivuston uudistamisen toimeenpano.

Vuonna 2019 käynnistyneessä Kuti-projektissa jatketaan lakisääteisen Kuntatieto-raportoinnin valmiste-
lua ja testauksia, jotta julkisen hallinnon suositusten mukainen taloustietojen raportointi voidaan aloittaa
1.1.2021. Kuntatiedon mukainen talousarviotietojen raportointi alkaa alkuvuonna 2020.

Kestävän kehityksen hankekokonaisuutta jatketaan ja laajennetaan ulkoista rahoitusta hyödyntäen.

Osana osallistuva Espoo kehitysohjelmaa valmistellaan ”osallistumisen kulmakivet” ja linjaukset- ehdotus
kuntalaisten osallistumisen parantamiseksi.

Otaniemen kasvuyrityskeskus A Gridissa toimiva BusinessEspoo -verkosto vahvistaa Espoon yrityspal-
veluiden asiakaskeskeisyyttä entistä selkeämmillä palvelupoluilla ja parantamalla palveluiden saavutet-
tavuutta sekä tunnettuutta. Verkostossa ovat mukana Espoon kaupunki, Espoo Marketing Oy, Helsingin
seudun kauppakamari, YritysEspoo, Espoon yrittäjät ry, TE-toimisto sekä Omnian yrityspalvelut.

IT-ympäristön arkkitehtuuri- ja teknologiaratkaisuja sekä kumppanuusmalleja uudistetaan Espoo-tarinan
ja toimialojen digitalisaation tavoitteita tukien. IT-kyvykkyyksiä kehitetään erityisesti joustavien pilvipoh-
jaisten IT-arkkitehtuurien, palvelumuotoilun, sovellusrobotiikan ja edistyksellisen analytiikan alueilla.
Kumppanuusverkostoa infra- ja digipalveluissa kehitetään.

Kilon keskuskeittiöön keskitetään 28 koulun ateriapalvelut alkuvuodesta 2020. Keskuskeittiöön siirtyvien
koulujen osuus poistuu ruokapalvelujen budjetista ja siirtyy Espoo Catering Oy:n vastuulle. Tuotannon
keskittämisellä varmistetaan ruoan tasalaatuisuus, hallitaan kustannusten nousua, turvataan ammattitai-
toisen henkilöstön riittävyys ja vähennetään koulukeittiöiden investointitarpeita. Uusi toimintamalli ei vai-
kuta koulujen ruokailukäytäntöihin.

Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisen kulkukeskuksen toiminta aloitetaan. Kulkukeskus vastaa ensivai-
heessa vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten välittämisestä. Tavoitteena
on Espoon ja koko Länsi-Uudenmaan kuljetuspalveluiden saatavuuden ja kustannustehokkuuden paran-
taminen. Kuljetusten aikataulumuutosten sähköistäminen tukee kaupungin tavoitetta palveluiden digitali-
soimiseksi, sekä sujuvoittaa viestintää kotien ja kaupungin välillä kuljetusten laadun parantamiseksi.

Kalajärven palvelutorin kokeilu käynnistetään. Palvelutorimallin tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua
siten, että eri alojen ammattilaiset työskentelevät yhdessä, yhteisen asiakkaan hyväksi, kuntalaisten ar-
kea helpottaen.

Tunnusluvut

Konsernihallinnon merkittävimmät palvelutuotteet, tuotteiden kokonaiskustannukset sekä suoritemäärien
ja yksikköhinnan kehitys ja tavoitteet vuosina 2018–2020. Palvelutuotteiden sisältö ja laatutaso pidetään
vakiona. Suoritemäärien kehityksestä esitetään arvot vuosille 2021–2022.
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Palvelutuotteet 2018- 2022 (€)
2019-2020

TP 2018 TA2019 ENN 2019 TA 2020
2018-2019
muutos-% 2021 2022

C182 TALOUSPALVELUT
Henkilöstömäärä 83 88 85 85 0,0 % 85 66
Htv 68,8 72,9 70,5 70,5 0,0 % 70,5 54,7
Myyntireskontra ja myyntilaskutus
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 1 057 523 1 127 118 1 182 932 1 284 853 8,6 %
 - suorite: myyntilasku, manuaalinen/kpl 14 802 15 485 14 317 14 802 3,4 % 14 802 14 802
 - yksikkökustannus e/kpl 12,99 12,20 13,77 16,22 17,8 %
 - suorite: myyntilasku, sähköinen/kpl 580 426 517 858 523 106 584 908 11,8 % 584 908 584 908
 - yksikkökustannus e/kpl 1,49 1,81 1,88 1,79 -5,2 %
Ostotilaukset, ostolaskutus, ostoreskontra ja maksuliikenteen hoitaminen
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 2 264 797 2 800 973 2 421 881 2 165 089 -10,6 %
 - suorite: ostolasku, manuaalinen/kpl 218 993 195 329 165 213 39 999 -75,8 % 39 999 39 999
 - yksikkökustannus e/kpl 7,45 12,15 12,18 28,57 134,6 %
 - suorite: ostolasku, sähköinen/kpl 114 314 124 671 170 446 229 980 34,9 % 229 980 229 980
 - yksikkökustannus e/kpl 5,54 3,43 2,41 4,44 84,8 %
Tilaus-toimitusketjun palvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 242 435 188 951 280 679 2 265 338 707,1 %
 - suorite: Terminaali- ja kuljetustoiminta 114 908 120 000 122 000 130 000 6,6 % 143 000 150 000
 - yksikkökustannus e/ tapahtuma 2,11 1,57 2,30 5,80 152,1 %
 - suorite:  asiantuntijatyö 0 0 0 12 418 13 000 13 500
 - yksikkökustannus e/kpl 0,00 0,00 0,00 121,71
Muut palvelutuotteet *)
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 4 059 633 3 850 974 4 783 233 2 277 044 -52,4 %

- yksikkökustannus:  e/kokonaispalvelu

*) Muut palvelutuotteet = Kirjanpito ja tilinpäätökset, myyntilaskutuksen vain SOTET:lle tehtävät erityistehtävät sekä  tilaus-toimitusketju-palveluiden
asiantuntijatyö, joka on uusi palvelutuote vuodelle 2020 eikä siitä ole käytettävissä toteumatietoa aiemmilta vuosilta

Manuaalisten tuotteiden suoritemäärät laskevat, koska asiakkaita ohjataan sähköisiin ratkaisuihin. Säh-
köisten palvelutuotteiden määrät taasen nousevat.  Vuoden 2020 alusta käyttöön uusi palvelutuote ter-
minaali- ja kuljetuspalvelut. Kaupungin sisäisiä kuljetusmääriä pyritään vähentämään suuremmalla kulje-
tusten yhdistelyllä, mutta kuntalaistoimitusten määrä todennäköisesti kasvaa. Terminaali- ja kuljetustoi-
minnassa otetaan käyttöön uusi kilpailutettu sopimus helmikuusta alkaen ja oletettavasti hinnoissa tapah-
tuu muutosta. Kaupungin yhteisten sopimusten hallintaan tuotetaan asiantuntijapalveluja, kuten materi-
aalikuljetusten järjestäminen ja tulkkauspalvelujen tilaaminen. Toteuma-arviota menneestä ei ole käytet-
tävissä, joten ei pystytä arvioimaan volyymin kehitystä.

Palvelutuotteet on muodostettu kaupungin Ruokapalvelut vastuualueen ja Espoo Catering Oy:n tuotanto-
kustannuksista. Niillä kuvataan keskeisten kaupungille tuotettujen ateriapalvelutuotteiden kehitystä.

Henkilöstömäärässä on mukana Espoo Catering Oy:n henkilöstömäärä. Varhaiskasvatuksen lapsimää-
rän ja oppilasmäärän kasvu lisää suoritemääriä. Yksikköhinnat pysyvät samoina, koska sisäisiä ateria-
hintoja ei koroteta vuodelle 2020.

Palvelutuotteet 2018- 2022 (€)

TP 2018 TA2019 ENN 2019 TA 2020
2019-2020
muutos-% 2021 2022

C1804 RUOKAPALVELUT
Henkilöstömäärä 440 430 445 445 0,0 % 445 445
Htv

Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 15 220 000 16 550 000 16 595 000 16 820 000 1,4 %
Varhaiskasvatuksen kokopäiväateria EC/kpl 2 344 563 2 500 000 2 525 883 2 560 000 1,4 % 2 596 400 2 637 376
 - yksikkökustannus €/kpl 6,49 6,62 6,57 6,57 0,0 %

Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 10 650 000 11 716 949 11 434 000 11 699 158 2,3 %
Kouluateria EC lounas/kpl 5 687 202 5 771 896 5 849 168 5 999 568 2,6 % 6 149 968 6 300 368
 - yksikkökustannus €/kpl 1,87 2,03 1,95 1,95 -0,2 %

Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 3 208 000 3 166 000 3 088 000 3 110 220 0,7 %
Ikäihmisten ateriat 225 128 226 000 220 428 222 000 0,7 % 224 220 226 462
 - yksikkökustannus €/kpl 14,25 14,01 14,01 14,01 0,0 %
Muut palvelutuotteet
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset
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Palvelutuotteet 2018- 2022 (€)
2019-2020

TP 2018 TA2019 ENN 2019 TA 2020
2018-2019
muutos-% 2021 2022

C192 HENKILÖSTÖPALVELUT
Henkilöstömäärä 97 99 99 99 0,0 % 99 99
Htv 76,9 78,5 78,5 78,5 0,0 % 78,5 78,5
Ennalta ehkäisevä palvelusuhdetyö (koulutukset, viestintä, sanktiotoimenpiteet, kohdennettu konsultointi)
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 553 000 546 000 609 000 712 016 23,3 %
 - suorite: Asiantuntijapalvelu kpl 1 1 1 1 0,0 % 1 1
 - yksikkökustannus e/kpl 553 000 546 000 609 000 712 016 23,3 %
Kaupunkitasoiset peruspalvelussuhdetehtävät (Lisälaskenta, huomiointitapaukset, palvelusuhdetodistukset)
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 111 000 109 000 122 000 142 403 23,5 %
 - suorite: Tehtävien lukumäärä kpl 7 484 7 484 7 000 7 000 -6,9 % 7 000 7 000
 - yksikkökustannus e/kpl 14,83 14,56 17,43 20,34 28,4 %
Kaupunkitasoiset palvelussuhdepalvelut (Yhteydenotot)
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 442 000 437 000 487 000 569 612 23,3 %
 - suorite: Yhteydenotot kpl 16 681 16 681 16 000 16 000 -4,3 % 16 000 16 000
 - yksikkökustannus e/kpl 26,50 26,20 30,44 35,60 26,4 %
Rekrytointi-ilmoitukset
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 952 000 990 000 978 000 1 036 859 4,5 %
 - suorite: Rekrytointi-ilmoitukset kpl 2 985 2 500 2 500 2 650 5,7 % 2 650 2 650
 - yksikkökustannus e/ilmoitus 318,93 396,00 391,20 391,27 -1,2 %
Kaupunkitasoiset rekrytointipalvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 328 000 339 000 344 000 345 620 1,9 %
 - suorite: Asiantuntijapalvelu 1 1 1 1 0,0 % 1 1
 - yksikkökustannus e/kokonaispalvelu 328 000 339 000 344 000 345 620 1,9 %
Kaupunkitasoiset palkanlaskennan palvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 3 267 388 3 555 066 3 758 066 4 338 855 18,1 %
 - suorite: palkanlaskennan suoritteet/kpl 263 386 261 528 274 528 260 000 -0,6 % 260 000 260 000
 - yksikkökustannus e/kpl 12,41 13,59 13,69 16,69 18,5 %
Muut palvelutuotteet
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 633 000 862 000 862 000 1 310 000 34,2 %

C193 TYÖTERVEYSPALVELUT
Henkilöstömäärä 36 32 35 35 8,6 % 35 35
Htv 24,8 22,5 24,1 24,1 6,6 % 24,1 24,1
Tietojen anto ja ohjaus, organisaatio (työpaikkatoiminta)
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 79 356 77 285 86 480 77 118 -0,2 %
 - suorite: kpl 104 160 230 200 20,0 % 200 200
 - yksikkökustannus e/kpl 763,04 483,03 376,00 385,59 -25,3 %
Työpaikkaselvitys (työpaikkatoiminta)
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 91 789 106 220 112 859 99 655 -6,6 %
 - suorite: selvitys/kpl 206 210 350 350 40,0 % 350 350
 - yksikkökustannus e/kpl 445,58 505,81 322,45 284,73 -77,6 %
Työkykyarviot (yksilöön kohdistuva toiminta)
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 90 684 155 025 107 979 102 930 -50,6 %
 - suorite: käynnit/kpl 765 810 900 900 10,0 % 900 900
 - yksikkökustannus e/kpl 118,54 191,39 119,98 114,37 -67,3 %
Työterveysneuvottelut (yksilöön kohdistuva toiminta)
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 103 679 167 423 124 902 117 195 -42,9 %
 - suorite: neuvottelut/kpl 1 110 1 300 1 500 1 500 13,3 % 1 500 1 500
 - yksikkökustannus e/kpl 93,40 128,79 83,27 78,13 -64,8 %
Muut palvelutuotteet
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset -365 508 -505 953 -432 220 -396 898 -27,5 % 4 018 461 4 018 461

Kasvaneet tietohallintokustannukset nostavat palvelussuhdepalvelujen kustannuksia ja siten myös yksik-
kökustannuksia. Panostukset ennaltaehkäisevään palvelussuhdetyöhön vähentää yhteydenottojen luku-
määrää. Rekrytointi-ilmoitusten määrä kasvaa edellisestä talousarviosta, mutta yksikkökustannukset
hieman laskevat.

Palkanlaskennan budjettia kasvattavat Hijat2-järjestelmän kehittämiskustannukset, minkä vuoksi kau-
punkitasoisten palkanlaskennan palveluiden yksikkökustannukset nousevat.
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Työterveyshuollon ydintoiminnan tuotteiden, eli tietojen annon ja ohjauksen, työpaikkaselvitysten, työky-
kyarvioiden sekä työterveysneuvottelujen yksikkökustannukset pienenevät edellisestä talousarviosta.
Suoritemäärät kuitenkin kasvavat.

Palvelutuotteet 2018- 2022 (€)
2019-2020

TP 2018 TA2019 ENN 2019 TA 2020
2018-2019
muutos-% 2021 2022

C201 TYÖLLISYYSPALVELUT
Henkilöstömäärä 65 65 65 65 0,0 % 65 65
Htv 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 % 50,0 50,0
Työllisyyspalvelut ilman TMT 12 524 000 11 653 000 11 265 000 11 916 000
Työllisyyden palveluohjaus
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 1 210 000 1 282 000 1 269 000 1 428 000 12,5 %
 - suorite: Kontakti, päätös, suunnitelma 7 412 7 500 5 500 10 700 94,5 % 10 700 10 700
 - yksikkökustannus e/kpl 163 171 231 133 -42,2 %
Työtoiminta oma
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 1 457 000 1 688 000 1 608 000 1 559 000 -3,0 %
 - suorite:Toimintapäivä 28 680 35 000 25 000 28 700 14,8 % 28 700 28 700
 - yksikkökustannus e/kpl 51 48 64 54 -15,5 %
Työtoiminta osto
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 1 618 000 1 355 000 1 610 000 1 650 000 2,5 %
 - suorite: Toimintapäivä 31 212 33 600 25 000 33 000 32,0 % 33 000 33 000
 - yksikkökustannus e/kokonaispalvelu 52 40 64 50 -22,4 %
Valmennuspalvelut oma
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 764 000 544 000 453 000 451 000 -0,4 %
 - suorite: asiakas 2 407 2 000 1 180 1 360 15,3 % 1 360 1 360
 - yksikkökustannus e/kpl 317 272 384 332 -13,6 %
Valmennuspalvelut osto
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 408 000 266 000 221 000 221 000 0,0 %
 - suorite: asiakas 634 400 322 400 24,2 % 400 400
 - yksikkökustannus e/kpl 644 665 686 553 -19,5 %
Työnantajapalveluiden taloudellinen tuki
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 5 998 000 5 390 000 5 201 000 5 705 000 9,7 %
 - suorite: henkilö 1 047 750 750 830 10,7 % 830 830
 - yksikkökustannus e/kpl 5729 7187 6935 6873 -0,9 %
Työnantajapalveluiden rekrytointipalvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 608 000 544 000 453 000 451 000 -0,4 %
 - suorite: henkilö 1 378 1 000 810 980 21,0 % 980 980
 - yksikkökustannus e/kpl 441 544 559 460 -17,7 %
Työmarkkinatuki TMT
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 19 933 000 18 000 000 20 500 000 18 000 000 -12,2 %
 - suorite: tuen saaja/kk (ka) 3 950 3 700 4 082 3 700 -9,4 % 3700 3700
 - yksikkökustannus e/tuen saaja/kk (ka) 421 405 418 418 0,0 %
Muut palvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 461 000 584 000 450 000 451 000 0,2 %

Henkilöstömäärään ei sisälly 20 sosiaalihuoltolain 27 d§ mukaisessa vammaisten työllistymistä tukevas-
sa toiminnassa olevaa henkilöä.

Työllisyyden henkilöstömäärä ja palveluohjauksen suoritteet kasvavat mahdollisen kuntakokeilun myötä.
Lisäksi työllisyyden palvelutorin kehittäminen ja toiminnan laajentaminen yhdessä TE-toimiston kanssa
lisäävät suoritteita. Monialaisen palvelun toiminta organisoidaan uudestaan. Työtoimintaan ohjautuminen
tehostuu toiminnan uudelleen organisoinnin ja palvelutuotteiden tarkentamisen myötä. Oman valmen-
nuspalvelun prosesseja kehitetään.
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Palvelutuotteet 2018- 2022 (€)

TP 2018 TA2019 ENN 2019 TA 2020
2019-2020
muutos-% 2021 2022

C215 ASIOINTI
Henkilöstömäärä (asiointipalvelut) 40 45 45 45 0,0 % 45 45
Htv 31,9 35,9 35,9 35,9 0,0 % 35,9 35,9
Toimipisteasiointi
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 1 859 000 2 100 150 1 753 829 2 177 678 24,2 %
 - suorite: asiointi kpl 189 506 190 000 216 000 210 000 -2,8 % 190 000   170 000
 - yksikkökustannus e/asiointi 9,81 11,05 8,12 10,37 27,7 %
Palvelutorikonseptin koordinointi
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 707 000 783 203 783 203 862 293 10,1 %
 - suorite: asiakaskäynti kpl 1 461 459 1 550 000 1 574 000 1 800 000 14,4 % 1 900 000 1 950 000
 - yksikkökustannus e/asiakaskäynti 0,48 0,51 0,50 0,48 -3,7 %
Sähköinen asiointi( Vaihdepalvelu + cc)
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 619 000 761 000 818 077 792 088 -3,2 %
 - suorite: asiointi kpl 118 115 130 000 108 500 105 000 -3,2 % 170 000 200 000
 - yksikkökustannus e/asiointi 5,24 5,85 7,54 7,54 0,1 %

Muut palvelutuotteet
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 875 900 864 249 1 019 544 18,0 %

Palvelujen digitalisaation johdosta, toimipisteasioinnin kysynnän nähdään laskevan tulevina vuosina.
Palvelutorikonseptin asiointimäärät pysyvät korkealla tasolla ja niiden asiointimäärät kasvavat huomatta-
vasti vasta uusien mahdollisten palvelutorien myötä.  Palvelutorikonseptin skaalautumissuunnittelu, säh-
köisen asioinnin automatisointi ja asiointipisteiden toimintamallin uudistaminen siirtyivät pääosin seuraa-
vaan vuoteen.

Palvelutuotteet 2018- 2022 (€)

TP 2018 TA2019 ENN 2019 TA 2020
2019-2020
muutos-% 2021 2022

C216 TIETOHALLINTO
Henkilöstömäärä 57 65 65 65 0,0 % 65 65
Htv 47,3 53,9 53,9 53,9 0,0 % 53,9 53,9
Päätelaitepalvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 7 765 034 9 621 917 9 588 584 9 204 014 -4,0 %
 - suorite:  laitemäärä 48 023 57 118 58 850 60 027 2,0 % 61 228 62 452
 - yksikkökustannus ka € / laitemäärä 161,69 168,46 162,93 153,33 -5,9 %
IT-järjestelmien ylläpito
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 19 153 454 24 467 338 23 524 005 24 100 130 2,4 %
 - suorite: järjestelmien ylläpitopäivä 62 766 65 905 63 326 69 680 10,0 % 72 467 75 366
 - yksikkökustannus € / ylläpitopäivä 305,16 371,25 371,47 345,87 -6,9 %
Keskitetyt IT- ja infrapalvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 11 388 540 12 407 372 12 374 039 12 872 558 4,0 %
 - suorite: 409 914 439 352 439 172 448 047 2,0 % 457 008 466 148
 - yksikkökustannus € / IT-palvelu 27,78 28,24 28,18 28,73 2,0 %
Muut palvelutuotteet
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 13 459 184 15 540 234 13 665 234 20 548 470 50,4 %

Tietohallinnon merkittävimmät palvelutuotteet ovat päätelaitepalvelu, IT-järjestelmien ylläpito, sekä keski-
tetyt IT- ja infrapalvelut. Päätelaitteiden palvelutuotteen yksikkökustannus on odotetusti pienempi kuin
edellisenä vuonna. Tämä johtuu ohjeistuksesta, jonka mukaan laitteita käytetään kolme vuotta kestävää
leasing-kautta pidempään, mikäli laite on käyttökelpoinen. Tämän vuoksi laitemäärä kehittyy normaalisti,
mutta osa laitteista ei aiheuta leasingkustannuksia. Yksikkökustannus kasvaa elinkaarensa päässä ole-
vien laiteuusintojen myötä.

IT-järjestelmien ylläpitopalvelujen suoritteiden määrä kasvaa, koska kaupunki on investoinut voimak-
kaasti uusiin järjestelmiin. Kustannusten kasvu jää suoritteiden vauhdista järjestelmien elinkaaren uusin-
tojen myötä, jolloin yksikkökustannus laskee.

Leasing-rahoituksella ostettavia AV-laitteita seurataan vuonna 2020 mahdollisesti omana palvelutuotteel-
laan, koska niiden kulut yksikköä kohden ovat merkittävästi päätelaitteita suuremmat.
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Palvelutuotteet 2018- 2022 (€)

TP 2018 TA2019 ENN 2019 TA 2020
2019-2020
muutos-% 2021 2022

C217 LOGISTIIKKA
Henkilöstömäärä 25 16 16 18 12,5 % 18 18
Htv 17,7 11,3 11,3 12,8 13,3 % 12,8 12,8
Kalustonvuokrauspalvelu
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 4 883 291 4 947 623 5 006 514 5 466 641 9,2 %
 - suorite: vuokrattu kalusto kpl 706 735 735 740 0,7 % 745 751
 - yksikkökustannus e/kalusto 6917 6731 6812 7387 8,5 %
Muut palvelutuotteet
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 682 013 819 985 820 000 857 359 4,6 %

Logistiikan tärkein palvelutuote on kalustonvuokrauspalvelu. Palvelun yksikkökustannus kuvaa keski-
määräisen laitteen tai auton käyttökustannusta vuodessa. Yksikkökustannus on yhä nousussa koska
taseessa olevia pakettiautoja korvataan leasing-rahoitteisilla autoilla.

Palvelutuotteet 2018- 2022 (€)

TP 2018 TA2019 ENN 2019 TA 2020
2019-2020
muutos-% 2021 2022

C218 HANKINTAKESKUS
Henkilöstömäärä 28 33 33 36 9,1 % 36 36
Htv 23,8 28,1 28,1 30,6 8,9 % 30,6 30,6
Kevyt kilpailutus
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 354 000 422 977 381 060 263 120 -31,0 %
 - suorite: Kevyt kilpailutus / kpl 31 47 35 40 14,3 % 40 40
 - yksikkökustannus €/kpl 11 419 9 000 10 887 6 578 -39,6 %
Keskiraskas kilpailutus
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 673 000 804 513 698 610 526 240 -24,7 %
 - suorite: Keskiraskas kilpailutus / kpl 31 47 35 40 14,3 % 40 40
 - yksikkökustannus €/kpl 21 710 17 117 19 960 13 156 -34,1 %
Raskas kilpailutus
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 966 000 1 154 135 1 047 915 855 140 -18,4 %
 - suorite: Raskas kilpailutus / kpl 32 47 35 40 14,3 % 40 40
 - yksikkökustannus €/kpl 30 188 24 556 29 940 21 379 -28,6 %
Hankintojen suunnittelu
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 498 000 793 875 952 650 1 151 150 20,8 %
 - suorite: asiantuntijapalvelu 1 1 1 1 0,0 % 1 1
 - yksikkökustannus €/kpl 498 000 793 875 952 650 1 151 150 20,8 %
Toimittajahallinta
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 95 265 493 350 417,9 %
 - suorite: asiantuntijapalvelu 1 1 0,0 % 1 1
 - yksikkökustannus €/kpl 95 265 493 350 417,9 %

Muut mittarit 2018- 2022

TP 2018 TA2019 ENN 2019 TA 2020
2019-2020
muutos-% 2021 2022

Hankintojen läpimenoaika: kuukautta 10,4 10 9 7,5 -16,70 %
Hankintojen kautta työllistetyt työttömät kpl 39 30 35 30 -14,30 %

Hankintakeskuksen henkilöstömäärä ja henkilötyövuosien määrä kasvaa vuoden 2019 tasosta, koska
organisaatiomuutos ja siihen liittyvät henkilöstön rekrytoinnit on saatu toteutettua.

Toimialojen lisääntynyt kilpailutustarve nostaa palvelutuotteiden kokonaiskustannuksia. Hankintojen yh-
distäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi vähentää kilpailutusten määrää samalla kun aiempi hankinta-
tarve täytetään. Laajemmat hankintakokonaisuudet ja parempi markkinoiden hyödyntäminen vastaavasti
lisää yksittäiseen hankintaan käytettävää työaikaa.
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Konsernihallinto

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 121 024 122 384 121 846 121 715 121 701
Toimintamenot -161 355 -169 320 -171 072 -171 083 -171 090
Toimintakate -40 331 -46 936 -49 226 -49 368 -49 390

Suunnitelmapoistot -6 095 -7 826 -7 536 -7 497 -7 330

Tilikauden tulos -46 696 -54 761 -56 762 -56 865 -56 720

Menot euroa/asukas 568 585 581 572 563

Konsernihallinto koostuu neljästä yksiköstä: rahoitus ja talous, henkilöstö, elinkeino- ja kaupunkikehitys
sekä hallinto ja kehittäminen.

Konsernihallinnon tulot muodostuvat pääosin sisäisten palvelujen tuottamisesta toimialoille 114 milj. eu-
roa, joista suurimmat ovat tietohallinto 67 milj. euroa ja ruokapalvelujen laskuttamat ateriapalvelut sivis-
tystoimelta 14 milj. euroa. Ulkoisia tuloja ovat työllisyyspalvelujen saamat tuet tuki-, velvoite- ja oppiso-
pimustyöllistämiseen. Lisäksi saadaan ulkopuolista hankerahoitusta sekä Kelalta korvausta työterveys-
huollon kustannuksiin. Ulkoisten tulojen osuus on 8 milj. euroa.

Menot koostuvat pääosin henkilöstökuluista 40,1 milj. euroa ja palvelujen ostoista 87 milj. euroa. Avus-
tusten osuus on 23 milj. euroa, josta 18 milj. euroa on kohdennettu kunnan osarahoittamaan työmarkki-
natukeen. Vuokrat 12 milj. euroa koostuvat sisäisistä toimitilavuokrista sekä pääte- ja av-laitteiden lea-
singvuokrista. Menot kasvavat edellisvuodesta prosentin.

126 SISÄINEN TARKASTUS

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 0 0 0 0 0
Toimintamenot -520 -559 -568 -568 -568
Toimintakate -520 -559 -568 -568 -568

Tilikauden tulos -520 -559 -568 -568 -568

Menot euroa/asukas 2 2 2 2 2

Sisäisen tarkastuksen yksikkö vastaa kaupungin sisäisen valvonnan ja toiminnan tuloksellisuuden tar-
kastuksesta ja arvioinnista ja siihen liittyvistä asiantuntijatehtävistä.
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129 MUU YLEISHALLINTO

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 434 780 0 0 0
Toimintamenot -24 051 -25 764 -25 163 -26 435 -25 800
Toimintakate -23 617 -24 984 -25 163 -26 435 -25 800

Suunnitelmapoistot -930 -930 -930 -930 -930

Tilikauden tulos -24 547 -25 914 -26 093 -27 365 -26 730

Menot euroa/asukas 85 89 86 89 85

Tehtäväalue sisältää eri yhteisöjen jäsenmaksut, maksuosuudet ja avustukset muun muassa seuraaville:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Uudenmaan Liitto, Kuntaliitto, Kunnallinen työmarkki-
najärjestö, Uudenmaan virkistysalueyhdistys, Helsingin seudun kauppakamari, Sydkustens Landskaps-
förbund, Laatuyhdistys, Suomen Riskienhallintayhdistys, Espoon asukasfoorumi ja Svenska Finlands
folkting. Määrärahat sisältävät myös hallinnon kopiointikulukorvauksen Kopiosto ry:lle.

Toimialojen ja tulosyksiköiden talousarvioihin sisältyvät niiden toimintaan liittyvien yhteisöjen jäsenmak-
sut.

Määrärahat sisältävät keskusvaalilautakunnan menot, joka vastaa vaalien järjestämisestä aiheutuvista
kustannuksista. Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit, joihin valtio ei maksa korvauksia. Vuonna 2020 ja
2022 ei ole säännönmukaisia vaaleja.

Lisäksi määrärahoihin sisältyvät Espoon maksuosuus Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnasta
eläkemenoperusteiset eläkemaksut henkilöistä, jotka ovat jääneet eläkkeelle Espoon pelastustoimesta
ennen alueellisen pelastuslaitoksen muodostamista.
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LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS
-LIIKELAITOS

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2020–2022
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LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

Pelastuslain 24 §:n mukaisesti kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa valtioneuvoston
määräämällä alueella (alueen pelastustoimi). Tätä tarkoitusta varten Länsi-Uudenmaan pelastustoimen
alueen kunnat (Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja
Vihti) ovat yhteistoimintasopimuksella perustaneet Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen, joka toimii osa-
na Espoon kaupunkia. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on voittoa tavoittelematon kuntalain 65 § tarkoit-
tama kunnallinen liikelaitos.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Pelastuslaitoksen perustehtävänä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia sekä
tuottaa ensihoitopalveluja. Onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua tehtävänä on pelastaa ihmiset, tur-
vata tärkeät toiminnot ja rajoittaa onnettomuuden seurauksia.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta ja kehittäminen perustuvat pelastuslain 28 §:n ja 29 §:n
mukaiseen palvelutasopäätökseen.  Voimassa oleva palvelutasopäätös 2014–2020 on hyväksytty pelas-
tuslaitoksen johtokunnassa 19.12.2013. Pelastuslaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 12.12.2018
palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkamista kahdella vuodella. Uudenmaan alueen pelastuslaitoksilla
on tavoitteena tehdä yhdenmukaiset palvelutasopäätökset v. 2021 alkaen riippumatta soteuudistukses-
ta.

Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja yhteistoiminnassa sairaanhoitopiirin kanssa Jorvin (Espoo,
Kauniainen ja Kirkkonummi), Länsi-Uudenmaan (Hanko, Inkoo ja Raasepori) ja Lohjan ensihoitoalueilla
(Lohja, Vihti, Karkkila ja Siuntio) yhteistoimintasopimusten sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopii-
rin (HUS) ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti.  HUS maksaa ensihoitopalveluista aiheutuvat
kustannukset.

Vuosina 2020–2022 toiminta pyritään pitämään palvelutasopäätöksen 2014–2020 mukaisella tasolla
ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset.

Vuoden 2020 avaintavoitteita ovat:

1.    Asiakaspalvelun yhtenäistäminen Uudenmaan alueella
2.    Suuronnettomuuksiin ja vaativiin johtamistilanteisiin liittyvän suorituskyvyn parantaminen
3.    Palvelutason säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla 2019–2020
4.    Työhyvinvointi muuttuvassa toimintaympäristössä.

Jotta edellä mainitut avaintavoitteet voidaan saavuttaa, tulee asiakastarpeet kartoittaa ja kuvata sen mu-
kaiset palvelut koko Uudenmaan alueella. Keskeisenä tavoitteena on pelastustoiminnan ja ensihoitopal-
velujen avunsaantiajan minimointi koko Uudenmaan alueella.

Henkilöstösuunnitelmassa on otettu huomioon Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätökses-
tä johdetut tavoitteet. Laajentuneet osaamisvaatimukset pyritään ensisijaisesti hoitamaan nykyisillä va-
kanssimäärillä ja mahdollisesti tehtävillä vakanssimuutoksilla. Otaniemen paloaseman käyttöönotto edel-
lyttää henkilöstömäärän lisäämistä. Paloaseman arvioitu käyttöönotto olisi aikaisintaan vuoden 2022
alusta.

Sitovat tulostavoitteet vuodelle 2020

1. Tilikauden tulos ei jää alijäämäiseksi.
2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.
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Tunnusluvut

Tunnusluvut 2018- 2022

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020
2019-2020
muutos-% 2021 2022

Pelastustoimi 66,0 65,9 65,6 67,3 2,1 % 66,3 65,1
Ensihoito, HUS Jorvin alue 16,5 16,7 16,5 17,0 1,8 % 16,5 16,0
Ensihoito, HUS Länsi-uudenmaan alue 89,3 93,3 89,2 95,9 2,8 % 94,3 92,5
Ensihoito, HUS Lohjan alue 44,3 43,8 44,2 45,1 2,8 % 44,2 43,2

Talous

Pelastuslaitoksen talousarvio 2020 koostuu neljästä elementistä: Pelastustoimi, HUS/HYKS/Jorvin ensi-
hoitopalvelut, HUS Länsi-Uudenmaan ensihoitopalvelut ja HUS Lohjan ensihoitopalvelut. Tulot ja menot
kohdennetaan näihin aiheuttamisperiaatteen mukaan ja yleiskulut jaetaan esimerkiksi henkilöstön mää-
rän, kaluston määrän (Virve-päätelaitteet, ajoneuvot) tai muun sellaisen suhteessa.

Espoon väkiluku on kasvanut viimeisen 12 kuukauden aikana noin 6 000 asukkaalla. Koko Länsi-
Uudenmaan pelastustoimen alueella vuosittaisen väestönkasvun keskiarvo on noin 3000 henkilöä. Väes-
tönkasvu ja väestön ikärakenteen muutos kasvattavat sekä pelastustoimen että ensihoidon palvelutarvet-
ta.

Vuonna 2020 pelastustoimen ja ensivastetoiminnan osuus kokonaismenoista on 33,1 milj. euroa. HUS
Jorvin ensihoitopalvelujen osuus on 6,0 milj. euroa, HUS Länsi-Uudenmaan ensihoitopalvelujen osuus
on 4,2 milj. euroa ja HUS Lohjan ensihoitopalvelujen osuus on 4,3 milj. euroa.

Tilikauden tulos on 0.

Vuoden 2020 talousarviossa arvioidut kuntien pelastustoimen maksuosuudet määräytyvät joko kuntien
ilmoittamien tai Tilastokeskuksen arvioimien talousarviovuoden asukaslukujen perusteella.

Pelastustoimen maksuosuudet
Muutos € Muutos %

TA 2019 TA 2020 2019-2020 2019-2020
Espoo 18 960 315 19 682 935 722 620 3,8 %
Hanko 571 159 579 952 8 793 1,5 %
Inkoo 375 179 372 826 -2 353 -0,6 %
Karkkila 593 173 606 187 13 015 2,2 %
Kauniainen 636 664 675 091 38 427 6,0 %
Kirkkonummi 2 664 713 2 741 169 76 456 2,9 %
Lohja 3 201 441 3 196 638 -4 803 -0,2 %
Raasepori 1 879 252 1 904 520 25 267 1,3 %
Siuntio 409 409 423 088 13 680 3,3 %
Vihti 1 946 369 2 033 766 87 397 4,5 %
Maksuosuudet yhteensä
sis.laskenn.erät 31 237 673 32 216 172 978 499 3,1 %
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Talous ja talouden tasapaino- ja tuottavuusohjelman toteuttaminen 2020

Pelastuslaitoksen sitovat tulostavoitteet, eli tilinpäätös ei saa muodostua alijäämäiseksi ja investointien
kokonaismäärä on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen, edellyttävät talouden pitämistä tasa-
painossa. Mahdollinen alijäämä laskutetaan osakaskunnilta ja ylijäämä palautetaan tilinpäätöksen vah-
vistuttua. Vuodesta 2006 lähtien pelastuslaitoksen tilinpäätökset ovat pääsääntöisesti olleet tasapainos-
sa eli tulos on ollut nolla tai hieman ylijäämäinen.

Suomen pelastuslaitosten kumppanuusverkostossa ja Uudenmaan pelastuslaitosten HIKLU-yhteistyöllä
lisätään tuottavuutta hyödyntämällä yhteistä valmistelua ja resursseja.

Tavoitteena on perustaa yhteinen pelastustoimen johtokeskus Uudenmaan alueelle vuoden 2022 aikana
riippumatta soteuudistuksesta. Tämä tehdään yhdessä yhteistyöviranomaisten kanssa.

Uudenmaan alueen pelastuslaitosten yhteiset toimintatavat kehitetään ja ohjeistetaan. Koko henkilöstö
otetaan mukaan yhteistyöhön, niin että toimintakyky ja työhyvinvointi säilyvät.

Investoinnit

TP 2018 Muutettu TA
2019 TA 2020 2021 2022

Tulot 358 744 364 514 564
Menot -1985 -1910 -2300 -2400 -2400

Netto -1627 -1166 -1936 -1886 -1836

Investoinnit katetaan kuntien maksuosuuksilla poistojen muodossa.

Pelastuslaitos varaa investointien osalta talousarvioon vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelmaan vuosille
2021–2022 nyt voimassa olevan pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisen tason toteutumisen ja
ensihoitopalvelujen sopimusten edellyttämät määrärahat ajoneuvo- ym. kaluston hankintaan ja paloase-
mien ensikertaiseen kalustamiseen.

Tuloslaskelma

Tilinnimi TP 2018
Muutettu TA

2019
Ennuste

9/2019 TA 2020 2021 2022
Liikevaihto 41 091 43 123 43 119 44 049 44 467 44 747
Liiketoiminnan muut tuotot 3 759 3 480 3 938 3 527 3 346 3 346

Materiaalit ja palvelut -6 788 -6 632 -7 165 -7 037 -7 037 -7 037
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 029 -1 706 -2 120 -1 744 -1 744 -1 744
   Palvelujen ostot -4 759 -4 927 -5 045 -5 293 -5 293 -5 293
Henkilöstökulut -30 416 -31 360 -31 393 -31 722 -31 722 -31 722
   Palkat ja palkkiot -24 723 -25 766 -25 952 -25 952 -25 952
   Henkilösivukulut -5 694 -5 363 -5 542 -5 542 -5 542
       Eläkekulut -4 831 -4 497 -4 592 -4 592 -4 592
       Muut henkilösivukulut -863 -866 -950 -950 -950
Poistot ja arvonalentumiset -1 602 -1 705 -1 521 -1 555 -1 555 -1 655
    Suunnitelman mukaiset poistot -1 602 -1 705 -1 521 -1 555 -1 555 -1 655
Liiketoiminnan muut kulut -6 115 -6 882 -6 976 -7 248 -7 484 -7 665
Liikeylijäämä (-alijäämä) -70 23 3 14 14 14
Rahoitustuotot ja -kulut -5 -23 -3 -14 -14 -14
  Kunnalle maksetut korkokulut -5 -23 -3 -14 -14 -14
  Muut rahoituskulut -1 0 0 0 0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -76 0 0 0 0 0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -76 0 0 0 0 0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -76 0 0 0 0 0
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Rahoituslaskelma

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos

Tilinnimi TP 2018
Muutettu TA

2019
Ennuste

9/2019 TA 2020 2021 2022
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä) -70 23 3 14 14 14
Poistot ja arvonalentumiset 1 602 1 705 1 521 1 555 1 555 1 655
Rahoitustuotot ja -kulut -5 -23 -3 -14 -14 -14
Tulorahoituksen korjauserät -102 -115 0 0 0 0

1 424 1 590 1 521 1 555 1 555 1 655
Investointien rahavirta
Investointimenot -1 985 -1 910 -1 910 -2 300 -2 400 -2 400
Rahoitusosuudet investointimenoihin 358 744 260 364 514 564
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 106 115 0 0 0

-1 521 -1 051 -1 650 -1 936 -1 886 -1 836
Toiminnan ja investointien rahavirta -97 539 -129 -381 -331 -181
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

0 0 0 0 0 0
Lainakannan muutokset
   Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle
   Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta 823 -755 -755 200 0 0

823 -755 -755 200 0 0
Oman pääoman muutokset
   Peruspääoma 0 0 0 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset
   Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 0 0 0
   Saamisten muutos kunnalta 0 -1 314 -645 731 331 131
   Saamisten muutos muilta 372 455 455 0 -150 -150
   Korottomien velkojen muutos kunnalta 0 0 0 0 0 0
   Korottomien velkojen muutos muilta -1 099 1 074 1 074 -550 150 200

-727 216 884 181 331 181
Rahoituksen rahavirta 97 -539 129 381 331 181

Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0
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SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TARINA

Rakennamme taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kaupunkia yhdessä
espoolaisten ja kaupungin muiden toimintojen kanssa. Terveys, hyvinvointi ja onnellisuus kehittyvät en-
nen kaikkea läheisistä ihmissuhteista. Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa kaupungin elinvoimaa.
Espoolaisten palvelutarpeet kasvavat ja muuttuvat nopeasti kaupungin kasvaessa, väestön ikääntyessä
ja vieraskielisten osuuden kasvaessa. Tuemme kaupunkikeskusten kestävää kehitystä ja jokaisen es-
poolaisen arjen sujumista.

Autamme ihmisiä oppimaan, löytämään omat voimavaransa ja pärjäämään omassa arjessaan. Painopis-
teemme on ennaltaehkäisevissä palveluissa. Tavoitteemme on tukea kaikkia espoolaisia siten, että he
voivat asua turvallisesti omassa kodissa. Kun kotona ei enää pärjää, on tarjolla kodinomaista hoiva-
asumista.

Työotteemme on valmentava: Suunnittelemme ja toteutamme palvelut yhteistyössä asukkaiden, asiak-
kaiden ja heidän läheistensä kanssa. Palvelut on suunniteltu asiakkaan tarpeista lähteviksi, sujuviksi
kokonaisuuksiksi. Kiireelliset asiat hoidamme heti, eikä kiireettömissäkään tarvitse odottaa kauan.

Tunnemme toimintaprosessimme ja parannamme niitä jatkuvasti. Kun ymmärrämme toiminnan logiikan,
tunnemme faktat ja numerot, pystymme tunnistamaan prosesseissa piilevää hukkaa ja poistamaan sitä
virtauksen tieltä. Kannustamme kaikkia kehittämään työtään, ideoimaan parannusehdotuksia ja teke-
mään aloitteita. Harjoittelemme arjen ongelmanratkaisun taitoja, jotta yhä useampi ongelma voidaan
ratkaista heti siellä, missä se havaitaan.

Kaikissa palveluissamme ja työyksiköissämme tavoittelemme seuraavia yhteisiä päämääriä:

· Palvelujen laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus: Espoolaisten toimintakyky, terveys ja hyvin-
vointi pysyy hyvänä tai paranee. Asiakasprosessit ovat selkeät ja eheät ja niitä paranne-
taan jatkuvasti. Raportoimme poikkeamista ja reagoimme niihin korjaten laatupoikkeamat
heti.

· Henkilöstön työhyvinvointi ja työn sujuvuus: Johtaminen kannustaa henkilöstöä kehittä-
mään omaa työtään, oppimaan ja tekemään aloitteita. Työhyvinvointia parannetaan koko
ajan ja terveysperusteiset poissaolot vähenevät.

· Asiakkaan palvelukokemus ja osallisuus: Palvelujen saatavuus on asiakkaan tarpeen mu-
kainen ja sujuva. Käytössä on enenevässä määrin digitaalisia palvelukanavia. Asiakas
otetaan mukaan oman palvelunsa suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

· Hyvä taloudenpito ja tuottavuus: Parannamme tuottavuutta poistamalla ”hukkaa” kaikista
prosesseista. Kustannuskehitys on vertailukuntien kilpailukykyisin.

Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden ja vuositason tavoitteet

Taulukossa kaupunkiyhteiset tulostavoitteet on merkitty lihavoidulla kursiivilla ja tulostavoitteet liha-
voinnilla.

Sivistys ja hyvinvointi

Päämäärä: Espoo on sivistyksen kärkikaupunki Suomessa. Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia
huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään. Kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät
riitä. Itsenäinen Espoo järjestää, tuottaa ja kehittää palveluja asukaslähtöisesti yhteistyössä kumppanei-
den kanssa ja huolehtii lähiympäristöstä yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluvalikoima muodostaa
ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten oma-
toimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden.
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Valtuustokauden
tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Lähtöarvo

Palvelut järjestetään ja
tuotetaan asukas- ja
asiakaslähtöisesti sekä
kustannusvaikuttavasti.

Terveysasemien palvelukyky
paranee ja tavoitteena, on että
lääkärin kiireettömälle vas-
taanotolle (T3) päästään 14
vuorokauden sisällä (Q1-
Q4≤14).

Kolmas vapaa aika lääkärin
kiireettömälle vastaanotolle
Espoon terveysasemilla. Seu-
ranta kvartaaleittain. Kvartaali-
tason tieto viikkotason medi-
aanista, viikkotason tieto ter-
veysasemien mediaani. Tavoi-
te saavutetaan kaikkien kvar-
taalien osalta.

Q2/2019: 21

Terveysasemien asiakkaista
yli 90 prosenttia on tyytyväisiä
tai erittäin tyytyväisiä saa-
maansa palveluun.

Terveysasemien Happy or not
-seuranta: yhteenlaskettu tyy-
tyväisten ja erittäin tyytyväisten
osuus vastanneista.

6/19: 91%

Kehitetään perussoten ja
esh:n integraatiota, tavoittee-
na potilaan hyöty.

Ikääntynyt potilas voidaan
kotiuttaa nykyistä useammin
ilman siirtoa uuteen sairaalaan
(HUS:iin otetut 75 + potilaat /
sairaalaan otetut 75 + potilaat)

Ikääntyneen potilaan sairaala-
hoitojakso lyhenee ja kotiutus
tapahtuu onnistuneesti (75 +
potilaan sairaalahoitojakson
pituus HUS:ssa, Espoon sai-
raalassa ja yhteensä)

Ikääntyneet asuvat
turvallisesti ja toiminta-
kykyisinä kotona ja
yksinäisyyden aiheut-
tamien ongelmien
määrä vähenee.  Tar-
vittaessa varmistetaan
sujuva pääsy palvelu-
asumisen piiriin.

Kotona asuu vähintään
93,5 prosenttia 75 vuotta täyt-
täneistä.

Kotona asuvien %-osuus 75
vuotta täyttäneistä. Vuoden
lopun tilanne.

Tavoite: 93,5 %.

7/19: 93,0 %

Pitkäaikaishoidon asumispal-
velut järjestetään viiveettä, 90
prosenttia päätöksen saaneis-
ta saavat asumispalvelupaikan
2 kuukauden sisällä (kaikki
saavat asumispalvelupaikan 3
kuukauden sisällä).

Kahden kuukauden sisällä
päätöksestä asumispalvelupai-
kan saaneiden asiakkaiden
osuus kaikista asumispalvelu-
paikkapäätöksen saaneista
asiakkaista (pl. ulkokuntalai-
set).
Tavoite: 90 %.

7/19: 86,2 %

Säännöllisen kotihoidon asi-
akkaan luona käyvien eri hoi-
tajien määrä vähenee.

Viiden tutuimman hoitajan
käyntien osuus kol-
men kuukauden aikana.
Tavoite: 60 %

6/19: 57 %

Kotihoidon asiakkaiden kipu
hoidetaan hyvin.

RAI-kipumittari %-osuus koti-
hoidon asiakkaista.

Tavoite: 15,0 %.

7/19: 19 %
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Vammaiset elävät
tavallista elämää, osal-
listuvat ja harrastavat
sekä saavat asiansa
joustavasti hoidettua.

Kevyemmän tuetun asumisen
osuus vammais-
ten asumispalveluista kasvaa.

Tuetun asumisen %-osuus
vammaisten asumispalveluista.
Tavoite > 25 %.

6/19: 23,5 %

Vammaispalvelujen saatavuus
paranee.

Päätöksen tekeminen 3 kk
(=90 vrk) kuluessa hakemuk-
sen saapumisesta (% to-
teuma). Tavoite 100 %

Päätöksenteko:
6/19: 96,8 %

Lisätään espoolaisten
lapsi- ja perhepalvelui-
den toimivuutta

Kodin ulkopuolelle sijoitettu-
jen lasten ja nuorten suhteelli-
nen osuus ikäluokasta ei kas-
va.

Kodin ulkopuolelle sijoitetut
lapset ja nuoret

0-12 v (% ikäluokasta). Tavoite
vuoden lopussa ≤ 0,61%

13-17 v (% ikäluokasta). Tavoi-
te vuoden lopussa ≤ 2,39%

0-12 v. 12/18:
0,61%

13-17 v. 12/18:
2,39 %

Tarve lasten ja nuorten psyki-
atrisiin palveluihin vähenee.

Lastenpsykiatrian espoolais-
asiakkaiden %-osuus 0-12 v.
ikäluokasta (keskiväestön mu-
kaan). Lastenpsykiatrinen avo-
hoito + HUS lastenpsykiatria.

Tavoite: Tarve vähenee, ≤ 4,6
% vuoden lopussa

Nuortenpsykiatrian espoolais-
asiakkaiden %-osuus 13-17 v.
ikäluokasta (keskiväestön mu-
kaan). HUS nuortenpsykiatria.

Tavoite: Tarve vähenee / ei
kasva, ≤ 7,4 % vuoden lopussa

12/18: 5,2 %

12/18: 7,4 %

Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat
riskit koko osa-alueella: Riskienhallintatoimet nyt ja jatkossa:

Kasvaviin asiakastarpeisiin vastaaminen ei ole
mahdollista kehyksen puitteissa eikä toimintamal-
lien ja tuottavuuden kehittäminen riitä kompen-
soimaan kasvavaa kysyntää.

Tuottavuutta parantavien toimenpiteiden ja ra-
kenteellisten uudistusten toimeenpano varmis-
tetaan.

Vammaispalveluiden ja kotihoidon käynnissä ole-
vat rakennemuutokset ja toiminnalliset muutokset
eivät toteudu suunnitellussa aikataulussa ja laa-
juudessa.

Toimenpiteitä seurataan aktiivisesti ja korjaa-
viin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa.

Espoolaisten yksityisten sosiaali- ja terveyspalve-
lujen käyttö vähenee edelleen Kelan-
korvaustasojen laskun myötä ja kysyntää ohjautuu
julkisiin palveluihin.

Toimintatapojen muutoksilla pyritään vastaa-
maan kasvavaan kysyntään. Mahdolliset lisä-
resurssitarpeet määritellään mahdollisimman
ennakollisesti.

Talous, henkilöstö ja johtaminen

Päämäärä: Toimimme edelläkävijänä kunnallisten palvelujen, niiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden
parantamisessa. Osaavana ja uudistuskykyisenä henkilöstönä järjestämme, tuotamme ja kehitämme
palveluja sekä niiden laatua, kustannusvaikuttavuutta ja tuottavuutta. Johtaminen, esimiestyö ja työtyyty-
väisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Tasapainotamme kaupunkikonsernin talouden ja käännämme
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velkamäärän laskuun ja nostamme investointien omarahoitusosuuden sataan prosenttiin. Kaupungin
organisaatio kehittyy ja vastaa toimintaympäristön muutokseen.

Valtuustokauden
tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Lähtöarvo

Espoon talous on
tasapainossa ja
Espoon verotaso
pysyy maltillisena.
Konsernin laina-
kanta (pl. Espoon
Asunnot ja HSY)
kääntyy laskuun
valtuustokauden
lopulla.

Palvelutuotannon tuotta-
vuus paranee vähintään 1,5
% peruspalvelujen hintain-
deksin muu-
tos huomioiden.

Toimialan Patu-
palvelutuotteiden painotettu yksikkö-
kustannusten muutos-%.

12/18:

Vanhusten
palvelut +0,9 %

Terveyspalvelut
-0,8 %

Perhe- ja sosi-
aalipalvelut
+1,4 %

Henkilötyön tuottavuus para-
nee 1,0 %.

Oman ja vuokratyövoiman henkilötyö-
vuosien määrä yhteensä suhteessa
suoritemäärään.

Patu-tuotteiden käyttö palve-
lujen järjestämisen ja opera-
tiivisen toiminnan johtamises-
sa lisääntyy.

Tulosyksikköjen asiakkuusperusteinen
palvelujen tuotteistus Patu 2.0 valmis-
tunut 30.5.2020 mennessä.

Nettomenojen kasvu on enin-
tään talousarvion mukainen.

Toimintakatteen alijäämän muutos-%,
eli toimialan nettomenojen kasvu -%.

Espoon johtami-
nen ja arki sujuu.
Työhyvinvointi
paranee ja sai-
rauspoissaolot
vähenevät.

Henkilöstökokemus johtami-
sesta, työn sujuvuudesta ja
työhyvinvoinnista on korkea
ja työnantajaa halutaan suo-
sitella.

Mittarina Kunta10 kyselyn kokonaisin-
deksi 2020. Tavoitetaso on, että ko-
konaisindeksi on vähintään vuoden
2018 kyselyn tasolla.

Terveysperusteiset poissaolot
vähenevät 10 % edellisen
vuoden vastaavan ajankoh-
dan tasosta.

Terveysperusteisista poissaoloista
aiheutuva kuorma päivää per henkilö.
(Terveysperusteisiin poissaoloihin
kuuluvat palkalliset ja palkattomat
sairaspoissaolot, kuntoutustuki, työ- ja
työmatkatapaturmiin liittyvät poissa-
olot.)

Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat
riskit koko osa-alueella:

Riskienhallintatoimet nyt ja jatkossa:

Sote-uudistuksen edellyttämien hallinnollisten, toi-
minnallisten, johtamiseen ja IT-ratkaisuihin liittyvien
muutosten suunnittelu ja toteuttaminen vie voima-
varoja palvelutuotannosta.

Sote-uudistusten etenemistä seurataan aktiivi-
sesti ja mahdollisiin resurssitarpeisiin reagoi-
daan.

HUS:n tuottavuustavoitteet eivät tule saavutetuiksi
tai palvelutuotannon määrä kasvaa yli suunnitellun
/ ennakoidun.

Kaupungilla ei nopeita ja vaikuttavia keinoja
puuttua HUS:n laskutuksen suuruuteen. Mah-
dollinen ylitys johtaa toimialan toimintakatteen
heikkenemiseen.
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Toiminnan painopisteet talousarviovuodelle

Vuoden 2020 aikana sosiaali- ja terveyspalveluissa jatketaan määrätietoisesti asiakaslähtöistä toiminnan
kehittämistä. Toimialan yhteisiksi kehittämiskohteiksi on valittu paljon palveluita tarvitsevien kuntalaisten
tuen saannin parantaminen ja sähköisten palveluiden lisääminen. Palveluiden integraatiota lisätään ja
asiakkaille luodaan eheitä palvelupolkuja. Toimiala uudistaa palveluverkkoaan, jonka työstämiseen osal-
listuu laaja joukko sosiaali- ja terveyspalvelun ammattilaisia. Vanhuspalveluissa, lapsiperheiden palve-
luissa ja vammaispalveluissa palvelurakenteen keventämistä jatketaan lisäämällä ennaltaehkäiseviä,
varhaisen vaiheen ja asiakkaiden arkiympäristöön kohdistuvia palveluja. Terveyspalveluissa jatketaan
asiakaskokemuksen kehittämistä. Palveluiden saatavuuden parantaminen on erityisenä kehittämiskoh-
teena terveyspalveluissa ja vammaisten palveluissa.

Vanhuspalveluissa:
· kehitetään kotona asumista tukevia palveluja,
· kehitetään yksikkörajat ylittäviä prosesseja,
· panostetaan paljon palveluja käyttävien henkilöiden tunnistamiseen ja palveluohjaukseen sekä
· kehitetään elämän loppuvaiheen hoitoa

Terveyspalveluissa:
· panostetaan asiakaskokemuksen johtamiseen,
· parannetaan palveluiden saatavuutta ja vastataan palvelutarpeen kasvuun kehittämällä toimin-

tamalleja,
· kehitetään digitaalisia palvelukanavia,
· otetaan käyttöön palvelusetelimalli terveysasemilla ja suun terveydenhuollossa sekä
· osallistutaan palveluverkon suunnitteluun

Perhe- ja sosiaalipalveluissa:
· vahvistetaan varhaisen tuen ja arkiympäristöön vietäviä palveluja raskaampien palvelujen ehkäi-

semiseksi,
· kevennetään palvelu- ja tehtävärakennetta ja lisätään palveluiden integraatiota,
· parannetaan asiakaskokemusta luomalla sujuvia ja yhtenäisiä palvelupolkuja,
· sosiaali- ja terveystoimi uudistaa palveluverkkoa, johon liittyen luodaan perhekeskustoimintamalli

aloittaen Espoon keskuksesta,
· vammaispalveluissa vastataan palvelutarpeeseen asiakkaan tilanteen edellyttämällä tavalla ja

vammaisten asumispalvelujen kehittämistyötä jatketaan asumisohjelman mukaisesti,
· aikuisten sosiaalipalveluissa asunnottomuuden ennaltaehkäisyä ja asumisen tukea keskitetään

enemmän omaksi kokonaisuudekseen yhteistyössä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa
ja

· maahanmuuttajien kotoutumiseen panostetaan kaikissa perhe- ja sosiaalipalveluissa

Espoon oma projektimalli (Espro) ja vuonna 2015 käyttöön otettu keskitetty projektisalkku jämäköittävät
suunnittelua ja projektien johtamista. Projektisalkusta löytyy IT-hankkeiden lisäksi myös muita toiminnan
kehittämisen hankkeita: yhteensä noin 50 käynnissä olevaa eri kokoista projektia ja toimenpidettä. Näi-
den lisäksi salkussa on kymmeniä ideoita ja valmisteluvaiheen projektiaihioita, joista valmistelun tulokse-
na valikoidaan käynnistettävät projektit.

Toimialan kehittämisessä sovelletaan yleisesti niin sanottuja Lean-oppeja. Pääsääntöisesti Lean kehit-
tämistä ei ole projektoitu, vaan yksittäisten hankkeiden dokumentoinnissa käytetään muun muassa A3-
lomaketta (ongelmanratkaisu).

Toimialan sisäisessä kehittämisessä painopiste on neljässä niin sanotussa läpimurtohankkeessa:

1) Digitalisaation edistäminen, joka pitää sisällään sekä ammattilaisten järjestelmien että sähköi-
sen asiakaspalvelun kehittämisen ja tiedolla johtamisen kokonaisuuden.

Esimerkkejä digitalisaation käytännön toteutuksista:
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· Jo tuotannossa olevien sähköisten asiakaspalvelujen käytön kattavuutta lisätään
(sähköinen ajanvaraus, sähköiset esitiedot, videovälitteinen asiointi, kansallisten
Omaolo palvelujen ja Omakanta palvelun hyödyntäminen, palveluseteli- ja ostopalve-
lujärjestelmän käyttö, osallistuminen 116117 päivystysapu palvelun kehittämiseen).

· Ohjelmistorobotiikka vapauttaa ammattilaisten aikaa rutiineista, esimerkiksi tiedon siir-
tämisestä paikasta toiseen tai tietojen yhdistelystä. Käynnissä on useita projekteja.

· Ammattilaisten Terveys-Effica järjestelmä korvattiin uudistetulla versiolla (Lifecare)
keväällä 2019. Sitä kehitetään edelleen ja lisäsi Espoo on mukana kansallisessa
UNA-hankkeessa (alla tarkemmin).

· Sosiaalihuollon tietojen siirtyminen Kanta-arkistoon alkaa vuoden 2020 alussa. Tämä
mahdollistaa asiakkaalle omien tietojen katselun ja edellyttää ammattilaisilta kirjaa-
miskäytäntöjen yhdenmukaistamista.

· Lapsiperheköyhyyden ehkäisyyn haetaan keinoja mm. tekoälyä hyödyntämällä yhteis-
työssä mm. Aalto yliopiston kanssa. Tämä on ensi sijassa tutkimushanke, mutta sa-
malla selvitetään myös käytännön soveltamisen mahdollisuuksia.

2) Vieraskielisen väestön palvelutarpeisiin vastaaminen. Muiden kuin suomea ja ruotsia äidinkie-
lenään puhuvien osuus kasvaa nopeasti ja kasvun ennakoidaan kiihtyvän lähivuosina. Kyse on
heterogeenisestä ryhmästä, jossa asiakastarpeetkin vaihtelevat. Yleisenä tavoitteena on lisätä
ennakoivien ja kevyiden palvelujen hyödyntämistä ja vähentää raskaiden palvelujen tarvetta.
Myös tulkkipalveluja kehitetään.

3) Asiakaskokemuksen parantaminen. Terveyspalveluissa 2018-19 kehitetyt toimintamallit vakiin-
nutetaan käytäntöön ja vuoden 2020 painopiste on perhekeskusasiakkaan ja ikäihmisen asia-
kaspoluissa. Hanke pitää sisällään asiakaspalautejärjestelmän kehittämistä, opasteiden ja oh-
jeiden päivittämistä, sähköisten palvelujen lisäämistä sekä yhteisesti sovittuja tapoja integroida
eri palveluista kullekin asiakkaalle järkevä kokonaisuus.

4) Ruotsinkielisten palvelujen toimivuuden parantaminen ja asiakaskeskeisyyden vahvistaminen.

Esimerkkejä käytännön toteutuksesta:
· Talvella 2019 toteutetun ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaskyselyn

analysointi.

· Selvitetään ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen keskittämistä muutamaan
sosiaali- ja terveyskeskukseen.

· Espoon keskuksen perhekeskus suunnitellaan alusta alkaen niin, että palveluja ja
toimintoja tarjotaan ja järjestetään suomen- ja ruotsinkielellä (Helsingin Kallion ruot-
sinkielistä perhekeskusmallia hyödyntäen).

· Varmistetaan palvelusetelikokeilun toteutus suomeksi ja ruotsiksi.

· Kehitetään asiakaspalveluseurantaa ja sen osana palvelujen toteutus suomeksi ja
ruotsiksi.

· Kehitetään sosiaali- ja terveysalan ruotsinkielentaitoisen henkilöstön rekrytointipro-
sessia esim. tiivistämällä yhteyksiä oppilaitoksiin.

· Asiakaskeskeisyyden vahvistamisen osana selvitetään mahdollisuus Espoon sosiaali-
ja terveystoimen henkilökunnan kielitaidon selvittämiselle ja tiedon hyödyntämisestä
palvelujen suunnittelussa.
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Kaupunginhallitus päätti 15.8.2016 Espoon liittymisestä laajaan kansalliseen konsortioon, jossa määritel-
tiin ja valmisteltiin asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa. Yhteistyön ja siihen liittyvien hankintojen
tueksi perustettiin UNA Oy, jonka osakkaaksi Espoo liittyi 26.11.2018. UNA-kokonaisuuden osat hanki-
taan ja käyttöönotetaan modulaarisesti vaiheittain. Määrittely-, hankinta- ja käyttöönottotyö jatkuu kansal-
lisessa hankkeessa ja Espoossa lähivuosien ajan.

Hankkeessa ensimmäisenä toteutettu UNA-lomakepalvelu on kansallinen palvelu lausuntojen ja todistus-
ten tuottamiseen ja tallentamiseen Kansalliseen potilastiedon arkistoon. Palvelu toteutettiin käyttöönotto-
valmiuteen vuonna 2019 ja Espoo ottaa palvelun käyttöön vuonna 2020. Seuraava toteutus, UNA-ydin,
on kansallinen integraatio- ja tiedonhallintaratkaisu, jolla varmistetaan asiakkaiden tietojen käsittely ko-
konaisuutena eri tietolähteitä hyödyntäen. Ytimen ensimmäinen vaihe valmistuu vuonna 2020 ja Espoon
käyttöönotot aloitetaan loppuvuodesta 2020 alkaen. UNA:an kuuluva Kaari-hanke valmistelee asiakas- ja
potilastietojärjestelmäkokonaisuuden korvaavan järjestelmäkokonaisuuden kansallista kilpailutusta toteu-
tettavaksi vuoden 2020 aikana. Järjestelmällä on tarkoitus korvata Espoon nykyiset asiakas- ja potilastie-
tojärjestelmät vaiheittain vuosina 2021-2025.

Talous ja talouden tasapaino- ja tuottavuusohjelman toteuttaminen 2020

Talouden tasapainoitus- ja tuottavuusohjelman (TATU2) tavoitteiden mukaisesti sosiaali- ja terveystoi-
men tavoitteena on hillitä menojen kasvuvauhtia varmistaen samalla palvelujen laatu ja saatavuus. Tär-
keimmät toimenpiteet ovat:

· panostaminen ennaltaehkäiseviin palveluihin raskaiden palveluiden sijasta,
· päivittäisjohtamisen kehittäminen Lean-periaatteiden mukaisesti ja
· palvelujen digitalisoiminen kustannusvaikuttavasti.

Talous

2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 78 758 81 239 73 131 74 228 75 341
Toimintamenot -779 786 -802 542 -834 966 -864 149 -887 450
Toimintakate -701 029 -721 303 -761 835 -789 922 -812 108

Suunnitelmapoistot -2 068 -2 200 -1 224 -1 093 -887

Tilikauden tulos -703 097 -723 502 -763 059 -791 014 -812 995

Menot euroa/asukas 2 746 2 771 2 835 2 888 2 922

Vuoden 2020 talousarvio turvaa nykyiset palvelut, ja antaa mahdollisuuden kehittää varhaisen vaiheen
palveluja sekä toimialan palvelujen integraatiota. Vuoden 2020 sosiaali- ja terveystoimen toimintakate on
-761,8 milj. euroa. Toimintakate heikkenee vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna 40,5 milj.
euroa (-5,6 prosenttia). Toimintakatetta heikentää palvelutarpeen kasvusta johtuva menojen nousu, joihin
ei kohdistu samassa suhteessa tuottojen kasvua. Vuonna 2020 sosiaali- ja terveystoimen toimintatulot
ovat 73,1 milj. euroa.

Vuonna 2020 sosiaali- ja terveystoimen menomääräraha on 835,0 milj. euroa. Vuoden 2019 muutettuun
talousarvioon verrattuna toimialan menot nousevat 32,4 milj. euroa eli 4,0 prosenttia. Toimialan menoja
kasvattavat määrällisesti eniten erikoissairaanhoidon menot, menokasvu 19,0 milj. euroa vuoden 2019
talousarvioon verrattuna (+6,9 prosenttia). Erikoissairaanhoidon vuoden 2019 määrärahan ennakoidaan
ylittyvän tämän hetken arvion mukaan 13,8 milj. euroa. Toimialan muuhun kuin erikoissairaanhoitoon
liittyvän toiminnan menot kasvavat 13,4 milj. euroa vuoteen 2019 verrattuna (+2,5 prosenttia).

Tulosyksiköissä vanhusten palvelujen menokasvu vuoden 2019 muutettuun talousarvioon nähden on 2,0
milj. euroa (+1,1 prosenttia). Vertailukelpoisesti vanhusten palvelujen menokasvu on 8,0 milj. euroa (+4,4
prosenttia). Vanhusten palvelujen lisäys kohdistuu eniten kotihoidon ja kotisairaalan palveluihin. Perus-
terveydenhuollon menot kasvavat 2,7 milj. euroa (+2,3 prosenttia). Suurimmat lisäykset tulevat mielen-
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terveys- ja päihdepalveluihin sekä avosairaanhoitoon. Perhe- ja sosiaalipalveluiden menokasvu on 6,8
milj. euroa (+3,2 prosenttia). Kustannusnousu johtuu panostuksesta lapsiperheiden tarvelähtöisiin palve-
luihin, aikuisten tuetun asumisen palveluihin ja vammaisten asumisen palveluihin.

Toimintamenot tulosyksiköittäin vuosina 2018 - 2022

Tulosyksikkö TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 779 786 802 542 834 966 864 149 887 450
VANHUSTEN PALVELUT 178 145 185 942 187 922 198 356 207 685
TERVEYSPALVELUT 381 864 391 066 412 724 424 687 433 601
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 207 652 216 092 222 899 229 352 234 160
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ESIKUNTA 12 126 9 441 11 421 11 755 12 003

Investoinnit

952 Koneet ja kalusto

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 0 0 0 0
Menot -749 -430 -1 440 -350 -200
Netto -749 -430 -1 440 -350 -200

Sosiaali - ja terveystoimen vuoden 2020 talousarviossa on varauduttu ensikertaisen kalustamiseen ja
laitehankintojen toteuttamiseen yhteensä 1,4 milj. eurolla. Lastensuojelun Auroran vastaanottokodin kor-
vaavan Postipuun lastensuojeluyksikkö valmistuu vuoden 2020 lopussa. Lisäksi varaudutaan perhekes-
kus Campukseen kuuluvien eri toimintojen kalustehankintoihin, palveluverkkomuutoksien edellyttämien
toimitilojen kalustamiseen sekä terveysasemien turvajärjestelmien uusimiseen.

24 VANHUSTEN PALVELUT

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Vanhusten palvelujen vastuulla on järjestää espoolaisille senioreille kotihoitoa ja muita kotona asumista
tukevia avohoidon palveluja, ikääntyneiden omaishoidon tuen palvelua, perustason sairaalatoimintaa
sekä pitkäaikaishoitoa asumispalveluna. Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori vastaa keskitetysti
ikääntyvän väestön neuvonnasta ja ohjauksesta sekä iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen selvittämi-
sestä, sosiaalipalvelujen päätöksenteosta sekä palveluohjauksesta. Lisäksi Nestorin tehtävänä on koor-
dinoida ja osaltaan tuottaa ikääntyneiden ennaltaehkäiseviä toimintoja. Nestori vastaa myös veteraani-
palvelujen järjestämisestä.

Yli 75-vuotiaiden väestönkasvu on taloussuunnitelmakaudella keskimäärin 8 prosenttia vuodessa. Suun-
nitelmakauden aikana ensimmäiset suurten ikäluokkien edustajat täyttävät 75 vuotta. Suurten ikäluok-
kien kasvava vanhuspalvelujen tarve tulee näkymään suunnitelmakauden lopulla ja se tulee edelleen
vahvistumaan koko 2020 luvun ajan. Muistisairaiden määrä kasvaa, mikä on tärkein yksittäinen palvelu-
jen tarvetta aiheuttava tekijä.

Vuoden 2020 talousarvio mahdollistaa kotihoidon käyntimäärän kahdeksan prosentin kasvun vuoden
2019 ennusteeseen verrattuna, pitkäaikaishoidon paikkamäärä kasvaa 15:lla ja lyhytaikaishoidon 20:llä.
Omaishoidon tukikuukaudet kasvavat noin 6 prosenttia vuoden 2019 ennusteeseen verrattuna.

Espoo-tarinan mukaisesti espoolaiset ikääntyneet asuvat turvallisesti ja toimintakykyisinä kotona ja yksi-
näisyyden aiheuttamien ongelmien määrä vähenee. Tarvittaessa varmistetaan sujuva pääsy palvelu-
asumisen piiriin. Tavoitteena on, että 93,5 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä espoolaisista asuu omassa
kodissaan.
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Tavoitteeseen päästään toimenpiteillä, jotka parantavat ikääntyneiden toimintakykyä, terveyttä ja hyvin-
vointia ja vähentävät raskaiden omaehtoisten palvelujen tarvetta. Tiedonvälityksellä, neuvonnalla ja pal-
veluohjauksella tuetaan hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä. Vanhusten toimintakykyä paranne-
taan näyttöön perustuvilla ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä. Yhdenmukaisilla toimintakäytännöillä ja
palveluohjauksella varmistetaan palvelujen oikeudenmukainen saatavuus. Oikea-aikaisilla hoito- ja kun-
toutustoimenpiteillä parannetaan ikääntyneiden toimintakykyä sekä vähennetään säännöllisen kotihoidon
ja pitkäaikaishoidon tarvetta. Riskiryhmissä olevia henkilöitä etsitään ja ohjataan palveluiden pariin. Ta-
voitteena on vähentää yksinäisyyden aiheuttamia ongelmia. Lisäksi tarvitaan palveluja, jotka auttavat
asumaan kotona nykyistä pitempään.

Kotona asumista tukevia palveluja kehitetään lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Koti-
hoidon työtä sujuvoitetaan sähköistämällä suunnittelu- ja toimintaprosessia ja manuaalista työtä vähen-
netään, jolloin varmistetaan parempi toiminnanohjaus. Mobiilikirjaamisen laajentamista selvitetään. Kotiu-
tusprosessin kehittämistä jatketaan. Varmistetaan tehtyjen muutosten toimivuus sekä huolehditaan eri
toimijoiden yhteistyöstä. Kotikuntoutus toimii koko Espoossa. Myös sosiaalihuollon kriisiasiakkaiden pro-
sessia uudistetaan. Teknologian käyttöä lisätään. Omaishoitoon luodaan uusia tukimuotoja yhdessä
omaishoitajien kanssa.

Terveyspalveluissa 2018-19 käynnistynyt asiakaskokemuksen kehittäminen laajenee vanhusten palve-
luihin, jossa hanke käynnistetään ensi vaiheessa Nestorissa ja sairaalan poliklinikalla. Hanke pitää sisäl-
lään asiakaspalautejärjestelmän kehittämistä, opasteiden ja ohjeiden päivittämistä, sähköisten palvelujen
lisäämistä sekä yhteisesti sovittuja tapoja integroida eri palveluista kullekin asiakkaalle järkevä koko-
naisuus. Erityinen huomio kiinnitetään paljon (eri) palveluja käyttäviin asiakkaisiin.

Palvelujen järjestämistavoissa tapahtuu muutoksia. Pitkäaikaishoidossa käynnistyy vuoden 2020 alusta
uusi sopimuskausi, jossa asiakkaiden/omaisten valinnat ohjaavat palvelujen käyttöä. Hoivakotien valvon-
taa jatketaan lautakunnan vuonna 2019 päättämien linjausten mukaisesti. Uuden hankinnan arvioidaan
kuitenkin kannustavan paremman laadun tuottamiseen. Yhden kaupunginosan kotihoidon ulkoistaminen
toteutetaan vuoden 2020 alusta. Palvelusetelin käyttöä kehitetään kotihoidossa 2018-19 toteutetun va-
linnanvapauspilotin pohjalta. Omaishoidon vapaiden ja laajemminkin lyhytaikaisen tehostetun palvelu-
asumisen järjestämiseksi otetaan käyttöön palveluseteli.

Erityisenä painopisteenä vuonna 2020 on elämän loppuvaiheen hoidon kehittäminen hoivakodeissa ja
sairaalan osastoilla. Kotisairaalan laajentaminen tukee saattohoitoa hoivakodeissa.

Espoon sairaalan toiminta on muuttanut potilasprosesseja Jorvin kampuksella ja lisännyt sairaalan palve-
lujen kysyntää, minkä seurauksena sairaalan käyttöaste on jatkuvasti ollut varsin korkea. Sairaalan pai-
netta vähennetään varmistamalla kotiutusprosessin toimivuutta ja potilaiden jatkohoitojärjestelyjen suju-
vuutta. Kotisairaalan toimintaa laajennetaan, mikä mahdollistaa potilaiden aikaisemman kotiutumisen
sekä hoidon ja kuntoutuksen siirtämisen aiempaa enemmän potilaan kotiin. Yhteistyötä erikoissairaan-
hoidon kanssa potilasohjauksen kehittämiseksi jatketaan. Auroranmäen yksiköstä vapautuu vuoden ai-
kana 10 arviointi- ja kuntoutuspaikkaa, jotka toimivat sairaalan jatkokuntoutuspaikkoina sekä sosiaali-
päivystyksen tukena. Liikkuvan sairaalan toiminta jatkuu vuonna 2020 vielä erillisrahoituksella.

Vanhusten palvelujen talousarvioesitys vuodelle 2020 sisältää uusia vakansseja. Uudet vakanssit koh-
dentuvat painopistealueille ja vastaavat palvelutarpeen kasvuun. Viimeisen muutaman vuoden aikana
esiintynyt työvoimapula on kohdistunut erityisesti kotihoitoon ja pitkäaikaishoitoon. Erityisesti lähihoitajien
rekrytointi on vaikeutunut. Kotihoidossa on syksyllä 2019 täyttämättä yli 40 vakanssia, minkä takia koti-
hoitoon ei esitetä uusia hoitajien vakansseja, vaan panostetaan avoimien vakanssien täyttämiseen.

Tunnusluvut

Tulosyksikön merkittävimmät palvelutuotteet, tuotteiden kokonaiskustannukset sekä suoritemäärien ja
yksikköhinnan kehitys ja tavoitteet vuosina 2018-2022. Suoritemäärien kehityksestä esitetään arvot vuo-
sille 2020-2022.

Kotihoidon käyntimäärä kasvaa 8 prosenttia ja kustannukset 6 prosenttia vuoden 2019 ennusteeseen
verrattuna. Pitkäaikaishoidon paikkamäärä kasvaa 15:lla ja lyhytaikaishoidon 20:llä. Tehostetun palvelu-
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asumisen yksikkökustannus alenee 7,6 prosenttia 2019 ennusteeseen verrattuna, koska uudessa han-
kinnassa vuokrat erotetaan asiakasmaksuista. Vanhusten palvelujen omaishoidon tukikuukausissa sekä
kustannuksissa näkyy vähenemistä, koska 50-64-vuotiaiden omaishoidon tuki siirretään perhe- ja sosiaa-
lipalveluille. Yli 65-vuotiaiden osalta omaishoidon tukikuukaudet kasvavat edelleen n. 6 prosenttia vuo-
den 2019 ennusteeseen verrattuna. Päivätoiminnan käyntien ennakoidaan kasvavan 4,5 prosenttia 2019
ennusteeseen verrattuna. Espoon sairaalassa kotisairaalan toimintaa laajennetaan ja kotisairaalan kon-
taktimäärien arvioidaan kasvavan 24 prosenttia ja kustannusten 23 prosenttia 2019 ennusteeseen verrat-
tuna.

Palvelutuotteet 2018-2022 (€)
2019-2020

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020 muutos-% 2021 2022
24 VANHUSTEN PALVELUT
Henkilöstömäärä 1 420 1 441 1 610 1 624 0,9 % 1 652 1 676
Htv 1 068 1 080 1 103 1 114 1,0 % 1 133 1 149
Tehostettu palveluasuminen
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 67 581 340 69 845 000 67 527 000 64 614 000 -4,3 %
- suorite: hoitopäivä 465 997 475 500 475 715 492 385 3,5 % 506 664 517 304
- yksikkökustannus e/hp 145,03 146,89 141,95 131,23 -7,6 %
Lyhyaikainen tehostettu palveluasuminen
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 2 586 233 2 996 000 2 605 000 3 500 000 34,4 %
- suorite: hoitopäivä 23 702 24 070 23 360 24 090 3,1 % 24 789 25 309
- yksikkökustannus e/hp 109,11 124,47 111,52 145,29 30,3 %
Laitoshoito
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 5 890 921 5 980 000 4 710 000 4 947 000 5,0 %
- suorite: hoitopäivä 20 521 19 615 18 985 18 983 0,0 % 19 534 19 944
- yksikkökustannus e/hp 287,07 304,87 248,09 260,60 5,0 %
Kotihoito
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 30 646 989 31 778 000 31 681 000 33 112 000 4,5 %
- suorite: käynti 942 703 1 020 000 1 021 815 1 097 821 7,4 % 1 129 658 1 153 381
- yksikkökustannus e/käynti 32,5 31,2 31,0 30,2 -2,7 %
Kotihoidon tukipalvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 1 275 238 1 385 000 1 541 000 2 113 000 37,1 %
- suorite: käynti 9 286 10 000 13 004 15 500 19,2 % 15 950 16 284
- yksikkökustannus e/käynti 137,33 138,50 118,50 136,32 15,0 %
Päivätoiminta
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 2 236 341 2 510 000 2 693 000 2 369 000 -12,0 %
- suorite: käynti 16 706 15 500 19 000 19 850 4,5 % 20 426 20 855
- yksikkökustannus e/käynti 133,86 161,94 141,74 119,35 -15,8 %
Omaishoidon tuki
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 6 042 700 6 127 000 6 317 000 5 821 000 -7,9 %
- suorite: tukikuukausi 7 654 8 000 8 000 7 600 -5,0 % 7 820 7 985
- yksikkökustannus e/tukikk 789,48 765,88 789,63 765,92 -3,0 %
Espoon sairaala
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 47 729 272 49 646 000
Kuntoutusosastohoito
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 29 370 000 30 194 000 2,8 %
- suorite: hoitopäivä 77 272 76 650 -0,8 % 78 873 80 529
- yksikkökustannus e/hp 380,09 393,92 3,6 %
Kotisairaala
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 1 938 000 2 380 000 22,8 %
- suorite: kontakti 28 976 36 000 24,2 % 37 044 37 822
- yksikkökustannus e/hp 66,88 66,11 -1,2 %
Avosairaanhoito
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 2 229 000 2 192 000 -1,7 %
- suorite: kontakti 13 684 13 500 -1,3 % 13 892 14 183
- yksikkökustannus e/hp 162,89 162,37 -0,3 %
Perustason akuuttiosastohoito
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 4 470 000 4 307 000 -3,6 %
- suorite: hoitopäivä 7 558 7 227 -4,4 % 7 437 7 593
- yksikkökustannus e/hp 591,43 595,96 0,8 %
Muut palvelut, Sairaala
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 13 371 000 15 365 000 14,9 %
Muut palvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 14 155 838 16 666 000 18 649 000 17 007 900 -8,8 %
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Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 36 898 38 875 30 887 31 350 31 821
Toimintamenot -178 145 -185 942 -187 922 -198 356 -207 685
Toimintakate -141 247 -147 067 -157 035 -167 006 -175 864

Suunnitelmapoistot -1 303 -1 251 -389 -131 -43
Tilikauden tulos -142 550 -148 319 -157 424 -167 137 -175 908

Menot euroa/asukas 627 642 638 663 684

Tulojen ennakoidaan vähenevän noin 8 milj. euroa vuoden 2019 talousarvioon verrattuna. Tulokertymää
pienentää pitkäaikaishoidon uusi hankinta, jossa vuokrien osuus irrotetaan asiakasmaksuista.

Vuonna 2020 vanhusten palvelujen menot kasvavat vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna
noin 2,0 milj. euroa, mutta vuoteen 2019 vertailukelpoisesti laskettuna noin 8,0 milj. euroa, kun pitkäai-
kaishoidon uuden hankinnan kuluja pienentävä vaikutus kustannuksiin otetaan huomioon. Vuoden 2019
alkuperäiseen talousarvioon verrattuna menot kasvat noin 1 milj. euroa. Merkittävin menojen kasvu syn-
tyy kotihoidon kasvavasta palvelumäärästä, lyhytaikaishoidon lisäämisestä, Espoon sairaalan kotisairaa-
lan toiminnan laajentamisesta sekä omaishoidon tukea saavien määrän kasvusta. Toisaalta omaishoidon
tuki vanhusten palveluissa vähenee siltä osin kun alle 65-vuotiaat tuen saajat siirretään perhe- ja sosiaa-
lipalveluiden tulosyksikköön. Myös pitkäaikaispaikkojen määrää lisätään 15 hoitopaikalla vuoteen 2019
verrattuna.

Voimavarojen riittävyys varmistetaan parantamalla tuottavuutta. Tuottavuuden parantaminen perustuu
asiakkaalle arvoa tuottavan ajan lisäämiseen, toimintaprosessien uudistamiseen mm. teknologian avulla
sekä hoitamalla asiat kerralla kuntoon.

242 PITKÄAIKAISHOITO

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Pitkäaikaishoito järjestää sosiaalihuoltolain mukaiset ikääntyneiden ympärivuorokautiset asumis- ja lai-
tospalvelut espoolaisille senioreille. Espoossa hoiva-asumispaikkojen tarjonta on ollut hieman suurem-
paa kuin niiden tarve.

Ympärivuorokautinen hoiva-asuminen järjestetään pääsääntöisesti asumispalveluna joko ostettuna yksi-
tyisissä hoivakodeissa tai kaupungin hoivakodeissa. Vuonna 2020 on varauduttu 15 hoitopaikan kasvuun
vuoteen 2019 verrattuna. Ympärivuorokautisen hoiva-asumisen uusi sopimuskausi käynnistyy vuoden
2020 alussa. Uudessa toimintatavassa asiakkaiden valinnanvapaus laajenee. Uusi hankinta on tehty
yhteistyössä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Lyhytaikaista tehostettua palveluasumista keskitetään
kaupungin yksiköihin. Lyhtyaikaisessa tehostetussa palveluasumissa otetaan palveluseteli käyttöön.

Auroranmäen arviointi- ja kuntoutusyksikön toimintaa kehitetään edelleen. Auroranmäen toiminnan ta-
voitteena on tukea iäkkäiden espoolaisten mahdollisuuksia asua kotonaan ja vahvistaa hoivakotien, koti-
hoidon ja Espoon sairaalan toimintaa. Kaupungin muistipalvelukeskusten tarvetta arvioidaan ja selvite-
tään Espoonlahden hoivakodin keskittymistä muistisairaiden asiakkaiden palveluihin.
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Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 21 189 21 944 12 991 13 185 13 383
Toimintamenot -75 225 -76 804 -73 118 -76 236 -78 814
Toimintakate -54 035 -54 860 -60 127 -63 051 -65 431

Suunnitelmapoistot -233 -327 -150 -102 -40
Tilikauden tulos -54 268 -55 188 -60 277 -63 153 -65 471

Menot euroa/asukas 265 265 248 255 260

245 VANHUSTEN PALVELUJEN YHTEISET KUSTANNUKSET

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 3 3 3 3 3
Toimintamenot -4 446 -6 414 -4 278 -4 386 -4 467
Toimintakate -4 443 -6 412 -4 275 -4 383 -4 464

Suunnitelmapoistot -1 0 -20 -18 -2

Tilikauden tulos -4 444 -6 412 -4 295 -4 401 -4 466

Menot euroa/asukas 16 22 15 15 15

Vanhusten palvelujen yhteiseen määrärahavaraukseen sisältyvät tulosyksikön keskitetyt johto- ja asian-
tuntijapalvelut sekä kaikille palvelualueille kohdentuvia yhteisiä sisäisiä menoja, kuten hankinta-, työter-
veys- ja taloushallintopalveluja.

Varaukseen sisältyvät myös strategisten kehittämishankkeiden projekti- ja konsultointikustannukset. Si-
säisten palvelujen kustannuksissa on ennakoitu sisäisten erien kustannusten vähentymistä.

246 SENIORINEUVONTA JA PALVELUOHJAUS

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori vastaa keskitetysti ikääntyvän väestön neuvonnasta ja ohjauk-
sesta sekä iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeen selvittämisestä, sosiaalipalvelujen päätöksenteosta
sekä palveluohjauksesta. Lisäksi Nestorin tehtävänä on koordinoida ja osaltaan tuottaa ikääntyneiden
ennaltaehkäiseviä toimintoja. Yhteistyötä kaupungin toimialojen sekä alueen järjestöjen, seurakuntien ja
asumiseen liittyvien toimijoiden kanssa vahvistetaan.

Monikanavaista ja laajaa palveluvalikkoa kehitetään edelleen laajentamalla matalan kynnyksen palve-
luohjausta, lisäämällä sähköisen asioinnin itsehoito ja -arviointi mahdollisuuksia. Espoon seniori-
nettisivujen uudistamista jatketaan yhteistyössä viestinnän kanssa ja otetaan hallitusti käyttöön uusia
some-viestinnän välineitä. Neuvonta ja asiakasohjaus osallistuu sosiaali- ja terveystoimen asiakaskoke-
muksen parantamiseen tähtäävään hankkeeseen.

Palvelukeskusten asemaa senioreiden kohtaamis- ja tiedonsaantipaikkoina vahvistetaan ja palveluvali-
koimaa laajennetaan fyysisen toimintakyvyn tukemisen mahdollisuuksien osalta. Kuntouttavaa päivätoi-
mintaa kehitetään.

Muistisairaiden hoidon kehittämistä jatketaan yhteistyössä muiden muistisairaiden hoitoon osallistuvien
toimijoiden kanssa.
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Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki siirretään vammaispalveluihin 1.1.2020 alkaen. Omaishoidon tuki-
kuukaudet kasvavat noin 6 prosenttia vuoden 2019 ennusteeseen verrattuna. Omaishoitajien tiedon-
saantia, valmennusta ja tukimuotoja kehitetään vastaamaan asiakkaiden ja perheiden tarpeita osana
kotihoidon kehittämisohjelmaa.

Liikkumista tukevien palveluiden kokonaisuutta selvitetään yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa. So-
siaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun korvaustaso nousee 25 euroon.

1.11.2019 voimaan tulleen lain perusteella rintamaveteraanit saavat kotona asumista tukevat palvelut
maksuttomasti ja heidän palvelunsa laajenevat. Espoo varmentaa veteraanipalveluiden saatavuuden
myös rintamaveteraanien puolisoille ja leskille. Vuoden 2020 palvelut on budjetoitu vuoden 2019 mukai-
sesti ja valtio vastaa kustannuksista.

Vuoden 2020 alusta tulee voimaan uusi hoiva-asumisen hankinta, joka painottaa asiakkaan valinnanva-
pautta. Tämä tuo mukanaan uudenlaisen näkökulman sekä palvelutarpeenarviointiin että palveluohjauk-
seen.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 2 158 1 830 2 349 2 386 2 424
Toimintamenot -16 166 -16 532 -16 492 -17 981 -19 345
Toimintakate -14 007 -14 702 -14 143 -15 595 -16 921

Suunnitelmapoistot -20 -20 -5 0 0

Tilikauden tulos -14 028 -14 722 -14 148 -15 595 -16 921

Menot euroa/asukas 57 57 56 60 64

247 KOTIHOITO

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa turvallinen asuminen kotona kaikenikäisille espoolaisille, jotka
tarvitsevat kotisairaanhoitoa, kotipalvelua tai kotihoidon tukipalveluja. Espoon kotihoito muodostuu vii-
destä alueellista kotihoidon yksiköstä, kotikuntoutuksesta ja resurssipoolista.

Vuodelle 2020 varaudutaan noin 78 500 asiakaskäynnin lisäykseen (8 prosentin kasvu) verrattuna vuo-
teen 2019. Kasvua on sekä omassa toiminnassa, ostopalveluissa että palveluseteleissä. Välittömän
asiakastyön lisäämisellä tavoitellaan tuottavuuden parantamista. Tämä vähentää vuokratyövoiman käyt-
töä. Henkilöstöön liittyvänä haasteena on henkilöstön liikkuvuus ja rekrytoinnin vaikeus. Kotihoito on
nimetty hankalasti rekrytoitavaksi alueeksi. Kotihoitajalta edellytetään suomen tai ruotsin kielen taitoa.
Rekrytointiyksikön ja henkilöstöryhmän kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä vakinaisen henkilöstön saa-
tavuuden edistämiseksi.

Kotihoidon asiakkaiden toiveena on, että heidän luonaan käy mahdollisimman usein sama tuttu hoitaja.
Tavoitteeseen pyritään parantamalla välitöntä asiakasaikaa ja asiakasreittien jatkuvalla arvioinnilla ja
kehittämisellä. Kotihoidon asiakkaiden turvallista kotona asumista edistetään kiinnittämällä huomiota
asiakkaiden kivun kokemuksen lievittämiseen, kaatumisvaaran pienentämiseen, ravitsemuksen paran-
tamiseen sekä yksinäisyyden kokemuksen vähentämiseen. Edellä mainitut toimet vähentävät päivystys-
käyntejä. Henkilöstön työn sujuvuutta lisätään mahdollistamalla henkilöstön osallistuminen kotihoidon
arjen toiminnan parantamiseen.

Kotihoidon kehittäminen jatkuu vuonna 2019 päivitetyn kotihoidon kehittämisohjelman 2019-2021 mukai-
sesti. Kotikuntoutuksen toiminta vakiinnutetaan vuoden 2020 aikana eteläiseen ja pohjoiseen toimipis-
teeseen. Etäkotihoidon toimintamalli otetaan käyttöön kaikkialla Espoossa. Teknologiaa otetaan käyttöön
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kotihoidon asiakkaiden lääkehuollossa, automatiikan käyttöä työvuorosuunnittelussa lisätään ja säh-
kölukkojen käyttöä laajennetaan. Henkilöstön osaamista lisätään.

Kotihoidon ostopalveluyksikkö on vahvistanut yhteistyötä kotihoidon palvelutuottajien kanssa. Valvonta-
suunnitelma otetaan käyttöön valvontakäynteineen, tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ostopalvelutuot-
tajien kanssa ja varmistaa kotihoidon asiakkaiden hyvä palvelun laatu. Vuonna 2019 aloitettu yhden
maantieteellisen alueen ulkoistaminen käynnistyy ja toteutuu alkuvuoden 2020 aikana.

Yhteistyötä Espoon sairaalan sekä Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin kanssa tehdään edelleen,
painopisteenä on erityisesti kotiutusprosessin toimivuuden varmistaminen sekä asiakkaiden palveluoh-
jaus.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 5 163 6 002 6 002 6 090 6 179
Toimintamenot -34 580 -36 526 -39 596 -42 740 -45 872
Toimintakate -29 417 -30 524 -33 594 -36 650 -39 693

Suunnitelmapoistot -14 -14 -15 -11 -2

Tilikauden tulos -29 431 -30 538 -33 609 -36 661 -39 695

Menot euroa/asukas 122 126 134 143 151

248 ESPOON SAIRAALA

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Espoon sairaalan tehtävänä on toimia tukipalveluna, jotta ikääntyneet voivat asua kotona toimintakykyi-
senä ja aktiivisena. Sairaala toimii tiiviissä yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kans-
sa yhteisellä Jorvin sairaalakampuksella. Espoon sairaala vastaa perustason sairaalahoidosta Espoon,
Kauniaisten ja Kirkkonummen asukkaille. Espoon sairaalan osastojen käyttöaste on ollut jatkuvasti kor-
kea ja tämän odotetaan jatkuvan vuonna 2020. Yhteistyötä tehdään jatkuvasti HUS:n kanssa potilasoh-
jauksen kehittämiseksi.

Kotiutumisen prosessi on tärkeimpiä Espoon vanhusten palveluiden kehittämisalueita. Sairaala on kes-
keisessä roolissa prosessin osa-alueita kehitettäessä yhdessä Nestorin ja kotikuntoutuksen kanssa. Es-
poon sairaalan kotisairaala on ollut myös jatkuvasti suurentuneen kysynnän kohteena. Kotisairaalan
palveluiden laajentaminen vuonna 2020 tukee hoidon jalkauttamista, kuntoutuksen painopisteen siirtä-
mistä asiakkaiden koteihin ja on linjassa sairaalan ja vanhusten palveluiden strategian kanssa. Kotisai-
raalan toiminnan laajentaminen tukee elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa asiakkaiden kotona.

Espoon sairaala on yhteistyössä HUS:n kanssa aloittanut maaliskuussa 2019 päivystävän yksikön, liik-
kuvan sairaalan. Projekti jatkuu vuoden 2020 ajan, jonka aikana arvioidaan yksikön toiminnan jatkamista
Espoon omana toimintana.

Osastohoidon ohella avohoidon palveluita tarjotaan geriatrisella arviointi- ja kuntoutuspoliklinikalla, muis-
tipoliklinikalla sekä oireenmukaisen hoidon poliklinikalla. Poliklinikan kasvaneeseen asiakasmäärään
pyritään vastaamaan sisäisiä prosesseja ja palveluohjausta tehostamalla. Polikliiniset palvelut osallistu-
vat sosiaali- ja terveystoimen asiakaskokemuksen parantamiseen tähtäävään hankkeeseen.

Espoon sairaala vastaa niin kotihoidon kuin pitkäaikaishoidon lääkäripalveluista. Pitkäaikaishoidon lääkä-
ripalvelut on ulkoistettu 1.1.2019 alkaneella sopimuksella. Palvelutuottajan toimintaa ja toiminnan kehit-
tymistä seurataan tiiviisti yhteistyössä pitkäaikaishoidon palvelualueen kanssa. Kotihoidon lääkäripalve-
luiden piiriin pyritään saamaan vuonna 2020 myös kotihoidon ostopalveluilla tai palvelusetelillä palvelun-
sa saavat asiakkaat.
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Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 8 385 9 096 9 542 9 686 9 832
Toimintamenot -47 730 -49 665 -54 438 -57 013 -59 187
Toimintakate -39 345 -40 569 -44 896 -47 327 -49 355

Suunnitelmapoistot -1 035 -890 -199 0 0

Tilikauden tulos -40 379 -41 459 -45 095 -47 327 -49 355

Menot euroa/asukas 168 171 185 191 195

25 TERVEYSPALVELUT

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Terveyspalvelujen tulosyksikön tehtävänä on vastata terveysasematoiminnasta, suun terveydenhuollos-
ta, mielenterveys- ja päihdepalveluista, avokuntoutuksesta, ympäristöterveydenhuollosta sekä erikoissai-
raanhoidon järjestämiseen liittyvistä kaupungin vastuulle kuuluvista tehtävistä. Erikoissairaanhoito, labo-
ratorio- ja kuvantamispalvelut sekä apuvälinepalvelut hankitaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopii-
riltä (HUS).

Tulosyksikön tavoitteena on ennaltaehkäistä sairauksien syntymistä, todeta mahdolliset sairaudet var-
haisessa vaiheessa ja antaa terveyshyötyä tuottavaa hoitoa ja kuntoutusta sekä ylläpitää ja edistää toi-
mintakykyä. Kehittämisen haasteena on huomioida väestön kasvu, ikääntyminen, maahanmuutto ja mo-
nikulttuurisuuden lisääntyminen.

Terveysasemien asiakkaina ovat kaikenikäiset espoolaiset. Vuositasolla terveysasemien palveluita käyt-
tää noin 45 prosenttia kuntalaisista. Myös suun terveydenhuollon palveluita käyttävät kaikenikäiset es-
poolaiset. Vuositasolla suunterveydenhuollon palveluissa käy noin 30 prosenttia espoolaisista, joista noin
60 prosenttia on aikuisasiakkaita. Alla 18-vuotiaat käyttävät pääsääntöisesti kunnallisia palveluita. Kii-
reellistä hoitoa tarvitsevia asiakkaita on noin 13 prosenttia. Mielenterveys- ja päihdepalvelut tarjoaa kai-
kille 13 vuotta täyttäneille neuvontaa, ohjausta, hoitoa ja kuntoutusta mielenterveyden sekä päihteiden
käytön ongelmiin.

Avokuntoutuspalveluissa suunnitellaan ja toteutetaan lääkinnällistä kuntoutusta sekä annetaan kuntou-
tuksen ohjausta ja neuvontaa sekä toiminta- ja puheterapiaa yli 18-vuotiaille sekä kaikenikäisille kehitys-
vammaisille. Fysioterapiapalvelua tarjotaan kaikille ikäluokille. Ympäristöterveys neuvoo ja opastaa
asukkaita elintarvikkeiden, talous- ja uimaveden laatuun sekä asuntojen sisäilmaongelmiin liittyvissä
asioissa. Kotieläimille turvataan kiireellinen eläinlääkäriavun saanti sekä neuvotaan ja opastetaan tarttu-
viin eläintauteihin liittyvissä asioissa.

Terveyspalveluiden painopisteet ovat:

· Asiakaskokemuksen johtaminen terveyspalveluissa
· Palveluiden saatavuuden parantaminen ja palvelutarpeen kasvuun vastaaminen toimintamalleja

kehittämällä
· Digitaalisten palvelukanavien kehittäminen
· Palvelusetelimallin aloitus terveysasemilla ja suun terveydenhuollossa
· Palveluverkon suunnitteluun osallistuminen

Terveyspalveluiden toiminnan muutokset liittyvät palveluiden saatavuuden parantamiseen. Terveysase-
matoiminnassa ja suun terveydenhuollossa pyritään ottamaan monituottajamalli käyttöön palvelusetelillä
Espoo-tarinan mukaisesti. Pääterveysasemilla tullaan laajentamaan aukioloaikoja ja terveysasemien
keskitetyn asiakaspalvelupisteen (contact center) toiminnan suunnitellaan alkavan. Terveysasematoi-
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minnassa otetaan käyttöön sähköiset oirearviot. Etävastaanottoa ja chat-palvelua kehitetään ja laajenne-
taan edelleen. Suun terveydenhuollossa toiminnanohjausjärjestelmän pilotointi jatkuu vuonna 2020.

Tunnusluvut

Tunnusluvut sisältävät tulosyksikön merkittävimmät palvelutuotteet, tuotteiden kokonaiskustannukset
sekä suoritemäärien ja yksikköhinnan kehityksen ja tavoitteet vuosina 2018–2020. Palvelutuotteiden
sisältö ja laatutaso pidetään vakiona. Suoritemäärien kehityksestä esitetään arvot vuosille 2021–2022.

Terveyspalveluissa palveluiden kysynnän ja asiakasmäärän arvioidaan kasvavan lähes kaikissa palve-
luissa vuonna 2020. Terveysasemien käyntimäärien arvioidaan lisääntyvän 5,9 prosenttia huolimatta
digitaalisten palvelukanavien tarjonnan lisääntymisestä. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa nuorten ja
aikuisten avohoidon palveluiden saatavuutta parannetaan. Kuntoutuksen ja apuvälineiden tarpeen odote-
taan lisääntyvän tasaisesti johtuen väestön ikääntymisestä ja kotona asumisen tukemisesta. Suun ter-
veydenhuollossa kiireettömien vastaanottoaikojen saatavuutta parannetaan edelleen tulevana vuonna ja
käyntien arvioidaan lisääntyvän 5,8 prosenttia. Erikoissairaanhoidon kysyntä kasvanee edelleen ja kus-
tannuskasvun arvioidaan olevan noin 4 milj. euroa vuonna 2020 ennusteeseen verrattuna.

Palvelutuotteet 2018-2022 (€)
2019-2020

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020 muutos-% 2021 2022
25 TERVEYSPALVELUT
Henkilöstömäärä 922 943 997 1 029 3,2 % 1 044 1 059
Htv 661 659 669 689 3,0 % 699 709
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, avohoito (oma ja osto)
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 3 638 641 4 282 540 3 986 517 4 315 387 8,2 %
 - suorite: käynti 36 857 39 000 40 000 45 000 12,5 % 46 000 47 000
 - yksikkökustannus e/käynti 98,7 109,8 99,7 95,9 -3,8 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, korvaushoito, osto
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 1 744 430 1 750 000 1 750 000 1 900 000 8,6 %
 - suorite: asiakas 256 256 260 280 7,7 % 300 320
 - yksikkökustannus e/asiakas 6 814,2 6 835,9 6 730,8 6 785,7 0,8 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen, ostopalvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 9 259 950 9 030 000 9 068 351 9 430 000 4,0 %
 - suorite: vuorokausi 93 187 90 000 98 000 99 000 1,0 % 100 000 101 000
 - yksikkökustannus e/vuorokausi 99,37 100,33 92,53 95,25 2,9 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, päihdelaitoshoito, oma
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 2 174 410 2 147 446 2 246 516 2 140 196 -4,7 %
 - suorite: vuorokausi 5 057 5 000 5 000 5 050 1,0 % 5 200 5 200
 - yksikkökustannus e/vuorokausi 429,98 429,49 449,30 423,80 -5,7 %
Avosairaanhoito, vastaanottopalvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 36 679 359 38 517 147 38 182 026 38 804 007 1,6 %
 - suorite: käynti 487 600 489 000 488 000 517 000 5,9 % 510 350 519 000
 - yksikkökustannus e/käynti 75,22 78,77 78,24 75,06 -4,1 %
Suun terveydenhuolto, perustaso
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 23 850 772 25 754 398 24 756 460 26 148 671 5,6 %
 - suorite: asiakas 90 311 92 000 96 500 102 000 5,7 % 106 000 109 000
 - suorite: käynti 226 186 230 000 241 000 255 000 5,8 % 265 000 272 000
 - yksikkökustannus e/asiakas 264,10 279,94 256,54 256,36 -0,1 %
 - yksikkökustannus e/käynti 105,45 111,98 102,72 102,54 -0,2 %
Erikoissairaanhoito, HUS-palvelusopimus
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 257 483 456 261 050 000 275 100 000 279 116 000 1,5 %
 - suorite:tuote 590 773 610 000 610 859 619 777 1,5 % 638 000 651 000
 - yksikkökustannus e/tuote 435,84 427,95 450,35 450,35 0,0 %
Erikoissairaanhoito, yhteispäivystys
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 3 927 953 4 416 000 4 405 740 4 416 000 0,2 %
 - suorite: käynti 29 778 31 000 33 262 33 339 0,2 % 34 000 35 000
 - yksikkökustannus e/käynti 131,91 142,45 132,46 132,46 0,0 %
Avokuntoutus, fysioterapiapalvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 2 350 893 2 560 615 2 489 657 2 465 040 -1,0 %
 - suorite: asiakas 10 649 11 500 11 800 11 800 0,0 % 11 900 12 000
 - yksikkökustannus e/asiakas 220,76 222,66 210,99 208,90 -1,0 %
Avokuntoutus, apuvälinepalvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 3 031 313 3 200 000 3 200 000 3 200 000 0,0 %
 - suorite: luovutetut apuvälineet 22 398 22 600 23 200 23 600 1,7 % 24 000 24 500
 - yksikkökustannus e/apuväline 135,34 141,59 137,93 135,59 -1,7 %
Muut palvelutuotteet
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 37 722 505 38 088 084 40 555 270 40 788 764 0,6 %
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Muut mittarit 2018-2022
2019-2020

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020 muutos-% 2021 2022
Avosairaanhoidon vastaanottokäynnit 487 600 489 000 488 000 517 000 5,9 % 510 350 519 000
Hoitajakäynnit 285 923 281 000 288 000 300 000 4,2 % 300 900 306 000
Lääkärikäynnit 201 677 208 000 200 000 217 000 8,5 % 209 450 213 000

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 15 964 17 261 17 405 17 666 17 931
Toimintamenot -381 864 -391 066 -412 724 -424 687 -433 601
Toimintakate -365 900 -373 805 -395 319 -407 021 -415 670

Suunnitelmapoistot -429 -506 -323 -285 -193
Tilikauden tulos -366 329 -374 311 -395 642 -407 306 -415 863

Menot euroa/asukas 1 345 1 350 1 401 1 419 1 428

Terveyspalveluiden talousarvion 2020 oman toiminnan menot kasvavat 2,3 prosentilla 2,7 milj. euroa
vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna. Vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna
kasvua on 2,2 prosenttia (2,6 milj. euroa). Erikoissairaanhoidon menot kasvavat 19,0 milj. euroa eli 6,9
prosenttia vuoden 2019 voimassa olevaan talousarvioon verrattuna palvelutarpeen lisääntymisestä joh-
tuen. Asiakasmaksutulojen ennakoidaan kasvavan noin 0,1 milj. eurolla vuoden 2019 muutettuun talous-
arvioon verrattuna.

250 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Mielenterveys- ja päihdepalvelut järjestää hoitavia ja kuntouttavia palveluja nuorille ja aikuisille. Mielen-
terveys- ja päihdepalveluissa toiminnan painopiste on avopalveluissa ja saatavuuden parantamisessa
sekä päihdehoidon kehittämisessä. Nuorten palveluissa erityisenä kehittämisen kohteena on oppilaitos-
yhteistyö sekä ehkäisevä päihdetyö ja -hoito. Kouluihin vietävää mielenterveysosaamista vahvistetaan
laajentamalla IPC-malli kaikkiin yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastuualueelle kuuluu myös sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalve-
luja, asumisen tukemista ja päivätoimintaa. Näissä jatketaan yhteistyötä perhe- ja sosiaalipalvelujen
kanssa. Palveluiden omavalvontaa sekä ostopalveluiden valvontaprosesseja tullaan kehittämään edel-
leen. Mielenterveys- ja päihdepalvelut osallistuvat suunnitelmallisesti monimuotoiseen sidosryhmätyö-
hön.

Vuoden 2020 aikana asiakaskokemuksen kehittämistä jatketaan edelleen ja sähköisiä palveluita tullaan
laajentamaan ajanvarauksen ja etävastaanottojen osalta. Vertaistoimijoita ja kokemusasiantuntijoita tul-
laan hyödyntämään systemaattisesti kaikissa palveluissa.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 2 258 2 900 2 795 2 837 2 879
Toimintamenot -23 520 -23 785 -24 895 -25 611 -26 145
Toimintakate -21 262 -20 885 -22 100 -22 774 -23 265

Suunnitelmapoistot -29 -14 -5 0 0
Tilikauden tulos -21 292 -20 899 -22 105 -22 774 -23 265

Menot euroa/asukas 83 82 85 86 86
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251 AVOSAIRAANHOITO

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Avosairaanhoitoon kuuluvat terveysasemien lääkäri- ja hoitajavastaanottotoiminta, diabeteskeskuksen
toiminta, tartuntatautien ennaltaehkäisy, maahanmuuttajien ja työttömien terveydenhuolto, ravitsemuste-
rapia, seulonta ja maksuttomat hoitotarvikkeet. Espoossa on tällä hetkellä 11 terveysasemaa, joista Oma
Lääkärisi Espoontorin ja Oma Lääkärisi Matinkylän palvelut tuottaa yksityinen palveluntuottaja. Espoon
keskuksen alueen asiakkaille valmistellaan palveluiden tuottamista monituottajamallilla.

Vuoden 2020 aikana toiminnan kehittämisen painopisteenä on asiakaskokemuksen parantaminen: Ison
Omenan terveysaseman ohella myös muilla pääterveysasemilla otetaan käyttöön laajemmat palveluajat,
lääkärin kiireettömälle vastaanotolle (T3) pääsee alle 10 vuorokaudessa, sähköisiä asiointimahdollisuuk-
sia lisätään (oirearviot, etävastaanotto, chat) ja paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden hoidon jatku-
vuutta parannetaan. Lisäksi asiakaspalautetta tullaan keräämään myös tekstiviestein.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 3 119 3 900 3 735 3 791 3 848
Toimintamenot -48 218 -49 771 -50 735 -52 207 -53 303
Toimintakate -45 099 -45 871 -47 000 -48 416 -49 455

Suunnitelmapoistot -83 -78 -112 -155 -125
Tilikauden tulos -45 183 -45 948 -47 113 -48 571 -49 580

Menot euroa/asukas 170 172 172 174 176

252  SUUN TERVEYDENHUOLTO

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Suun terveydenhuolto järjestää ehkäisevät suun terveydenhuollon palvelut, hammashoidon ja suun ter-
veydenhuollon päivystyspalvelut kaiken ikäisille espoolaisille. Espoossa on vuoden 2020 alussa 12
hammashoitolaa. Suun terveydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystys toteutetaan HUS-yhteistyönä Mei-
lahdessa. Myös suun erikoishoito järjestetään PKS-yhteistyönä Helsingissä.

Tavoitteena on vuoden 2020 aikana pilotoida suun terveydenhuollossa palvelusetelin käyttöä. Palveluita
kehitetään edelleen asiakaslähtöisesti ja muun muassa osassa hoitoloista jatketaan laajennettujen auki-
oloaikojen kokeilua. Toiminnanohjausjärjestelmän pilotointi jatkuu vuonna 2020. Toimintaa uudelleenor-
ganisoidaan osittain perushoidon ja oikomishoidon osalta. Näillä uusilla toimintamalleilla ja suunnitelluilla
lisäresursseilla on tarkoitus parantaa asiakkaiden hoitoon pääsyä ja vastata palvelutarpeen kasvuun.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 7 934 8 550 8 565 8 693 8 824
Toimintamenot -24 860 -26 434 -26 949 -27 730 -28 313
Toimintakate -16 926 -17 884 -18 384 -19 037 -19 489

Suunnitelmapoistot -315 -280 -186 -114 -67

Tilikauden tulos -17 241 -18 165 -18 569 -19 150 -19 555

Menot euroa/asukas 88 91 92 93 93
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253 ERIKOISSAIRAANHOITO

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Erikoissairaanhoidon palvelualueelle kuuluvat HUS-palvelusopimus, ensihoito, yhteispäivystys ja muut
erikoissairaanhoidon palvelut. Erikoissairaanhoitoon lähettää kaupungin terveysasemien ja muiden
toimipaikkojen lisäksi muun muassa työterveyshuollot, yksityiset lääkäriasemat ja sairaalat. Erikoissai-
raanhoidon palveluja käyttää vuosittain noin 30 prosenttia espoolaisista.

Palveluiden tarve lisääntyy. Vuoden 2019 tammi-heinäkuussa palvelusopimuksen asiakasmäärä oli 1,5
prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Lähetteiden määrä kasvoi samalla
ajanjaksolla 6,4 prosenttia.

HUS:n kanssa tehdään systemaattista yhteistyötä perus- ja erityistason integraation parantamiseksi ja
palveluketjujen sujuvoittamiseksi. Terveyspalveluiden terveysasematoiminta on yhteistyössä HUS:n
kanssa edistämässä reaaliaikaisen etäkonsultaation (REK) pilotointia ja käyttöönottoa. Pilotissa luo-
daan yhtenäinen toimintamalli erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon reaaliaikaisille etäkonsul-
taatioille HUS-alueella. Tavoitteena on, että terveyskeskuksen lääkäri tai hoitaja voi reaaliaikaisesti
konsultoida erikoissairaanhoidon lääkäriä tai hoitajaa potilaan vastaanottokäynnin aikana. Potilas hyö-
tyy saadessaan ratkaisun ongelmaansa nopeammin ja perusterveydenhuollon toimijat saavat tukea
työhönsä ja kehittää osaamistaan. Lisäksi erikoissairaanhoidon lähetteiden määrän odotetaan vähene-
vän. Tuotoksena oleva toimintamalli ja valitut tekniset ratkaisut ovat sovellettavissa eri erikoisaloille ja
otettavissa käyttöön kaikissa alueen terveyskeskuksissa.

Valtakunnallinen päivystysapunumero 116117 otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa. Tammi-heinäkuun
aikana espoolaiset ovat soittaneet päivystysapuun keskimäärin 3 000 puhelua kuukaudessa. Päivystys-
apuun tulleiden kaikkien puheluiden perusteella 39 prosentille soittajista on annettu omahoito-ohjeita tai
yleistä terveysneuvontaa, 30 prosenttia soittajista on ohjattu päivystykseen ja 15 prosenttia on ohjattu
terveyskeskukseen. Terveyskeskukseen ohjatuista soittajista 74 prosenttia on ohjattu kiireelliselle ja 26
prosenttia kiireettömälle vastaanottoajalle.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 1 484 800 1 100 1 117 1 133
Toimintamenot -270 951 -275 056 -294 033 -302 560 -308 913
Toimintakate -269 467 -274 256 -292 933 -301 443 -307 780

Tilikauden tulos -269 467 -274 256 -292 933 -301 443 -307 780

Menot euroa/asukas 954 950 998 1 011 1 017

254 AVOKUNTOUTUSPALVELUT

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Avokuntoutuksen palvelualueeseen kuuluvat avofysioterapia, kuntoutussuunnittelu ja terapiat sekä apu-
välinepalvelut, jotka hankitaan HUS apuvälinekeskuksesta. Kuntoutuspalvelujen tavoitteena on neuvon-
nan, ohjauksen ja terapioiden avulla ylläpitää ja parantaa asiakkaan toimintakykyä ja sen omatoimista
edistämistä sekä tukea asiakkaan kotona asumista.

Kuntoutuksen ja apuvälineiden tarve lisääntyy väestön ikääntyessä. Laajenevaan palvelutarpeeseen
vastataan esimerkiksi etäkuntoutuksella, fysioterapian lyhytohjauskäynneillä ja moniammatillisella ryh-
mäkuntoutuksella. Lisäksi palvelualueella kehitetään yhtenäisiä kuntoutuskäytäntöjä sekä mitataan ja
arvioidaan palveluiden vaikuttavuutta ja kustannuksia.
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Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 199 231 230 233 237
Toimintamenot -6 828 -7 734 -7 666 -7 889 -8 054
Toimintakate -6 629 -7 503 -7 436 -7 655 -7 817

Tilikauden tulos -6 629 -7 503 -7 436 -7 655 -7 817

Menot euroa/asukas 24 27 26 26 27

256 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Ympäristöterveys huolehtii Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueen elintarvike-, terveydensuojelu-
ja tupakkalain mukaisesta valvonnasta sekä kunnalle kuuluvien eläinlääkintähuoltolain mukaisista tehtä-
vistä.

Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallinen valvonta on entistä riskiperusteisempaa ja toimijoita ohjaa-
vampaa. Suunnitelmallisen valvonnan ohella työaikaa on suunnattava elintarvike- ja talousvesiperäisten
terveysvaarojen ja -haittaepäilyjen sekä asumisterveyden sisäilmaongelmien selvittelyyn. Eläinsuojelu-
valvontaan liittyvien yhteydenottojen määrä sekä eläimen hyvinvoinnin turvaamiseksi tehtyjen kiireisten
toimenpiteiden määrä ovat lisääntyneet.

Tavoitteena on valvoa kohteita valvontasuunnitelman mukaisesti, hoitaa akuutit terveysvaaratilanteet
ripeästi, järjestää kiireisten eläinlääkintäpalveluiden saanti 24/7 sekä huolehtia seutuyksikön alueen
eläinsuojelu- ja eläintautitehtävistä.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 904 880 980 995 1 010
Toimintamenot -1 995 -2 165 -2 227 -2 292 -2 340
Toimintakate -1 091 -1 285 -1 247 -1 297 -1 330

Tilikauden tulos -1 091 -1 285 -1 247 -1 297 -1 330

Menot euroa/asukas 7 7 8 8 8

257 TERVEYSPALVELUJEN YHTEISET KUSTANNUKSET

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 66 0 0 0 0
Toimintamenot -5 491 -6 121 -6 219 -6 399 -6 534
Toimintakate -5 425 -6 121 -6 219 -6 399 -6 534

Suunnitelmapoistot -1 -134 -19 -16 -1
Tilikauden tulos -5 426 -6 256 -6 238 -6 416 -6 535

Menot euroa/asukas 19 21 21 21 22
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Terveyspalvelujen yhteisiin kustannuksiin sisältyvät muun muassa tulosyksikön keskitetty johtaminen
sekä yhteiset ICT-, koulutus- ja kehittämismäärärahat.

27 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakkaina ovat lasta odottavat perheet ja 0−6-vuotiaat lapset ja perheet.
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja tarjotaan kaikille peruskoulujen, lukioiden ja toisen asteen
oppilaille ja heidän vanhemmilleen sekä ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Lasten terapiapalvelujen
asiakkaina ovat alle 13-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa. Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiak-
kaina on 0−17-vuotiaita lapsia ja nuoria perheineen sekä jälkihuollossa olevat 18–21-vuotiaat nuoret.

Aikuisväestö on palvelujen käyttäjänä aikuissosiaalityössä ja sosiaalisessa luototuksessa. Pakolaisten,
paluumuuttajien ja nuorten turvapaikanhakijoiden kotouttamispalveluja järjestetään maahanmuuttajayksi-
kössä. Vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palveluja ovat sosiaalityö, omaishoidon tuki, asu-
mispalvelut, päivä- ja työtoiminta sekä vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaiset muut palvelut ja
tukitoimet.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa palvelurakenteen keventämistä jatketaan. Palvelujen painopisteen siirtämi-
nen kevyempiin palveluihin edellyttää palvelujen vahvaa integraatiota eri toimijoiden välillä. Yhteistä mo-
nialaista ensiarviointia laajennetaan ja kehitetään edelleen. Samassa yhteydessä kehitetään myös ver-
kostoyhteistyötä, konsultaatiota sekä asiakkaan omatyöntekijän tehtäviä, roolia ja vastuita. Tavoitteena
on tarjota asiakkaalle sujuva ja yhtenäinen palvelupolku hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseksi.
Sujuvat prosessit lisäävät myös ammattilaisten työn mielekkyyttä ja työhyvinvointia.

Palvelujen saatavuuden parantamiseksi lisätään sähköisiä palveluja ja tuetaan omaehtoisuuteen perus-
tuvaa elämänhallintaa ja hyvinvointia. Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeeseen vasta-
taan viiveettä. Matalan kynnyksen palveluja tuodaan lähelle kuntalaisten arkea.
Sosiaali- ja terveystoimen palveluverkon kehittämistyö on aloitettu. Keskeisinä tarkastelukohteina ovat
Palvelutori -konseptin kehittäminen, Perhekeskus -palvelukonseptin kehittäminen sekä erityisasumisen
tavoitetilan tarkistaminen vuoteen 2030 – 2040 asti. Perhekeskustoiminnassa lapsiperhepalvelut yhteen-
sovitetaan perheiden tarpeiden mukaisiksi helposti saavutettaviksi kokonaisuuksiksi. Perhekeskustoimin-
tamallin kehittäminen aloitetaan Espoon keskuksesta, mutta tarkoitus on luoda alueelliset keskittymät
muillekin suuralueille. Espoon keskuksessa kolme neuvolaa yhdistetään uusiin vuokratiloihin lähelle mui-
ta alueen lapsiperheiden palveluja. Lastensuojelun ja muun lapsiperhetoiminnan tilat uudistetaan moni-
toimitilakonseptin mukaisesti. Toimintamallilla tarkoitetaan uutta tapaa verkostoida nykyiset palvelut asi-
akkaalle näyttäytyväksi yhdeksi kokonaisuudeksi lapsi- ja perhelähtöisesti. Perhekeskustoimijat tekevät
merkittävän osan työstään lasten, nuorten ja perheiden arkiympäristöissä – kotona, varhaiskasvatukses-
sa ja kouluilla.

Ensi vuoden alusta Espoon kaupunki kokeilee Kalajärven lähipalvelukeskuksen muuttamista palveluto-
riksi.

Lapsiperheiden palvelujen organisaatiorakennetta on tavoitteena muuttaa 2020 vastaamaan paremmin
kuntalaisten palvelutarvetta. Palvelut porrastetaan siten, että erityispalvelut, kuten lastensuojelupalvelut
ja lastenpsykiatrisen yksikön tuottamat palvelut, muodostavat oman organisaatiokokonaisuutensa. Per-
hesosiaalityö, perheneuvonta, lasten kuntoutuspalvelut ja perheoikeudelliset palvelut muodostavat oman
organisaatiokokonaisuutensa. Terveydenhoidon palvelut säilyvät ennallaan.

Nuorten mielenterveystyön palveluketjua kehitetään yhdessä muiden opiskeluhuollon toimijoiden, perus-
tason mielenterveystyön yksikkö Nupolin ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Perheoikeudellisten ja lasten sijaishuollon palvelujen laajenemista Länsi-Uudellemaalle selvitetään.
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Tunnusluvut

Tunnusluvut sisältävät tulosyksikön merkittävimmät palvelutuotteet, tuotteiden kokonaiskustannukset
sekä suoritemäärien ja yksikköhinnan kehityksen ja tavoitteet vuosina 2018–2020. Palvelutuotteiden
sisältö ja laatutaso pidetään vakiona. Suoritemäärien kehityksestä esitetään arvot vuosille 2021–2022.

Terveydenhoidon palvelurakenteen muutos ja vieraskielisten määrän kasvu vaikuttaa työn sisällön muu-
toksena. Käynnit suunnataan erityistä tukea tarvitseville, jonka myötä käynnin kestot pidentyvät. Kevy-
emmän palvelun asiakaskunta siirtyy enenevässä määrin digitaalisten palveluiden piiriin. Edellä maini-
tuista syistä suoritteiden kasvu on terveydenhoidon palveluissa kustannuskasvua pienempi. Lasten tera-
piapalveluissa suoritemäärän arvioidaan kääntyvän kasvuun vuoden 2019 notkahduksen jälkeen. Suorit-
teiden tilapäinen lasku johtuu osaltaan asiakastietojärjestelmämuutoksesta. Lastensuojelun sijaishuollos-
sa pyritään pitämään vuoden 2019 taso. Lapsiperheiden palvelurakennemuutoksella tavoitellaan siirty-
mää kevyempiin, varhaisenvaiheen ja avohuollollisiin palveluihin raskaiden palveluiden sijaan. Aikuisten
sosiaalipalveluissa asunnottomuuden ennaltaehkäisyä ja asumisen tukea keskitetään enemmän omaksi
kokonaisuudekseen vahvistamalla resurssointia ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Toimeentulotuen
taso arvioidaan olevan vuoden 2018 tilinpäätöksen tasolla. Länsi-Uudenmaan Kulkukeskus aloittaa toi-
mintansa vuonna 2020. Kulkukeskuksen ennakoidaan vaikuttavan kuljetuspalvelutukeen kustannuksia
laskevasti. Vammaisten asumispalveluissa tuetun asumisen osuus kasvaa. Vammaisten työ- ja päivä-
toiminnassa lisätään oman toiminnan käyttöä ostopalvelun sijaan.

Palvelutuotteet 2018-2022 (€)
2019-2020

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020 muutos-% 2021 2022
27 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT
Henkilöstömäärä 1 274 1 281 1 296 1 333 2,9 % 1 352 1 372
Htv 928 950 980 1 008 2,9 % 1 023 1 038
Terveydenhoito (ilman YTHS) *
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 13 751 208 15 840 906 15 334 763 16 063 009 4,7 %
 - suorite: kontakti 290 281 285 900 286 350 288 700 0,8 % 290 990 290 990
 - yksikkökustannus e/kontakti 47,37 55,41 53,55 55,64 3,9 %
Lasten terapiapalvelut (ilman perheasiain neuvottelukseskus)
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 8 370 223 9 107 991 9 031 881 9 393 394 4,0 %
 - suorite: kontakti 47 688 46 990 47 300 50 400 6,6 % 51 255 52 130
 - yksikkökustannus e/kontakti 175,52 193,83 190,95 186,38 -2,4 %
Lasten sijaishuolto
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 38 321 081 37 734 914 40 371 351 40 386 711 0,0 %
 - suorite: hoitovuorokausi 179 718 187 500 184 000 184 300 0,2 % 185 000 186 000
 - yksikkökustannus e/hoitovuorokausi 213,23 201,25 219,41 219,14 -0,1 %
Lastensuojelun avohuollon tukitoimet
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 7 734 386 7 023 923 7 017 842 6 845 296 -2,5 %
 - suorite: välittömän asiakastyön tuotos 45 064 43 000 49 000 47 000 -4,1 % 48 000 48 500
 - yksikkökustannus e/suorite 171,63 163,35 143,22 145,64 1,7 %
Aikuissosiaalipalvelujen tuettu asuminen
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 4 609 667 4 744 362 4 514 447 5 521 684 22,3 %
 - suorite: asiakas/kk (ka) 397 540 467 405 -13,3 % 450 500
 - yksikkökustannus e/asiakas/kk (ka) 967,60 732,15 805,58 1 136,15 41,0 %
Toimeentulotuki
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 6 205 540 6 350 000 6 350 000 6 602 803 4,0 %
 - suorite: kotitalous 7 084 7 300 6 800 7 500 10,3 % 7 500 7 500
 - yksikkökustannus e/kotitalous 875,99 869,86 933,82 880,37 -5,7 %
Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 10 862 346 11 272 000 11 276 707 10 060 837 -10,8 %
 - suorite: yhdensuuntainen matka 319 953 335 245 324 000 322 000 -0,6 % 327 474 333 041
 - yksikkökustannus e/yhdensuuntainen matka 33,95 33,62 34,80 31,24 -10,2 %
Vammaisten asumispalvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 35 146 555 38 431 856 36 738 656 39 611 002 7,8 %
 - suorite: käyttövuorokausi 219 990 239 068 236 500 248 107 4,9 % 252 325 256 614
 - yksikkökustannus e/käyttövuorokausi 159,76 160,76 155,34 159,65 2,8 %
Vammaisten työ- ja päivätoiminta
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 12 335 121 12 962 994 13 650 787 13 334 170 -2,3 %
 - suorite: toimintapäivä 88 773 106 364 97 800 96 848 -1,0 % 98 494 100 169
 - yksikkökustannus e/toimintapäivä 138,95 121,87 139,58 137,68 -1,4 %
Muut palvelutuotteet
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 70 277 697 72 808 053 70 940 564 75 080 494 5,8 %
* Koulu- oth:n lääkäripalvelut huomioitu laskennallisesti 2016
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Muut mittarit 2018-2022
2019-2020

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020 muutos-% 2021 2022
 - Terveydenhoidon asiakkaita * 77 139 82 750 82 750 83 200 0,5 % 83 700 84 000
 - Sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkaita
lapsiperheiden sosiaalipalveluissa 2 717 3 200 3 500 3 600 2,9 % 3 660 3 720
 - Avohuollon lastensuojeluasiakkaita 0-17 v. 2 485 2 350 2 550 2 450 -3,9 % 2 500 2 530
 - Lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaita 1 507 1 455 1 600 1 620 1,3 % 1 640 1 660
 - Pakolais- ja maahanmuutajapalvelujen
asiakkaita 2 200 2 970 2 970 2 970 0,0 % 2 970 2 970

 - Sosiaali- ja kriisipäivystyksen yhteydenottoja 12 019 14 000 12 748 20 706 62,4 % 21 741 21 741
 - Vammaispalvelujen asiakkaita 5 166 5 160 5 160 5 246 1,7 % 5 335 5 426
* sis. päällekkäisyyttä, tilastointi muuttunut

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 23 419 24 923 24 720 25 091 25 467
Toimintamenot -207 652 -216 092 -222 899 -229 352 -234 160
Toimintakate -184 233 -191 169 -198 179 -204 261 -208 693

Suunnitelmapoistot -328 -320 -325 -441 -437
Tilikauden tulos -184 560 -191 489 -198 504 -204 702 -209 130

Menot euroa/asukas 731 746 757 767 771

Perhe- ja sosiaalipalvelujen menot kasvavat 6,8 milj. euroa eli 3,2 prosenttia edellisen vuoden muutetus-
ta talousarviosta. Vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon nähden kasvu on 3,1 prosenttia. Kasvuun
vaikuttaa osaltaan alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen saajien siirtyminen vanhusten palvelujen tulosyk-
siköstä vammaisten palveluihin. Tulosyksikössä jatketaan ehkäisevien ja asiakkaiden arkiympäristöön
vietävien palvelujen lisäämistä raskaiden palvelujen kasvun hillitsemiseksi. Tavoitteena on myös lisätä
omaa palvelua varsinkin arviointia ja palvelujen yhteensovittamista vaativissa palveluissa. Palveluraken-
netta muuttamalla, palvelujen uusilla järjestämistavoilla ja tuottavuutta parantamalla on tavoitteena hillitä
kustannuskasvua säilyttäen kuitenkin palvelu hyvällä tasolla. Palvelujen tehostamisesta ja varhaisen
tuen laajentumisesta ja monipuolistumisesta huolimatta erityisiä haasteita muodostavat palvelujen ky-
synnän voimakas lisääntyminen sekä moniongelmaisten ja vieraskielisten asiakkaiden huomattava
osuus palveluissa.

Investoinnit

Lastensuojelun Auroran vastaanottokodin korvaavan Postipuun lastensuojeluyksikön arvioitu valmistu-
minen on loppuvuodesta 2020. Vammaisten asumispalvelujen palveluverkkoselvityksen perusteella arvi-
oidaan tarvetta oman palvelutuotannon lisäämiselle.

271 TERVEYDENHOITO

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakkaina ovat lasta odottavat perheet ja 0−6-vuotiaat lapset ja heidän per-
heensä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja tarjotaan kaikille peruskoulujen opiskelijoille ja
heidän vanhemmilleen, lukioiden ja ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille.
Ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun opiskelijoista osa on muita kuin espoolaisia.

Palvelurakenteen muutos ja vieraskielisten määrän kasvu vaikuttaa työn sisällön muutoksena siten, että
palveluun tulee entistä enemmän erityisen tuen palvelujen tarpeessa olevia asiakkaita. Seulonnan tehos-
tuessa tunnistetaan varhaisemmassa vaiheessa hoidon ja palvelun tarvetta. Tämä näkyy erityisesti kou-
luterveydenhuollossa, jossa mielialahäiriöitä ja mielenterveyden pulmia kohdataan aikaisempaa enem-
män. Nuorten mielenterveystyön palveluketjua kehitetään yhdessä muiden opiskeluhuollon toimijoiden,
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perustason mielenterveystyön yksikkö Nupolin ja erikoissairaanhoidon kanssa. Terveydenhoidon tavoit-
teena on lisätä järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä ja nostaa digitaalisten palvelujen käyttöä.

Espoon keskuksen perhekeskuskampuksen valmistelutyötä jatketaan. Kampuksen on määrä valmistua
elokuussa 2020. Tällöin kolme neuvolaa ja neuvoloiden keskitetty ajanvaraus ja neuvonta fuusioituu
yhdeksi kokonaisuudeksi muiden lapsiperhepalvelujen kanssa. Kalajärven lähipalvelukeskuksen muutos
palvelutoriksi koskee Kalajärven neuvolapalvelua. Leppävaaran alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden
kartoitustyö on aloitettu. Alueella toimii neljä neuvolaa. Neuvoloiden laajat aukioloajat jatkuvat. Neuvolan
lääkäripalveluiden yhteinen toimintamalli otetaan käyttöön terveyspalveluiden kanssa. Perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä toteutettavaa raskaana olevan asiakkaan palveluketju -
toimintamallia laajennetaan Ison Omenan neuvolassa Etelä-Espoon asukkaille. Opiskeluterveydenhuol-
lossa perustetaan keskitetty yksikkö Espoon keskukseen.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 245 242 247 251 254
Toimintamenot -15 039 -16 241 -16 463 -16 940 -17 296
Toimintakate -14 794 -15 999 -16 216 -16 689 -17 042

Suunnitelmapoistot -164 -103 -75 -150 -150

Tilikauden tulos -14 958 -16 102 -16 291 -16 839 -17 192

Menot euroa/asukas 53 56 56 57 57

272 LASTEN TERAPIAPALVELUT

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Lasten terapiapalvelut (lasten kuntoutuspalvelut, perheneuvolapalvelut ja lastenpsykiatrinen yksikkö)
auttavat lasta ja perhettä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja lähellä lapsen kasvuympäristöä yh-
teistyössä muun verkoston kanssa. Lasten terapiapalvelujen asiakkaina ovat alle 13-vuotiaat lapset ja
heidän vanhempansa.

Palvelujen kysyntä ja asiakasmäärä kasvavat edelleen, jonka lisäksi vieraskielisten ja useita palveluja
tarvitsevien asiakkaiden osuus on edelleen kasvussa. Näihin haasteisiin haetaan uusia toimintatapoja
palvelurakenteen muutoksella ja johtamisen käytäntöjen uudistamisella. Lasten terapiapalvelut osallistuu
yhdessä muiden lapsiperheiden palvelujen kanssa Espoon keskuksen perhekeskuskampuksen suunnit-
teluun ja toteutukseen. Lastenpsykiatrinen hoitopolku on uudistettu yhteistyössä HUS lastenpsykiatrian
kanssa ja uuden toimintavan käyttöönotto jatkuu vuonna 2020. Perheneuvolapalveluissa jatketaan asia-
kaslähtöisen yhteistyön kehittämistä sosiaalihuollon ja lasten mielenterveystyön palveluketjuissa. Lasten
kuntoutuspalveluissa lisätään lastenpsykologien ohjauksellista työotetta ja vahvistetaan asiakastyötä
esimiestyön uudistamisen kautta.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 129 78 83 84 86
Toimintamenot -9 154 -9 914 -10 077 -10 369 -10 587
Toimintakate -9 025 -9 836 -9 994 -10 285 -10 501

Tilikauden tulos -9 025 -9 836 -9 994 -10 285 -10 501

Menot euroa/asukas 32 34 34 35 35
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Lasten terapiapalvelujen tehtäväalue jakautuu vuonna 2020 lapsiperheiden erityispalveluihin ja lapsiper-
heiden hyvinvointipalveluihin. Lastenpsykiatrinen yksikkö siirtyy lapsiperheiden erityispalvelujen tehtävä-
alueelle 279. Muut palvelut, perheneuvonta ja lasten kuntoutuspalvelut, siirtyvät lapsiperheiden hyvin-
vointipalvelujen tehtäväalueelle 278.

273 LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tehtävänä on tarjota apua espoolaisille lapsiperheille, jotka tarvitsevat
tukea arjen hallinnassa tai vanhemmuudessaan. Lapsiperheiden sosiaalipalveluja ovat perheasioiden
yksikön palvelut eli perheoikeudelliset asiat, eroauttaminen, perhesosiaalityö eli kotipalvelu, perhetyö ja
sosiaalityö sekä lastensuojelu eli sosiaalityö ja avo-, sijais- ja jälkihuollon palvelut.

Palvelurakenteen keventämistä ja sosiaalityön tehtävärakenteen muutosta jatketaan edelleen. Per-
hesosiaalityön yksikön asiakasmäärät ovat tavoitteen mukaisesti kasvaneet, lastensuojeluasiakkaiden
määrän pysyessä suunnilleen samana suhteutettuna alaikäiseen väestöön. Perhesosiaalityössä kehite-
tään yhteistyötä muiden toimijoiden ja järjestöjen kanssa muun muassa ryhmätoimintojen kehittämiseksi.
Perhesosiaalityö osallistuu aktiivisesti ensiarvioinnin ja omatyöntekijämallin edelleen kehittämiseen. Per-
hesosiaalityössä muutetaan esimiesrakennetta hukan poistamiseksi ja toiminnan linjakkuuden kehittä-
miseksi. Muutoksella haetaan myös parempaa tukea henkilöstölle asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi.
Perheasioiden yksikössä käynnistetty Eron ensiapupiste sekä lastenvalvojien Walk In palvelujen toimin-
taa jatketaan. Myös järjestöyhteistyötä kehitetään edelleen muun muassa ryhmätoimintana erotilanteissa
oleville vanhemmille ja perheille. 1.12.2019 voimaan tuleva uusi lapsenhuoltolaki antaa nykyistä laajem-
mat mahdollisuudet sopia sosiaaliviranomaisen vahvistamalla sopimuksella tapaamisoikeudesta.

Huostaanottojen määrä kasvoi vuonna 2018 ja on korkealla tasolla myös vuonna 2019. Lastensuojelussa
kehitetään edelleen systeemisen lastensuojelun toimintamallia suhdeperustaisen työn vahvistamiseksi.
Huostaanottojen taustoista on menossa tutkimus ja sen perusteella kehitetään palveluja yhtenäisem-
mäksi kokonaisuudeksi raskaampien palvelujen ehkäisemiseksi.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen onnistuminen tavoitteissaan edellyttää vahvistuvaa yhteistyötä toisten
lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kanssa sekä aikuisille suunnattujen palvelujen kanssa. Tätä vah-
vistetaan osallistumalla yhteiseen kehittämiseen muun muassa perhekeskuskontekstissa.

Nuorten vastaanottokotitoimintaa laajennetaan osastolla oman arviointityön varmistamiseksi. Mahdolli-
suuksia lisätä omaa palvelutuotantoa lastensuojelun sijaishuollon pidempiaikaisessa laitoshoidossa selvi-
tetään.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 4 155 3 131 4 200 4 263 4 327
Toimintamenot -64 184 -64 488 -67 425 -69 370 -70 818
Toimintakate -60 029 -61 357 -63 225 -65 107 -66 491

Suunnitelmapoistot -45 -28 -161 -287 -287
Tilikauden tulos -60 074 -61 386 -63 386 -65 394 -66 778

Menot euroa/asukas 226 223 229 232 233

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tehtäväalue jakautuu vuonna 2020 lapsiperheiden erityispalveluihin ja
lapsiperheiden hyvinvointipalveluihin. Lastensuojelun palvelujen kokonaisuus siirtyy lapsiperheiden eri-
tyispalvelujen tehtäväalueelle 279. Perhesosiaalityö ja perheoikeudelliset palvelut siirtyvät lapsiperheiden
hyvinvointipalvelujen tehtäväalueelle 278.
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274 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Aikuissosiaalityön tavoitteena on kuntalaisten sujuva arki ja osallisuuden mahdollistaminen syrjäytymis-
uhan ehkäisemiseksi. Asiakkaan, läheisten ja eri alojen ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä tiivis-
tetään edelleen vaikuttavaksi palvelukokonaisuudeksi. Lähellä asiakkaiden arkea olevaa työtä lisätään ja
monialaista palveluja integroivaa yhteistyötä terveysasemilla jatketaan. Työllisyys- ja terveyspalveluiden
kanssa jatketaan osa- ja pitkäaikaistyöttömien heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisedel-
lytysten tukemista ja osallisuutta lisäävän toimintakyvyn edistämistä. Lapsiperheköyhyyden vähentämi-
sen toimenpideohjelman mukaisiin tavoitteisiin vastataan muun muassa tiiviillä yhteistyöllä lapsiperhe-
palveluiden kanssa.

Asumisen ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyn palvelukokonaisuuden koordinointia ja johtamista keski-
tetään enemmän omaksi kokonaisuudekseen. Siirretään painopistettä korjaavista palveluista ennaltaeh-
käiseviin palveluihin ottamalla uusia hankkeissa kehitettyjä palveluita käyttöön. Asumis- ja taloussosiaali-
työn osaamista ja tarjontaa lisätään. Talous- ja velkaneuvontaa nuorille jatketaan ohjaamotalossa yhteis-
työssä aikuissosiaalityön kanssa.

Maahanmuuttajapalveluissa asiakasmäärän kasvu on tasaantunut ja vuonna 2016 saapuneiden asiak-
kaiden siirtymät pois asiakkuudesta ovat alkaneet. Vuoden 2020 aikana ennustetaan maahanmuuttaja-
palveluista aikuissosiaalityöhön siirtyvien asiakkaiden määrän olevan noin 500 – 600 asiakasta. Uudet
asiakkaat maahanmuuttajapalveluihin tulevat erityisesti perheenyhdistämisten ja maan sisäisen muuton
seurauksena, myös jälkihuollon asiakasmäärä on kasvanut voimakkaasti alaikäisenä tulleiden aikuistut-
tua. Maahanmuuttajien ryhmätoimintoja ja kielikoulutusta lisätään yhteistyössä järjestöjen ja seurakun-
tien kanssa hyvän kotoutumisen varmistamiseksi. Viranomaisten on huolehdittava, ettei Espoossa suori-
teta tyttöjen ympärileikkausta ja silpomisia. Asiassa on oltava nollatoleranssi. Samoin on huolehdittava,
ettei Espoossa asuvia lapsia lähetetä muualle silvottaviksi.

Ns. paperittomien asiakkaiden määrä kasvaa ja edellyttää kiireellisten sosiaalipalveluiden lisäämistä.
Paperittomien henkilöiden hätämajoituspalvelujen uudelleen järjestämistä selvitetään. Yksin ilman huol-
tajaa tulleiden pakolaislasten- ja nuorten palveluissa jatketaan uudenlaisen kotouttavan perhetyön kehit-
tämistä. Velvoitetta kielenopiskeluun ja työn vastaanottamiseen lisätään.

Vuoden 2020 aikana otetaan käyttöön uusia espoolaisia ruokajakelun toimintatapoja mahdollistamalla
ruoka-apujärjestön toimintaa kohdeavustuksilla. Ruoka-apua antavien järjestöjen tukemista jatketaan.

Länsi-Uusimaan kanssa tiivistä yhteistyötä jatketaan yhteisten toimintamallien tekemisessä 1.1.2019
aloitetun Länsi-Uusimaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen myötä.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 16 182 18 621 17 152 17 410 17 670
Toimintamenot -29 126 -30 845 -30 314 -31 193 -31 848
Toimintakate -12 944 -12 224 -13 162 -13 783 -14 178

Suunnitelmapoistot -70 -140 -58 0 0
Tilikauden tulos -13 014 -12 364 -13 220 -13 783 -14 178

Menot euroa/asukas 103 107 103 104 105
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275 VAMMAISTEN PALVELUT

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja käyttää noin 1,7 prosenttia ja kehitysvammalain perusteella jär-
jestettäviä palveluja 0,3 prosenttia espoolaisesta väestöstä. Vammaispalvelun asiakkaista noin puolet on
65 vuotta täyttäneitä. Kuitenkin kehitysvammapalvelujen asiakkaiden nuori ikärakenne näkyy lisääntyvis-
sä asumisen ja päiväaikaisen toiminnan palveluissa: 49,2 prosenttia kehitysvammapalvelujen asiakkaista
on alle 25-vuotiaita. Nuoret kehitysvammaiset muuttavat aiempaa aikaisemmin lapsuudenkodeistaan
itsenäiseen asumiseen ja tarvitsevat asumispalvelujen rinnalla useita muita tukipalveluja.

Vammaisten ihmisten asumisen tuen tarpeisiin vastataan kehittämällä monipuolisia asumispalveluja.
Tuetun asumisen osuutta kasvatetaan suhteessa tehostettuun palveluasumiseen. Kehitysvammaisten
laitoshoidon viimeiset asiakkaat muuttavat uusiin tehostetun palveluasumisen yksiköihin. Espoon alueel-
la käynnistyy 2019–2020 neljä uutta ympärivuorokautisen asumisen tuen ostopalveluyksikköä. Kevyem-
män, tuetun asumisen osuus asumispalveluista kasvaa mm. yksiköiden läheisyyteen Espoon eri alueille
tulevien tukiasuntojen myötä. Tehostetun palveluasumisen tarpeen arvioidaan vähitellen tasoittuvan ja
kasvun olevan aiempia vuosia maltillisempaa.

Omana palveluna tuotetun työ- ja päivätoiminnan asiakasmäärää on tarkoitus kasvattaa palveluja porras-
tamalla ja palvelun sisältöä monipuolistamalla. Lisäämällä omaa työ- ja päivätoimintaa, ostettavan palve-
lun tarve vähenee.

Länsi-Uudenmaan Kulkukeskus aloittaa toimintansa vuonna 2020. Kulkukeskuksen ennakoidaan vaikut-
tavan kustannuksia laskevasti kuljetusten uuden hankinnan ja palvelun paremman hallinnoinnin myötä.
Muiden Länsi-Uudenmaan yhteisten palvelujen ja hankintojen valmistelua jatketaan.

Vammaissosiaalityön palveluihin pääsyä ja päätöksentekoa sujuvoitetaan, sähköistä asiointia lisätään ja
hallinnollista työtä vähennetään. Omaishoidon tuen asiakasmäärän kasvu ennustetaan jatkuvan. Määrän
kasvuun vaikuttaa myös alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen saajien siirto vanhusten palvelujen tulosyk-
siköstä vammaisten palveluihin. Omaishoitajille tarjottavaa lakisääteistä valmennusta ja koulutusta kehi-
tetään.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 2 682 2 851 3 033 3 078 3 125
Toimintamenot -85 328 -88 970 -93 715 -96 433 -98 458
Toimintakate -82 646 -86 119 -90 682 -93 355 -95 333

Suunnitelmapoistot -48 -48 -26 0 0
Tilikauden tulos -82 693 -86 166 -90 708 -93 355 -95 333

Menot euroa/asukas 301 307 318 322 324
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276 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN HALLINTO

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 26 0 5 5 5
Toimintamenot -4 821 -5 634 -4 905 -5 047 -5 153
Toimintakate -4 795 -5 634 -4 900 -5 042 -5 148

Suunnitelmapoistot 0 0 -5 -4 0
Tilikauden tulos -4 795 -5 634 -4 905 -5 046 -5 148

Menot euroa/asukas 17 19 17 17 17

Perhe- ja sosiaalipalvelujen hallinnon kustannuksissa on tulosyksikön yhteisiä menoja.

29 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ESIKUNTA

Toimialan esikunta tukee ja edistää toimialan strategista johtamista, kehittämistä, digitalisointia, päätök-
sentekoa, viestintää, hyvää hallintoa, yhtenäisyyttä, seutuyhteistyötä sekä tuottaa toimialalle keskitettyjä
asiantuntijapalveluita.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 2 477 180 119 121 122
Toimintamenot -12 126 -9 441 -11 421 -11 755 -12 003
Toimintakate -9 649 -9 261 -11 302 -11 634 -11 881

Suunnitelmapoistot -9 -123 -187 -235 -213
Tilikauden tulos -9 657 -9 384 -11 489 -11 869 -12 094

Menot euroa/asukas 43 33 39 39 40

290 TOIMIALANJOHTO JA TOIMIALAN YHTEISET

Tehtäväalueeseen sisältyvät toimialajohtaminen, toimialan valmiussuunnittelu, poikkihallinnollinen kehi-
tysohjelman Hyvinvoiva Espoo, UNA -hankkeen kokonaisuuden osien hankinta ja käyttöönotto modulaa-
risesti vaiheittain sekä varautuminen määrättyihin yhteisiin menoihin.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 38 0 0 0 0
Toimintamenot -2 238 -1 960 -2 559 -2 629 -2 681
Toimintakate -2 201 -1 960 -2 559 -2 629 -2 681

Suunnitelmapoistot -5 -100 -160 -225 -213
Tilikauden tulos -2 205 -2 060 -2 719 -2 854 -2 894

Menot euroa/asukas 8 7 9 9 9
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293 TALOUS JA HALLINTO

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Tehtäväalueelle sisältyvät talous- ja hallintojohtajan, lautakunnan, jaoston, neuvostojen sekä talous-,
henkilöstö-, laki- ja asiakkuus- sekä asiakasmaksuyksiköiden menot. Lisäksi menoihin sisältyvät koko
toimialan työsuojeluvaltuutetut, pääluottamusmiehet ja järjestöavustukset.

Talouden ja hallinnon tulosalue vastaa toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä hallin-
nosta. Lisäksi tulosalue vastaa yhteisten prosessien ja toimintamallien noudattamisesta ja huolehtii
asiamiestoiminnasta, ruotsinkielisten palvelujen koordinoinnista, päätöksenteon valmistelun laadusta ja
ohjeistuksesta, lainopillisen neuvonnan järjestämisestä, yksilöasioiden jaoston prosessista, juridisen tuen
asiakaslähtöisessä uudistamisessa ja johdon raportoinnin kehittämisessä.

Vuoden 2020 aikana jatketaan edelleen tärkeää työtä tehtäväalueen prosessien uudistamiseksi asiakas-
ja asukaslähtöisiksi sekä tukemaan palvelutuotantoa.

Vuoden 2019 aikana talouden ja hallinnon tulosalue on lisäksi ollut toimialan edustajana useissa kau-
punkitasoisissa uudistushankkeissa, mm. kaupunkitasoisen johtamisen ja talousohjauksen järjestelmä-
uudistuksen (ns. JoTo-projekti) valmistelussa. Tietotuotantoa ja johdon raportointia kehitetään myös
osana palveluiden tuotteistamisen ja vaikuttavuuden kehittäminen (PATU2) -projektia, sekä PATU-
automatisaatio -projektia.

Talouden ja hallinnon tulosalue vastaa myös sosiaali- ja terveystoimen palveluverkkovision 2030 valmis-
telusta. Palveluverkkovisio on tarkoitus saada luottamuselinten käsittelyyn vuoden 2020 alkupuolella.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 173 180 65 67 68
Toimintamenot -5 352 -5 402 -5 626 -5 819 -5 963
Toimintakate -5 178 -5 222 -5 561 -5 752 -5 895

Suunnitelmapoistot -4 -21 -27 -10 0
Tilikauden tulos -5 182 -5 242 -5 588 -5 762 -5 895

Menot euroa/asukas 19 19 19 19 20

296 KEHITTÄMINEN

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Sosiaali- ja terveystoimen kehittämisen tulosalue Ketterä tukee toimialan strategiatyötä ja tavoitteiden
johtamista toiminnan kautta tuloksiksi. Ketterä valmentaa johtoryhmiä ja työyhteisöjä oman työn kehittä-
misen menetelmissä. Ns. Lean-oppia sovelletaan, jossa keskeistä on muun muassa asiakaskeskeisyys,
henkilöstön kunnioittaminen, jatkuva parantaminen, sujuvat prosessit, virtauksen parantaminen ja hyvä
laatu.

Kehitysprojekteja ohjataan ja priorisoidaan toiminnan tarpeista lähtien hyödyntäen yhteistä projektisalk-
kua. Salkussa on kaikki ICT:tä sisältävät projektit ja myös muut merkittävät kehityskohteet. Ketterä koor-
dinoi myös asiakastietojärjestelmien ylläpitoa ja käytön tukea.

Potilasturvallisuuden riskien tunnistaminen, raportointi, turvallisten käytäntöjen jalkauttaminen ja vaka-
vien tapahtumien tutkinta on Ketterän koordinointivastuulla. Sekä sosiaalihuoltolaki että terveydenhuolto-
laki velvoittavat toimijoita tekemään omavalvontasuunnitelman, joka ohjaa toiminnan kehittämistä paikal-
lisesti. Espoon sosiaali- ja terveystoimen omavalvontasuunnitelmat on tehty lain edellyttämällä tasolla
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kaikissa yksiköissä, ne päivitetään vuosittain ja julkaistaan Espoon avoimilla verkkosivuilla:
https://www.espoo.fi/fi-
FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Asiakkaan_ja_potilaan_oikeudet/Omavalvontasuunnitelmat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koordinoidaan yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen ja pai-
kallisten järjestöjen kanssa.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 2 266 0 54 54 54
Toimintamenot -4 536 -2 079 -3 237 -3 307 -3 359
Toimintakate -2 270 -2 079 -3 183 -3 253 -3 305

Suunnitelmapoistot -2 0 0 0
Tilikauden tulos -2 270 -2 081 -3 183 -3 253 -3 305

Menot euroa/asukas 16 7 11 11 11

https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Asiakkaan_ja_potilaan_oikeudet/Omavalvontasuunnitelmat
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Asiakkaan_ja_potilaan_oikeudet/Omavalvontasuunnitelmat
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SIVISTYSTOIMI

SIVISTYSTOIMEN TARINA

Espoo on sivistyskaupunki. Kotikaupungissamme jokainen kokee olevansa merkityksellinen, kuuluvansa
yhteisöön ja voivansa vaikuttaa. Varmistamme tulevaisuudessa tarvittavat taidot ja osaamisen kaikille.
Tarjolla on mahdollisuuksia kasvaa, oppia ja kehittyä, ylläpitää terveyttään ja hyvinvointiaan sekä osallis-
tua ja harrastaa. Sivistyspalveluiden avulla asukkaat voimaantuvat, kiinnittyvät osaksi sekä yhteisöä että
yhteiskuntaa. Eriarvoistuminen vähenee.

Sivistyspalvelut ovat avainasemassa, kun luomme kestävällä tavalla toimivaa yhteiskuntaa. Kestävän
kehityksen periaate näkyy kaikessa toiminnassamme.

Yhdessä tehden ja rohkealla johtamisella luomme sivistyskaupungin.

Toimintaympäristö

Espoo on elinvoimainen ja voimakkaasti kasvava kaupunki. Erityisesti vieraskielisten väestökasvu on
nopeaa. Kaupunki on kulttuurisesti moninainen. Ruotsinkielisyys on osa espoolaista historiaa, nykypäi-
vää ja tulevaisuutta. Espoossa on korkea koulutus- ja tulotaso ja pääosa asukkaista kokee hyvinvointinsa
ja elämänlaatunsa hyväksi.

Sivistyspalveluiden tarjonnassa otamme huomioon, että osa asukkaista ei pärjää ilman toimeentulotu-
kea, lapsiperheköyhyys ja alueiden segregaatio alkavat näkyä myös Espoon arjessa. Keskiössä ovat
kaupungin riittävä ja tasalaatuinen palvelutuotanto, kustannustehokas toiminta sekä maahanmuuttajien
kotoutuminen.

Kaikkien sivistyskaupunki

· Sisältörikas ja merkityksellinen arki
o Sivistyspalvelumme tukevat yksilön ja yhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia ja

käynnistävät hyvän kierteen. Ne on helppo löytää ja kynnys niihin osallistumiseen on
matala. Digitaalisuus edistää palveluidemme laatua, saavutettavuutta ja kustannus-
tehokkuutta. Sivistyspalveluita tarjotaan monikäyttöisissä tiloissa kaupungin kaikilla
omaleimaisilla suuralueilla.

· Kaikki mukana
o Tarjoamme mahdollisuuksia kohtaamisiin, yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyden

vahvistumiseen. Palvelujemme painopiste on voimaannuttamisessa ja yhdenvertai-
suuden lisäämisessä. Moninaisuus on arvokas osa espoolaista arkea ja otamme sen
huomioon palveluiden järjestämisessä. Yhdessä olemme enemmän.

· Yhdessä ja kumppanina
o Voimavaramme on aktiivinen espoolainen. Asukkaat ja kumppanit osallistuvat palve-

luiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Oppiva sivistyskaupunki

· Menestyksen perusta
o Oppiminen ja vankka osaaminen ovat menestyksemme kivijalka. Kaikilla on mahdol-

lisuus kasvaa ja oppia omaan parhaimpaansa.
· Sujuva oppimispolku

o Oppiminen jatkuu koko ihmisen elinkaaren ajan. Varmistamme sujuvan oppimispo-
lun varhaiskasvatuksesta kouluun, kouluasteelta toiselle ja työelämään. Työikäisille
ja senioreille tarjoamme mahdollisuuksia pysyä pitkään aktiivisina espoolaisina.

· Moninaiset oppimisympäristöt
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o Oppimisen ilo kasvaa innostavissa ja turvallisissa ympäristöissä, yhdessä toisten
kanssa ja moninaisia menetelmiä hyödyntäen. Oppimista tapahtuu kaikkialla. Koko
kaupunki toimii oppimis- ja kasvuympäristönä.

Elinvoimainen sivistyskaupunki

· Luovaa ja liikkuvaa
o Tarjoamme espoolaisille monipuolisia kulttuurin ja liikunnan palveluja ja elämyksiä.
o Kulttuuri ja taide ovat läsnä espoolaisessa identiteetissä, asukkaiden arjessa ja fyy-

sisessä kaupunkiympäristössä.
o Kasvatamme lapsia ja nuoria liikkumiseen, kannustamme työikäisen väestön liikun-

nallista elämäntapaa ja tuemme ikäihmisten omatoimisuuden säilyttämistä. Luomme
edellytyksiä huippu-urheilulle.

· Vetovoimaa
o Oppiminen, kulttuuri, liikunta ja muut palvelumme luovat kaupunkiin positiivista hy-

rinää. Ne vahvistavat kaupungin ja kaupunkilaisten elinvoimaa ja ovat koko kaupun-
gin vetovoimatekijä.

Innovatiivinen sivistyskaupunki

· Luovuus arjessa
o Mahdollistamme innovatiivisia ratkaisuja ja toimimme luovasti. Tuemme kaupunki-

laisten aktiivisuutta.
· Rohkeus kokeilla

o Olemme edelläkävijä sivistyspalveluiden kehittämisessä. Kokeilemme ja kehitämme
ennakkoluulottomasti uusia toimintatapoja. Innostunut asukas ja henkilöstö kehittä-
vät jatkuvasti itseään ja työtään.

· Aktiivinen kansainvälinen toimija
o Olemme aktiivinen ja verkottuva kansainvälisesti tunnettu toimija. Opimme muilta ja

toivotamme muut tervetulleiksi oppimaan meiltä. Arjen kansainvälisyydellä mahdol-
listamme espoolaisten kasvua, kehittymistä ja hyvinvointia.

Sivistystoimen valtuustokauden ja vuositason tavoitteet

Taulukossa kaupunkiyhteiset tulostavoitteet on merkitty lihavoidulla kursiivilla ja tulostavoitteet liha-
voinnilla.

Sivistys ja hyvinvointi

Päämäärä: Espoo on sivistyksen kärkikaupunki Suomessa. Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia
huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään. Kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät
riitä. Itsenäinen Espoo järjestää, tuottaa ja kehittää palveluja asukaslähtöisesti yhteistyössä kumppanei-
den kanssa ja huolehtii lähiympäristöstä yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluvalikoima muodostaa
ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten oma-
toimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden.

Valtuustokauden
tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Lähtöarvo

Varhaiskasvatus on
laadukasta ja var-
haiskasvatuksen
osallistumisaste
nousee.

Varhaiskasvatuksen osallis-
tumisaste nousee.

Varhaiskasvatuksessa
olevien lasten osuus vas-
taavan ikäisestä väestöstä
ikäluokittain (%).
Tavoitearvo: vähintään
0,5% prosenttiyksikön
nousu.

Osallistumisaste 2019
saadaan alkuvuodes-
ta 2020, kun väestö-
tieto on valmistunut.
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Espoon oppimistu-
lokset ovat Suomen
parhaat.

Espoon oppimistulokset
ovat Suomen parhaat (ole-
massa olevilla mittareilla.)

Peruskoulut
M1: Karvin 9.-
luokkalaisten A- ja B-
ruotsin oppimistulosten
arviointi (suko)

Tavoitearvo: Espoon tulos
on kansallista kärkeä.

M2: Karvin 9.-
luokkalaisten matematii-
kan oppimistulosten arvi-
ointi (suko ja svebi)

Tavoitearvo: Espoon tulos
on kansallista kärkeä.

2. aste
M3: Yo-kirjoitusten tulok-
set.

Tavoitearvo: >4,86

Peruskoulut
M1-M2: Karvin oppi-
mistulosten kys. arvi-
oinnit tehdään en-
simmäistä kertaa.

2. aste
M3: Yo-kirjoitusten
tulokset: Kevään
2019 pakollisten yo-
kokeiden arvosanojen
keskiarvo: Espoo
4,86 (12 lukiota,
suom. ja ruots.), koko
maa 4,37.

Espoo on kansain-
välisten päiväkotien
ja koulujen edellä-
kävijä.

Kansainvälisyyttä on edistet-
ty Sivistystoimen kansainvä-
lisyys- ja globaalikasvatus-
ohjelman 2019-2021 mukai-
sesti.

Toimenpiteiden suunni-
telma on valmis.

Toimenpiteiden
suunnitelmaa ei ole.

Koulukiusaamiselle
nollatoleranssi ja
taataan koulurau-
ha.

Lasten ja nuorten mielenhyvin-
voinnin voimavarat vahvistu-
vat.

M1: Hyvinvointikartta 2020
Mielialakysely (masentu-
neisuus): paljon huolta % -
määrä.
Tavoitearvo: "Paljon huol-
ta" prosenttiarvo on vä-
hemmän kuin 11%.
M2: Oppilaskysely
Minulla on kavereita kou-
lussa %-määrä.
Tavoitearvot: "Minulla on
kavereita koulussa" -
prosenttiarvo on enem-
män kuin 80,9%.

M1: Hyvinvointikartta
2019 Mielialakysely
(masentuneisuus):
paljon huolta 11%.

M2: Oppilaskysely
2019: Minulla on ka-
vereita koulussa
80,9%.

Espoossa on oma-
leimaista ja laajaa
kulttuuritarjontaa.

Espoossa on omaleimaista ja
laajaa kulttuuritarjontaa.

Espoossa järjestettyjen
kulttuuritapahtumien mää-
rä ja yleisömäärä.
Tavoitearvo: > Vuoden
2019 lopun tilanne.

Vuoden 2019 lopun
tilanne.

Espoo on Suomen
liikkuvin kunta.

Aloitetaan koululaiset kuntoon
-hanke.

Keskiviikkoiltapäivän har-
rastusikkunassa on n.
1200 nuorta, joista 1000
liikuntakerhoissa.

800 nuorta
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Koulutustakuu toi-
mii, koulupudok-
kuutta sekä lasten
ja nuorten syrjäy-
tymistä vähenne-
tään.

Eriytymiskehitystä ja syrjäyty-
mistä on ehkäisty oppilaiden ja
opiskelijoiden hyvinvointia
tukien.

M1: Koulupoissaolojen
uusi seurantamalli käytös-
sä 1-9 luokilla.

M2: Kaikille peruskoulun
päättäneille alle 18-
vuotiaille tarjotut koulutus-
, lisäopetus- ja työpajapai-
kat.

M1: Uusi malli
on laadittu, mutta sitä
ei ole jalkautettu.

M2: Kaikille perus-
koulun päättäneille on
tarjottu koulutus-,
lisäopetus- ja työpa-
japaikkaa.

Lasten ja nuorten päihteiden
käyttö ja päihdehaitat vähene-
vät.

Hyvinvointikartta: Paljon
huolta päihteisiin liittyen
%.
Tavoitearvo: Paljon huolta
päihteisiin liittyen arvo on
alle 10%.

Hyvinvointikartta
2019 (paljon huolta
päihteisiin liittyen
10%).

Lisätään espoolais-
ten lapsi- ja perhe-
palveluiden toimi-
vuutta.

Sivistystoimen tuottamissa tai
tukemissa palveluissa tarjo-
taan eri ikäryhmille kasvavasti
mahdollisuuksia osallistua ja
harrastaa (= mielekäs tekemi-
nen).

Osallistujien määrä tai
käyntien määrä.

Vuoden 2019 lopun
tilanne.

Nostetaan maa-
hanmuuttajien kou-
lutusastetta, suju-
voitetaan kotoutu-
mista ja työllisty-
mistä.

Eri kieli- ja kulttuuriryhmien
lasten ja nuorten osallistu-
misaste kasvaa.

M1: Vieraskielisten alle 3-
vuotiaiden sekä 3-5-
vuotiaiden lasten osallis-
tumisaste varhaiskasva-
tukseen (osa- tai kokopäi-
väinen varhaiskasvatus).
Vieraskielisten 6-
vuotiaiden lasten osallis-
tumisaste esiopetukseen
tai valmistavaan opetuk-
seen.

Tavoitearvo: >vuoden
2019 arvo.

M2: Lukiokoulutuksessa
olevien S2-oppilaiden
määrä.

Tavoitearvo: >4,5%

M3: Luva-oppilaiden mää-
rän kasvu.

Tavoitearvo: >12 oppilasta

M4: Niiden Ohjaamotalon
vieraskielisten asiakkai-
den määrä, jotka sijoittui-
vat työhön tai työllistämis-
tä edistäviin toimenpitei-
siin.

Tavoitearvoa ei saada
tässä vaiheessa.

M1: Osallistumisas-
te 2019 saadaan
alkuvuodesta 2020,
kun väestötieto on
valmistunut.

M2: 4,5%

M3: 12 luva-oppilasta.

M4: Lähtöarvoa ei
saada.
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Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat
riskit koko osa-alueella:

Riskienhallintatoimet nyt ja jatkossa:

Varhaiskasvatuksen osallistumisaste ei nouse. Bud-
jetti ei mahdollista kotihoidon tuella olevien perheen
nuorimman lapsen sisarusten osallistumista varhais-
kasvatukseen ilman, että perhe menettää Espoo-
lisän. Koskee erityisesti pienituloisia perheitä.

Dialogi.

Elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys

Päämäärä: Espoo on kansainvälisesti kiinnostava ja vetovoimainen osaamisen sekä tieteen, taiteen ja
talouden innovaatioympäristö. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen.
Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava yhteiskuntavastuullinen Espoo rakentaa hyvinvointia ja
vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen.

Valtuustokauden
tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Lähtöarvo

Espoossa hyö-
dynnetään moni-
puolisesti yksityi-
sen yritystoimin-
nan ja kolmannen
sektorin osaamis-
ta.

Sivistystoimen palvelut tuote-
taan yhteistyössä kumppanei-
den kanssa jatkuvan oppimi-
sen periaatteita toteuttaen.

Yhteistyömalleja kehitetty

Tavoitearvo: Kaikki tulos-
yksiköt ovat kehittäneet
yhteistyömallejaan.

Ympäristö, rakentaminen ja liikenne

Päämäärä: Osana verkostomaista metropolialuetta Espoo kehittyy taloudellisesti, ekologisesti, sosiaali-
sesti ja kulttuurisesti kestävästi. Palvelukeskittymien saavutettavuus joukkoliikenneyhteyksin paranee ja
kaupunkikeskukset kehittyvät omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi, turvallisiksi ja esteettömiksi
asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Segregaation torjumiseksi ja es-
poolaisten erilaisiin asumistarpeisiin vastaamiseksi kaupunki tarjoaa edellytykset monimuotoiselle asun-
totuotannolle ja tonttitarjonnalle.

Valtuustokauden
tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Lähtöarvo

Koulut kuntoon: Kou-
luilla ja päiväkodeilla
on terveet ja toimivat
tilat, ja sisäilmakoh-
teiden ja hätäväistö-
jen lukumäärä on
nolla.

Kaupunki palveluna -
ajattelun oppeja hyödyn-
täen tehdään vähintään
kaksi uutta kokeilua sivis-
tystoimen palveluissa.

Aloitetut kokeilut.

Tavoitearvo: vähintään 2
kokeilua

Tilakustannukset
laskevat ja tilojen
käyttö- ja täyttöasteet
paranevat.

Tilojen käyttö- ja täyttöas-
teet paranevat.

M1: m2 /lapsi

M2: m2 /oppilas

M3: m2 /opiskelija

Tavoitearvoja ei saada
tässä vaiheessa suunnitte-
lua.

Lähtöarvoja ei saada
tässä vaiheessa
suunnittelua.
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M4: Opetuksen tilankäytön
tehostaminen (tavoitteet
asetettu vähintään viidelle
uudelle toimenpiteelle,
seuranta toimii, mittareiden
positiivinen kehitys).

Espoon viidestä kau-
punkikeskuksesta
muodostuu asuin-,
asiointi-, työpaikka-
ja opiskelukeskuksia,
joilla vahvistetaan
kestävää kasvua,
yhdenvertaisuutta,
hyvinvointia ja saa-
vutetaan skaalaetuja.

Kestävää kehitystä on edis-
tetty Espoon Kestävän kehi-
tyksen kasvatuksen ohjel-
man 2018-2021 mukaisesti.

Toimenpiteiden toteutumi-
sen vuosittainen raportoin-
ti.

Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat
riskit koko osa-alueella:

Riskienhallintatoimet nyt ja jatkossa:

Tilojen käyttö- ja täyttöasteet eivät parane. Laadukas tekeminen ja jatkuva dialogi eri osa-
puolten kanssa. Saatetaan tilastoseuranta kun-
toon.

Joidenkin koulu- tai päiväkotitilojen heikko kun-
to ja vähäinen tilareservi alueella aiheuttaa sen,
että lähipalvelut eivät toteudu lähellä ja koulu tai
päiväkoti joutuu hätäväistöön.

Pyritään ennakoimaan yhdessä tilakeskuksen
kanssa tulevia väistötilanteita. Pidetään riittävää
tilareserviä.

Talous, henkilöstö ja johtaminen

Päämäärä: Toimimme edelläkävijänä kunnallisten palvelujen, niiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden pa-
rantamisessa. Osaavana ja uudistuskykyisenä henkilöstönä järjestämme, tuotamme ja kehitämme palvelu-
ja sekä niiden laatua, kustannusvaikuttavuutta ja tuottavuutta. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys
kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Tasapainotamme kaupunkikonsernin talouden ja käännämme velkamää-
rän laskuun. Nostamme investointien omarahoitusosuuden sataan prosenttiin. Kaupungin organisaatio
kehittyy ja vastaa toimintaympäristön muutokseen.

Valtuustokauden
tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Lähtöarvo

Espoon talous on
tasapainossa ja
Espoon verotaso
pysyy maltillisena.
Konsernin laina-
kanta (pl. Espoon
Asunnot ja HSY)
kääntyy laskuun
valtuustokauden
lopulla.

Palvelutuotannon tuotta-
vuus paranee vähintään
1,5 % peruspalvelujen hin-
taindeksin muu-
tos huomioiden.

Toimialojen merkittävim-
pien Patu-
palvelutuotteiden suorittei-
den yksikkökustannusten
muutos-%.

Henkilötyön tuottavuus para-
nee 1,0 %.

Oman ja vuokratyövoiman
henkilötyövuosien määrä
yhteensä suhteessa suori-
temäärään.

2018: Oman ja vuok-
ratyövoiman henkilö-
työvuosien määrä
yhteensä suhteessa
keskeisiin suorittei-
siin. A) htv/laskennal-
linen lapsi B) htv/oppi-
las ja opiskelija.
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Suko:
0,098 htv/oppilas ja
opiskelija
Suva:
0,186 htv/laskennalli-
nen lapsi
Svebin koulut:
0,097 htv/oppilas ja
opiskelija
Svebin päiväkoti:
0,219 htv/laskennalli-
nen lapsi

Patu-tuotteiden käyttö palvelu-
jen järjestämisen ja operatiivi-
sen toiminnan johtamisessa
lisääntyy.

Tulosyksikköjen asiak-
kuusperusteinen palvelu-
jen tuotteistus Patu 2.0 on
valmistunut 30.5.2020
mennessä.

Nettomenojen kasvu on enin-
tään talousarvion mukainen.

Toimintakatteen alijäämän
muutos-%, eli toimialan
nettomenojen kasvu -%.

Espoon johtami-
nen ja arki sujuu.
Työhyvinvointi
paranee ja sairas-
poissaolot vähe-
nevät.

Henkilöstökokemus johtami-
sesta, työn sujuvuudesta ja
työhyvinvoinnista on korkea ja
työnantajaa halutaan suositel-
la.

Mittarina Kunta10 kyselyn
kokonaisindeksi 2020.
Tavoitetaso on, että koko-
naisindeksi on vähintään
vuoden 2018 kyselyn ta-
solla.

Terveysperusteiset poissaolot
vähenevät 10 % edellisen
vuoden vastaavan ajankoh-
dan tasosta.

Terveysperusteisista pois-
saoloista aiheutuva kuor-
ma päivää per henkilö.
(Terveysperusteisiin pois-
saoloihin kuuluvat palkalli-
set ja palkattomat sairas-
poissaolot, kuntoutustuki,
työ- ja työmatkatapaturmiin
liittyvät poissaolot.)

2018: 15,2

Ihmiset ja yritykset
saavat Espoosta
hyvää palvelua
kotimaisten kielten
lisäksi myös eng-
lanniksi.

Sivistystoimen palvelujen saa-
vutettavuutta englannin kielel-
lä on kehitetty muista kulttuuri-
ja yhteiskuntakonteksteista
tuleville asukkaille.

Uudet palvelukuvaukset on
julkaistu verkossa.

Muista kulttuuri- ja
yhteiskuntakonteks-
teista tulevia asukkai-
ta ei ole huomioitu
palvelukuvauksissa.

Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaa-
vat riskit koko osa-alueella:

Riskienhallintatoimet nyt ja jatkossa:

Vaikeus yhteensovittaa osin ristiriitaisen tavoit-
teenasettelun eri näkökulmia.

Toimintakatetta ja tuottavuusmittareita seurataan
aktiivisesti ja havaittuihin poikkeamiin puututaan
nopeasti. Toiminnan ohjausta tehostetaan ottaen
huomioon laatu, vaikuttavuus ja kustannustehok-
kuus.
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Toiminnan painopisteet talousarviovuodelle

Väestö kasvaa voimakkaasti suunnittelukaudella. Erityisen voimakasta on lasten ja nuorten sekä vieras-
kielisten määrän kasvu. Samanaikaisesti myös erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osuus kas-
vaa. Varhaiskasvatuksessa lasten erilaisiin kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen tarpeisiin vastataan ja
tuen tarpeen syntymistä ehkäistään panostamalla ennakoiviin työtapoihin.

Sivistystoimen yksiköt rakentavat yhdessä ehyttä oppimispolkua varhaiskasvatuksesta perusopetuksen
kautta aina toiselle asteelle saakka. Kouluissa kehitetään erityisesti oppilashuollon ohjausta, vaikutta-
vuutta ja kustannustehokkuutta. Sekä kaupungin itsensä tuottamat että kumppaneiden tuottamat palvelut
liikunnan, nuorison ja kulttuurin osa-alueilla tukevat sekä nuorten että aikuisväestön hyvinvointia ottaen
huomioon myös kasvavan kulttuurien monimuotoisuuden.

Sivistystoimen suurena yksittäisenä haasteena on varmistaa turvalliset toimitilat sekä lyhyellä että pitkäl-
lä tähtäimellä. Sivistystoimen omana tavoitteena on sekä nykyisten että tulevien tilojen tehokkaampi
käyttö. Tätä varten tehdään töitä sekä kaikissa tulosyksiköissä että yli yksikkörajojen menevässä kunta-
laiskäytössä. Sivistystoimi vaikuttaa uusien tilojen suunnitteluun siten, että ne tukevat uusia kasvatuksen
ja oppimisen tavoitteita. Koko kaupunkiorganisaation yhteisenä haasteena on ajoittaa rakentaminen oi-
kein, rakentaa halvemmalla, hyödyntää tyyppirakennuksia ja turvata lisätilan tarve hyödyntäen erilaisia
toteutusmalleja.

Sivistystoimen kansainvälisyys- ja globaalikasvatusohjelman toteuttaminen jatkuu. Painopisteenä on
varhaiskasvatusyksiköiden ja koulujen tukeminen lasten ja nuorten kansainvälisen ja kulttuurisen osaa-
misen kehittämisessä sekä kansainvälisen verkostoyhteistyön kehittäminen.

Oppiva Espoo-kumppaneiden yhteistyön tiivistäminen elinikäisen oppimisen mahdollistamisessa jatkuu.
Yhteistyössä ovat mukana koulutuskumppaneita ja elinkeinoelämän edustajia.

Koulu palveluna -konseptin kehittämistä jatketaan edelleen mm. Haukilahden ja Otaniemen lukioiden
toiminnassa Otaniemessä Aalto-yliopiston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Toiminnassa on
etsitty uudenlaista tapaa järjestää opetusta hyödyntämällä jaettuja resursseja yliopiston kanssa. Koulun
kehittämisen uudenlaisilla lähestymistavoilla haetaan parempaa oppimista, oppimisen iloa ja omistajuutta
tukevia ratkaisuja sekä suurempaa tehokkuutta ja jakamistalouden etuja. Samalla haetaan toimintamallia
teknologiakasvatukselle ja Aalto yliopiston tiedeyhteisön yhteistyölle elinikäisen oppimisen tarpeisiin.

Vuonna 2017 aloitettu Kestävän tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke kokoaa Espoon oppi-
misympäristöjen käyttäjälähtöistä kehittämistä yritysten, tki-toimijoiden ja oppijoiden yhteiskehittämisen
keinoin. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa oppimisen ja oppimisympäristöjen palveluja, tuotteita ja
teknologioita kehittävien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Kokeilut jatkuvat yhteistyössä yritysten ja
tki-toimijoiden kanssa. Koulujen ja yritysten kiihdytettyä yhteiskehittämistä eli KYKY-toimintaa kehitetään
edelleen ja toimintamallia valmistellaan skaalauskelpoiseksi Opetushallituksen hankerahalla.

Espoon sivistystoimi on jäsenenä kansallista kuntien OPPIVA-verkostoa, joka suunnittelee yhteistyötä
uusien opetussuunnitelmien toteuttamisen tueksi. Kunnat tarjoavat verkostossa toisilleen tukea ns. syvä-
oppimisen mukaisen toimintakulttuurin edistämiseksi kaikissa oppilaitoksissaan.

Espoon yleissivistävän koulutuksen yhtenä kehittämiskohteena on oppimispolun jatkumisen turvaaminen
lukiosta korkeakouluihin. Opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa kursseja toisesta lukiosta tai Aalto-
yliopistosta edistetään.

Nuorten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi on luotu yläkouluikäisten keskiviik-
koiltapäivän harrasteikkuna, joka toteuttaa harrastustakuuta ja yläkoululaisten Urhea-toimintaa. Harras-
teikkuna toteutetaan niin, että keskiviikkona iltapäivällä kaikkien yläkoululaisten koulu loppuu normaalia
aiemmin ja yhtä aikaa, jotta harrastamiselle olisi mahdollisimman matala kynnys. Toiminta on kaikille
maksutonta ja liikunnan lisäksi tarjolla on myös nuorisopalveluiden ja kulttuurin tulosyksikön tarjontaa,
mikä antaa pohjaa monenlaiselle harrastamiselle.
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Talous ja talouden tasapaino- ja tuottavuusohjelman toteuttaminen 2020

Palvelutaso ja -tarjonta määritellään väestökasvun tuoma palvelutarve ja lainsäädäntö huomioiden. Toi-
minnassa pyritään kustannusvaikuttaviin palveluratkaisuihin.

Yksi apuväline Tatu-ohjelman toteuttamisessa on palvelujen tuotteistaminen ja kustannusvaikuttavuuden
johtaminen Patu-projektilla. Sivistystoimen palvelutuotteiden suoritemäärien- sekä suoritteiden yksikkö-
kustannusten seuranta aloitettiin 2017. Keskeisille palvelutuotteille on asetettu tavoitteet suoritemäärien
ja kustannusten kehitykselle talousarviossa 2020. Tavoitteena on edelleen lisätä mittarien käyttöä palve-
lujen tuotannonohjauksessa ja johtamisessa, mahdollistaa palvelujen tuotantovaihtoehtojen vertailu ver-
tailukelpoisin kustannustiedoin sekä tehostaa palvelutuotantoa.

Lakiperusteisten palvelumaksujen ja taksojen korotusten yhteydessä huomioidaan vapautukset ja huo-
jennukset sekä tulotaso ja varallisuus. Lisäksi arvioidaan maksujen korotusten vaikutukset eri asiakas-
ryhmille.

Palveluverkon uudistamista jatketaan ensisijaisesti Länsimetron kehityskäytävään ja raideliikenteeseen
sekä muuhun joukkoliikenteeseen tukeutuen. Toimitilojen käyttöä tehostetaan tulosyksikköjen yhteistyöl-
lä ja erityisesti kouluissa ja päiväkodeissa. Myös kuntalaiskäytön prosesseja ja periaatteita kehitetään.

Talous

3 SIVISTYSTOIMI

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 48 526 46 540 46 160 46 849 47 548
Valmistus omaan käyttöön 4 0
Toimintamenot -730 855 -774 187 -800 399 -819 497 -836 609
Toimintakate -682 324 -727 647 -754 239 -772 648 -789 061

Suunnitelmapoistot -6 218 -6 128 -6 011 -6 465 -7 146

Tilikauden tulos -688 542 -733 775 -760 250 -779 113 -796 207

Menot euroa/asukas 2 574 2 673 2 718 2 739 2 755

Sivistystoimen toimintamenojen kasvu aiheutuu pääosin henkilöstö-, toimitilavuokra- ja ict-kustannusten
kasvusta.

Sivistystoimen toimintatulot laskevat kuluvaan vuoteen verrattuna noin 0,4 milj. eurolla eli 0,8 prosentilla
ja toimintamenot nousevat noin 28 milj. eurolla eli 3,4 prosentilla. Kiinteistömenot kasvavat vuodelle 2020
noin 5 milj. eurolla. Henkilöstökulut kasvavat noin 12,6 milj. eurolla johtuen lasten ja oppilasmäärien kas-
vusta, henkilösivukulujen ja eläkemenoperusteisten eläkemaksujen korotuksista sekä lomarahaprosentin
palauttamisesta kilpailukykysopimusta edeltävälle tasolle. Lisäksi sisäiset menot kuten ICT, ateriamaksut
ym. nousevat yhteensä noin 4 milj. eurolla.

Sivistystoimen palvelussuhteiden määrä ja henkilötyövuodet lisääntyvät lapsi- ja oppilasmäärän sekä
palvelutarpeen kasvun myötä. Ennusteen mukaan palvelussuhteiden määrä kasvaa kolme prosenttia
vuoteen 2020 mennessä. Henkilöstön saatavuuden haasteet näkyvät useassa ammattiryhmässä, erityi-
sesti varhaiskasvatuksen henkilöstössä. Saatavuuden haasteet lisäävät vuokratyövoiman käyttöä ja
määräaikaisten palvelusuhteiden määrää. Vuosien 2021-2022 henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet jat-
kavat maltillista kasvua asiakasmäärän lisääntymisen myötä.

Sivistystoimen henkilöstötarpeiden muutoksia arvioidaan ja ennakoidaan systemaattisesti suhteessa
toimintaympäristön muutoksiin. Muutoksiin varaudutaan tavoitteellisella ja suunnitelmallisella henkilöstö-
suunnitelulla arvioimalla organisaatio- ja tehtävärakenteita, johtamisrakenteita, henkilöstömäärän kasvua
ja osaamista, prosesseja, toimintatapoja, nykyisten henkilöstöresurssien uudelleensuuntaamista. Tulos-
yksikköjen henkilöstösuunnittelulla varmistetaan, että tulosyksiköillä on riittävät henkilöstöresurssit vasta-
ta kuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin. Erityistä huomiota kiinnetään ennakoivan henkilöstösuunnittelun
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toimenpiteisiin. Olemassa olevan henkilöstön osaamista kehitetään tulevaisuudessa tarvittavien osaa-
mistarpeiden ja muuttuvan työelämän tarpeisiin vastaamalla.

Investoinnit

949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 0 0 0 0
Menot -1 500 -1 500 -2 200 -1 500 -1 500
Netto -1 500 -1 500 -2 200 -1 500 -1 500

Tehtäväalueen 949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen määrärahaa käyttää liikunta- ja nuorisolauta-
kunta ulkoiluliikuntapaikkoihin, venesatamiin, saariin ym. pieniin kunnostuksiin ja korjauksiin

953 Koneet ja kalusto

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 0 0 0 0
Menot -3 780 -6 430 -6 200 -8 922 -13 000
Netto -3 780 -6 430 -6 200 -8 922 -13 000

Tehtäväalueelle 953 Koneet ja kalusto on budjetoitu ensisijaisesti uusien toimitilojen ensikertainen kalus-
taminen sekä vähäisessä määrin muun jaksotettavan irtaimen hankinta, jonka suunniteltu käyttö on ku-
vattu kunkin tulosyksikön budjetin yhteydessä.

Toimintamenot lautakunnittain vuosina 2018 - 2022

Tulosyksikkö TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
SIVISTYSTOIMI 730 855 774 187 800 399 819 497 836 609
OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA537 772 572 301 592 950 607 091 619 761
SVENSKA RUM -LAUTAKUNTA 61 411 64 837 66 200 67 774 69 185
KULTTUURILAUTAKUNTA 51 123 51 602 53 350 54 627 55 771
LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 50 613 53 597 55 450 56 775 57 962
MUU SIVISTYSTOIMI 29 935 31 849 32 449 33 230 33 930

31 OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 32 601 31 649 30 969 31 698 32 190
Toimintamenot -537 772 -572 301 -592 950 -607 091 -619 761
Toimintakate -505 172 -540 652 -561 981 -575 393 -587 571

Suunnitelmapoistot -2 824 -3 192 -3 472 -3 472 -3 472

Tilikauden tulos -507 996 -543 844 -565 453 -578 865 -591 043

Menot euroa/asukas 1 894 1 976 2 013 2 029 2 041
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9531 Koneet ja kalusto

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 0 0 0 0
Menot -1 247 -5 530 -4 556 -4 398 -8 217
Netto -1 247 -5 530 -4 556 -4 398 -8 217

Määräraha ensikertaiseen kalustamiseen ja varustamiseen.

310 LAUTAKUNTA JA TAITEEN PERUSOPETUS

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta.
Sitä säätelee laki taiteen perusopetuksesta (633/1998).

Kunta voi itse järjestää taiteen perusopetusta tai hankkia palvelun. Espoossa taiteen perusopetusta an-
netaan yksityisissä taideoppilaitoksissa (17), joista kymmentä kaupunki tukee toiminta-avustuksilla. Es-
poon kaupunki saa asukaskohtaista valtionosuutta alueellaan järjestettävästä taiteen perusopetuksesta.
Kaupunki hyväksyy tai vahvistaa alueellaan toimivien oppilaitosten opetussuunnitelmat. Uudet opetus-
suunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2018. Kaupungin toiminta-avustusta saavat laajan oppimäärän oppilai-
tokset ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriöltä luvan taiteen perusopetuksen järjestämiseen ja ne
saavat myös opetustuntikohtaista valtionosuutta, yleisen oppimäärän oppilaitokset eivät saa VOS-
rahoitusta.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan myöntämät avustukset taiteen perusopetuksen oppilaitoksille
jaetaan avustusperiaatteiden mukaan kahteen ryhmään:

1) säännölliset toiminta-avustukset lakisääteisen valtionavun piirissä oleville taiteen perusopetuksen
oppilaitoksille

2) toiminta-avustukset muille taiteen perusopetuksen oppilaitoksille.

Avustusmääräraha on 4,5 milj. euroa sisältäen toiminta-avustukset ja toimitilakustannukset.

Espoossa taiteen perusopetuksen piirissä on 14 085 lasta ja nuorta. Lisäksi taiteen perusopetusta tarjo-
aa myös 57 kunnallista päiväkotia/esiopetusyksikköä (1 417 lasta), kahdeksan ostopalvelupäiväkotia
(150 lasta) ja seitsemän yksityistä päiväkotia (124 lasta). Päiväkotiyhteistyössä taiteen perusopetus ta-
voittaa yhteensä 1 691 lasta.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 0 0 0 0 0
Toimintamenot -4 598 -4 576 -4 600 -4 710 -4 807
Toimintakate -4 598 -4 576 -4 600 -4 710 -4 807

Tilikauden tulos -4 598 -4 576 -4 600 -4 710 -4 807

Menot euroa/asukas 16 16 16 16 16

Tehtäväalue sisältää lautakunnan määrärahat sekä määrärahat suomenkieliseen taiteen perusopetuk-
seen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.
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SUOMENKIELINEN OPETUS (tehtäväalueet 311–313)

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Espoon visiona on, että verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen
edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää, ja jossa espoolainen voi
aidosti vaikuttaa. Suomenkielisen opetuksen toiminta ja opetussuunnitelmien sisällöt tukevat vahvasti
tätä tavoitetta ja sen saavutettavuutta. Toimintaa kehitetään valtuuston asettamien sivistys- ja hyvinvoin-
titavoitteiden suunnassa. Tulosyksikön toiminnalle tärkeänä valtuustokauden tavoitteena on myös laittaa
koulut kuntoon niin, että tilat ovat toimivat ja turvalliset ja hätäväistöihin ei jouduta.

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö tarjoaa laadukasta opetusta esi-, perus- ja toisella asteella. Laa-
dukkuuden osoittamiseksi suomenkielisen opetuksen tavoitteena on, että espoolaisten koululaisten ja
opiskelijoiden oppimistulokset ovat kärkisijoilla valtakunnallisissa vertailuissa. Perusopetuksen päättöto-
distus on aiemmin pystytty antamaan vuosittain noin 99,7 prosentille ikäluokasta. Vuodesta 2016 alkaen
tulos on ollut laskeva johtuen ensisijaisesti perusopetuksen kannalta ikätasoisesti myöhään Suomeen
tulleiden oppilaiden vaikeudesta saada perusopetus suoritettua hyväksytysti. Tämä näkyy vuoden 2019
tuloksessa, jossa päättötodistuksen on saanut kaikista perusopetuksen päättäneistä 98,6 prosenttia.

Yhteiskuntatakuun kannalta on tärkeää, että tämä tavoite voidaan toteuttaa hyvällä tasolla. Suomenkieli-
nen opetus huolehtii osaltaan takuun toteutumisesta ja tarjoaa kaikille ilman toisen asteen koulutuspaik-
kaa jääneille lisäopetusta tai muuta koulutusta. Myös maahanmuuttajien oppimistuloksia halutaan nostaa
ja heidän osuuttaan lukiokoulutuksessa halutaan lisätä. Edetään Espoossa-hankkeella sekä opiskelu-
huollon ja koulun uusilla toimintatavoilla tuetaan perheiden ja uusien oppilaiden koulupolun alkua.

Suomenkielisen opetuksen oppilasmäärä kasvaa vuoden keskiarvona noin 570 oppilasta (2 %), perus-
opetuksessa ja 307 opiskelijaa (6 %) lukiokoulutuksessa. Mittavan koulukorjausohjelman vuoksi keski-
määrin yli 4000 oppilasta opiskelee väistössä muissa kuin oman koulunsa tiloissa. Palveluverkkoa kehi-
tetään huomioiden uusi opetussuunnitelma ja oppimisympäristöt.

Lasten ja nuorten tasapainoista kasvua tuetaan. Alueelliset lasten ja nuorten hyvinvointityön ryhmät toi-
mivat. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveys-
toimen kanssa. Yksilöllistä ja yhteisöllistä opiskeluhuoltoa kehitetään mm. kuuden kaupungin yhteistyönä
Lape-opiskeluhuolto -hankkeessa kehitettyjen mallien avulla. Tasa-arvorahaa ohjataan tukemaan koulu-
jen tasa-arvotyön edistämistä.

Taiteen perusopetusta ohjataan alueellisesti entistä tasa-arvoisemmin yhteistyössä eri oppilaitosten
kanssa ja taiteen perusopetuksen palvelusta tehdystä selvityksestä, Ilo oppia ja kasvaa taiteessa, saa-
dun tiedon perusteella.

Uudet opetussuunnitelmat on otettu porrastetusti käyttöön perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa
1.8.2016. Edellisen opetussuunnitelman mukaan opiskelleet viimeisetkin oppilaat ovat suorittaneet pe-
rusopetuksen lukuvuoden 2018-2019 mennessä. 1.8.2019 alkaen koko perusopetus opiskelee viimei-
simmän opetussuunnitelman mukaisesti.

Uusien opetussuunnitelmien toimintakulttuuri, laaja-alainen osaaminen ja monialaiset kokonaisuudet
ovat painopisteenä opettajien täydennyskoulutuksissa ja koulujen johtamisen kehittämisessä. Tähän on
saatu erillistä hankerahaa. Tutor -opettajia koulutetaan kehittämään uutta peruskoulua. Ainekohtaisten
kehittäjäopettajien työn tavoitteet, toimintatavat ja resursointi on uudistettu vuoden 2019 aikana. Tavoit-
teena on opettajien pedagogisesti konsultatiivisen tuen lisääminen koulun arjessa lisäämään nykyisen
opetussuunnitelman alueiden osaamista.

Digitarinaa toteutetaan sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa. KYKY -yhteiskehittäminen jat-
kuu.

Liikkuva koulu – ja Liikkuva opiskelu – ohjelmat toiminnassa on mukana 76 suomenkielistä peruskoulua
ja 10 lukiota sekä 10 ruotsikielistä koulua ja yksi lukio. Ohjelmassa kehitetään aktiivista, osallistavaa ja
viihtyisämpää koulupäivää. Viime vuonna aloitettu jokaisen yläkoulun oppilaan harrastusmahdollisuuk-
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sien lisääminen yhteistyössä liikunta- ja nuorisotoimen ja kulttuuritoimen kanssa jatketaan edelleen mah-
dollistamalla keskiviikon iltapäivä laji- ja harrastustoimintaa koulupäiviä sovittamalla. Vuoden aikana on
tarkoitus tutkia mahdollisuuksia harrastustoiminnan lisäämiseksi myös alakoulujen 5-6 luokkalaisten
osalta.

Tunnusluvut

Toimintaa tehostetaan siten, että yksikköhinnat kasvavat maltillisesti tai pysyvät miltei ennallaan, vaikka
vuokrakustannukset kasvavat 6,1 prosenttia ja henkilöstökustannukset 2,2 prosenttia. Maahanmuuttajien
valmistavan opetuksen oppilaiden määrän budjetoidaan kasvavan muun oppilas/opiskelijamäärän kas-
vua huomattavasti nopeammin. Kokonaispanostus em. toimintoon kasvaa, mutta yksikköhinta laskee.

Palvelutuotteet 2018- 2022 (€)

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020
2019-2020
muutos-% 2021 2022

311-313 SUOMENKIELINEN OPETUS
Henkilöstömäärä 3 679 3 647 3 780 3 887 2,83 % 3 933 3 970
Htv 3 065 3 187 3 250 3 342 2,83 % 3 382 3 413

Yleisopetus 1-10 lk
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 201 319 000 212 585 000 213 430 361 220 087 000 3,1 % 0 0
 - suorite: oppilas 23 207 23 726 23 726 23 899 0,7 % 23 934 23 916
 - yksikkökustannus €/oppilas 8 675 8 960 8 996 9 209 2,4 % 0 0
Erityisopetus 9v. (sis.inklusoidut)
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 23 978 000 26 000 000 26 103 391 26 780 000 2,6 % 0 0
 - suorite: oppilas 2 036 2 128 2 128 2 142 0,7 % 2 154 2 166
 - yksikkökustannus €/oppilas 11 777 12 218 12 267 12 502 1,9 % 0 0
Mamu/valmistava opetus
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 18 847 000 21 115 000 21 198 966 22 263 000 5,0 % 0 0
 - suorite: oppilas 1 586 1 714 1 714 2 090 21,9 % 2 466 2 842
 - yksikkökustannus €/oppilas 11 883 12 319 12 368 10 652 -13,9 % 0 0
Yleislukio koulutus
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 34 824 000 37 731 000 37 731 000 40 595 000 7,6 % 0 0
 - suorite: opiskelija 4 353 4 715 4 715 4 985 5,7 % 5 033 5 283
 - yksikkökustannus €/opiskelija 8 000 8 002 8 002 8 143 1,8 % 0 0
Muut palvelutuotteet 40 342 000 43 766 000 44 319 282 44 825 000 1,1 % 0 0

Muut mittarit 2018- 2022

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020
2019-2020
muutos-% 2021 2022

 - laskennallinen keskimääräinen ryhmäkoko peruskoulu 12,7 12,7 12,7 13,1 3,1 %
 - laskennallinen keskimääräinen ryhmäkoko lukio 17,6 17,6 17,6 17,6 0,0 %

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 11 300 11 719 11 719 11 766 11 900
Toimintamenot -319 256 -341 175 -354 550 -362 996 -370 566
Toimintakate -307 956 -329 456 -342 831 -351 230 -358 666

Suunnitelmapoistot -2 477 -2 792 -3 072 -3 072 -3 072

Tilikauden tulos -310 433 -332 248 -345 903 -354 302 -361 738

Menot euroa/asukas 1 124 1 178 1 204 1 213 1 220
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Perusopetuksen jakotunteja kehitetään tarpeiden mukaan. Perusopetuksen avustajapalvelujen kohden-
tamista eniten tarvitseville jatketaan edelleen ja kuljetuskustannuksia järkiperäistetään tarjoamalla oppi-
laan tarvitsema tuki entistä useammin omassa lähikoulussa tai lähialueella. Avustajapalveluja supiste-
taan maltillisesti kuitenkin samalla varmistaen eniten tukea tarvitsevien avustajapalvelut.

Lukiokoulutuksen kurssitarjonta pysyy edellisvuoden tasolla. Lukioiden kurssitarjonnan pienentymistä
pyritään kompensoimaan lisäämällä entistä enemmän lukioiden keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä
Koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa.

Pitkän tähtäimen tärkeä tasapainotustoimenpide on kouluverkon kehittäminen ja nykyisen kouluverkon
parempi hyödyntäminen sekä tilojen että lukujärjestyksen näkökulmasta. Kaikkien kouluyksiköiden osalta
tarkastellaan koko ajan pedagogista tarkoituksenmukaisuutta ja kustannustehokkuutta.

Investoinnit

Kalustoinvestoinnit sisältävät koulujen ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen määrärahat käyttöön-
otettaviin uusiin tai peruskorjattuihin kouluihin. Määräraha sisältää myös koulujen opetus- ja oppimistek-
nologian hankinnat.

Leppävaaran lukio muuttaa keväällä 2020 Karaporttiin väistötiloihin. Uusina tiloina otetaan käyttöön Jup-
perin koulun toinen siirtokelpoinen rakennus, Karhusuon koulun laajennusosa sekä Meritorin peruskorjat-
tu koulu. Vastaavasti Sepon koulun tiloista luovutaan, kun Pohjois- Tapiolan uuden peruskoulun raken-
taminen käynnistyy. Samoin osasta Kalajärven ja Tiistilän koulun tiloja luovutaan, kun kyseisten koulujen
rakentaminen käynnistyy.

311 SUUNNITTELU JA HALLINTO
Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Tieto- ja viestintätekniikan määräraha sisältää peruskoulujen ja lukioiden tietoliikenne-, tietojärjestelmä-,
ylläpito- ja tukipalvelukustannukset, tietotekniikkalaitteiden leasing-vuokrat sekä opetushenkilöstön täy-
dennyskoulutuksesta aiheutuvat menot.

Koulujen toimintakulttuuria ja opetushenkilöstön osaamista kehitetään uusien opetussuunnitelmien mu-
kaisesti ja käyttöönotettujen pilvipalveluiden pedagogista käyttöä kehitetään.

Oppilaiden käytössä olevien digilaitteiden määrää pyritään edelleen tasavertaistamaan lisäämällä edulli-
sempien päätelaitteiden määrää. Tavoitteena on saavuttaa kaikkien koulujen osalta laitteiden määrässä
suhdeluku 1,5 oppilasta/päätelaite.

Uusitaan oppimistilojen esitystekniikkaa elinkaaren vanhimmista laitteista alkaen. Varaudutaan koulujen
muuttoihin ja niistä koituviin muuttokustannuksiin sekä uusien koulujen varustamiseen nykyaikaisella AV-
teknologialla.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 133 0 0 0 0
Toimintamenot -21 165 -22 016 -26 017 -26 422 -26 786
Toimintakate -21 032 -22 016 -26 017 -26 422 -26 786

Tilikauden tulos -21 032 -22 016 -26 017 -26 422 -26 786

Menot euroa/asukas 75 76 88 88 88
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Tehtäväalueelle sisältyvät tulosyksikön johdon, suunnittelun ja kehittämisen, tieto- ja viestintätekniikan
sekä koulukuraattorien ja psykologien määrärahat.

312 PERUSKOULUT

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Suomenkielisessä perusopetuksessa on 29 473 oppilasta ja opiskelijaa (tilanne 20.9.2019). Edellisestä
lukuvuodesta laskettuna kasvu on 2,4 prosenttia. Koulun tiloissa järjestettävässä esiopetuksessa on 615
lasta, vähennys 10,5 prosenttia. Luokilla 1‒6 on 19 843 oppilasta, kasvua 1,9 prosenttia, luokilla 7‒9 on
8 915 oppilasta, kasvu 4,1 prosenttia ja perusopetuksen lisäopetusluokilla (10-luokka) 106 opiskelijaa,
kasvu 49,3 prosenttia.

Lisäopetuksen oppilasmäärä kääntyi viime vuoteen verrattuna kasvuun. Lisäopetusta on tästä syystä
jouduttu lisäämään aiempien ryhmien lisäksi yhdellä ryhmällä Järvenperän koulun tiloissa. Lisäopetus
järjestyi kaikille niille, jotka eivät saaneet toisen asteen koulutuspaikkaa perusopetuksen jälkeen ja olivat
halukkaita lisäopetukseen. Edelleen jatketaan ja vahvistetaan yhteistyötä toisen asteen ammatillista kou-
lutusta antavan Omnian kanssa.

Syksystä 2019 kaikille luokka-asteilla käytössä olevan opetussuunnitelman ytimessä on oppiaineisiin
sitomattomat laaja-alaiset osaamisen alueet. Oppiminen on koulutyön keskiössä. Oppimisen ilo parantaa
oppimisen laatua, lisää kouluviihtyvyyttä ja edistää yhteenkuuluvuutta. Näin syntyy elämänikäinen oppi-
misen halu ja KuntaKesu -työskentelyn yhteydessä kuvattu osaava espoolainen. Kuvattu toimintakulttuu-
rin muutos vaatii prosessiluonteensa takia jatkuvaa täydennyskoulutusta sekä opetustoimen suunnittelu-
ja seurantatyötä sekä suunnitelmallista digitaalisten oppimateriaalien, työtapojen sekä ICT-infran päivit-
tämistä. Tätä työtä on tehty jatkuvasti vuodesta 2016 asti ja päivittävän täydennyskoulutuksen prosessia
on jatkettu.

Perusopetusryhmät muodostetaan siten, että luokilla 1‒2 on enintään 25 ja luokilla 3‒6 enintään 32 oppi-
lasta. Luokilla 7‒9 ryhmäkoko on pääsääntöisesti enintään 24 oppilasta.

Opetuksen järjestämisessä tehdään kuntarajojen yli yhteistyötä erityisesti Kauniaisten kanssa solmitun
sopimuksen mukaisesti, mutta lisäksi yhteistyön mahdollisuuksia Helsingin ja Vantaan kanssa tarkastel-
laan vuosittain. Yhteistyöllä pyritään tasaamaan oppilasvirtoja kaupunkien raja-alueilla, varmistamaan
koulujen tarkoituksenmukainen täyttöaste sekä mahdollisuuksien mukaan lykkäämään rakentamisinves-
tointeja.

Muihin kuntiin on sijoitettuna noin 191 lasta/nuorta. Espoon ulkopuolelle sijoitettavien lasten määrä on
viime vuoteen verrattuna kasvanut 32,6 prosenttia. Opetuksen järjestämisen kustannukset sijoituspai-
koissa kasvavat vastaavasti.

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi järjestetään kaksi ryhmää joustavaa perusopetusta (JOPO) Karakallion
koulussa. Joustavan perusopetuksen laajentamista eteläiseen Espooseen harkitaan tarveperustaisesti.
Oppilaan tarvitsema yleinen, tehostettu ja erityinen tuki sekä maahanmuuttajaoppilaiden tuki pyritään
järjestämään aiempaa useammin omassa lähikoulussa. Tämä vaikuttaa myönteisesti paitsi oppilaiden
sosiaaliseen kuulumiseen omalle kotialueelleen myös koulukuljetuskustannusten oletetaan laskevan.

Oppimisen kolmiportainen tuki

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki järjestetään 1.8.2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaises-
ti. Erityisen tuen piirissä opiskelee lukuvuonna 2019-2020 yhteensä 2 632 oppilasta (1,2 %), joista 2015
erityisluokissa (-7,6 %). Erityisen tuen oppilaita on 8,9 prosenttia oppilasmäärästä. Lisäksi tehostetun
tuen piirissä on 3 898 oppilasta (16 %) eli 13,2 prosenttia kokonaisoppilasmäärästä.
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Kieli- ja kulttuuriryhmien sekä kansainvälinen opetus

Suomenkielisessä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa opiskelee 6 400 vieraskielistä oppilasta ja
opiskelijaa; 700 eli 12,3 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Oman äidinkielen opetusta tarjotaan 40
eri kielellä ja katsomusaineiden opetusta 5 eri katsomusaineessa.

Oman äidinkielen opetuksesta saadaan erillistä valtionosuutta pidettyjen tuntien mukaan. Katsomusai-
neiden opetusta tehostetaan etäopetuksen käyttöönotolla. Valmistavasta opetuksesta perusopetukseen
siirtyneiden oppilaiden tukemista tehostetaan tarjoamalla samanaikaisopetusta omalla äidinkielellä. Yh-
teistyötä maahanmuuttajahuoltajien kanssa vahvistetaan mm. kehittämällä kulttuuriohjaajien toimintaa.

Iltapäivätoiminta

Perusopetuksen iltapäivätoimintaan osallistuu lukuvuonna 2018-2019 yhteensä 4 558 oppilasta, joista
2 725 on ensimmäisen vuosiluokan oppilaita ja 1 774 toisen vuosiluokan oppilaita. Lisäksi iltapäivätoi-
minnassa on 59 vuosiluokkien 3-9 erityisen tuen oppilasta.

Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan erityisen tuen oppilaat sisältyvät em. vuosiluokkien oppilasmääriin.
Iltapäivätoiminta järjestetään koulujen tiloissa.  Iltapäivätoimintapaikat jaetaan hakuaikana hakeneille
ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 10 562 11 519 11 519 11 566 11 700
Toimintamenot -262 659 -280 573 -287 011 -293 956 -300 180
Toimintakate -252 097 -269 054 -275 492 -282 390 -288 480

Suunnitelmapoistot -2 219 -2 792 -2 792 -2 792 -2 792

Tilikauden tulos -254 316 -271 846 -278 284 -285 182 -291 272

Menot euroa/asukas 925 969 975 982 988

313 LUKIOT

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Espoon suomenkielisissä lukioissa opiskelee 5 211 opiskelijaa (tilanne 20.9.2019). Vuonna. 2018 opiske-
lijoita oli 4 843. Suomenkielisiä lukioita on kymmenen. Kaikissa lukioissa on yleislinja sekä osassa paino-
tus tai erityinen koulutustehtävä. Etelä-Tapiolan lukio tarjoaa IB-koulutusta. Lisäksi Otaniemen ja Tapio-
lan lukioissa on myös erityistehtävään liittyvä kansallinen kehittämistehtävä, joka myönnettiin Suomessa
vuonna 2017 vain 11 lukiolle. Leppävaaran lukiossa on tarjottu vuodesta 2015 lukioon valmistavaa koulu-
tusta maahanmuuttajille ja vieraskielisille opiskelijoille.

Lukuvuoden 2019–20 opiskelijaoton aloituspaikkamääräksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti
1 782, mikä on 64 prosenttia perusopetuksen päättävästä ikäluokasta. Vuotta aiemmin aloituspaikkoja oli
1 661, mikä vastaa 64 prosenttia ikäluokasta. Lautakunnan päätöksen mukaisesti lukioon pääsyn edelly-
tyksenä Espoossa oli lukuaineiden keskiarvo vähintään 7,0. Yhteishaussa toteutunut alin keskiarvo kesä-
kuussa oli 7,00. Alle 7,5 keskiarvolla Espoon lukioihin pääsi alle 0,2 prosenttia valituista. Vuotta aiemmin
alin keskiarvo oli 7,75.

Espoon lukioiden lisäksi espoolaisia käy myös muiden kaupunkien ja kuntien lukioissa sekä etenkin val-
takunnallisen erityistehtävän saaneissa lukioissa. Todellisuudessa vuoden 2019 opiskelijaotossa 73 pro-
senttia espoolaisista peruskoulun päättäneistä koulutukseen valituista sijoittui lukiokoulutukseen.
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Ikäluokan kasvun johdosta aloituspaikkojen määrä kasvaa lähivuosina huomattavasti, mikäli jatkossakin
lukiopaikkoja varataan 64 prosentille ikäluokasta. Lukuvuonna 2022–2023 aloituspaikkoja pitäisi olla
lähes 2 000. Vuodesta 2019 vuoteen 2020 opiskelijamäärä kasvaa suomenkielisissä lukioissa arviolta
320 opiskelijalla. Vuodesta 2018 vuoteen 2019 kasvu oli noin 370.

Uusi lukiolaki ja -asetus sekä ylioppilastutkintoa koskeva laki astuivat voimaan 1.8.2019. Lakiuudistukset
velvoittavat koulutuksen järjestäjiä lisäämään oppiainerajat ylittävää opiskelua, opinto-ohjausta ja kan-
sainvälistä toimintaa sekä toimimaan yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Sen lisäksi laki tuo opiskelijoil-
le oikeuden erityisopetukseen sekä yo-kokeiden rajattomaan uusimiseen. Lukion kursseista siirrytään
opintopisteisiin. Uudistukset saattavat tuoda koulutuksen järjestäjille yllättäviä kustannuksia. Erityisesti
lukioiden kansainväliseen toimintaan kohdennetuilla määrärahoilla ei pystytä tarjoamaan kuin pienelle
osalla lukiolaisista lukiouudistuksessa mainittuja kansainvälisiä kokemuksia. Vuonna 2019 kansainvälisil-
le opintomatkoille on osallistunut noin 800 opiskelijaa pääsääntöisesti omakustanteisesti sekä noin 200
lukio-opettajaa. Espoolaiset lukiolaiset suorittivat noin 400 korkeakoulupistettä vuoden 2018 aikana ja
2000 Espoon lukiolaista osallistui johonkin korkeakoulujen järjestämään tilaisuuteen.

Espoon lukioverkkoa uudistetaan tilankäyttösuunnitelman mukaisesti vuosina 2019–2027. Kasvava pe-
ruskoulun päättävien määrä tuo paineita kasvattaa lukioiden aloituspaikkamääriä. Pitkän aikavälin tavoit-
teena on, että kaikissa lukioissa olisi 200 aloituspaikkaa.

Nykyinen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön vuonna 2016. Lukiolinjalla ja lukioissa
opetussuunnitelmaa toteutetaan normaalin kehitystyön lisäksi hankkein ja yritys- ja korkeakouluyhteis-
työnä sekä kansainvälisenä toimintana. Opetussuunnitelma korostaa mm. opiskelijan aktiivista roolia
oman oppimisensa suunnittelussa ja arvioinnissa, yhteisöllisyyttä, laaja-alaista oppiaineiden rajat ylittä-
vää oppimista sekä oppimiseen ja ajatteluun liittyviä ydintaitoja. Ulkopuolista rahoitusta hyödyntävät
hankkeet tukevat lukiolaisten työelämäyhteistyötä ja yrittäjyyttä, korkeakouluyhteistyötä, kansainvälisyyt-
tä ja kielten opiskelua sekä modernien oppimisympäristöjen kehittämistä.

Seuraava uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuonna 2021, ja siksi Espoon kaupunki on käynnis-
tänyt opetussuunnitelmatyön keväällä 2019. Merkittävin sitä tukeva hanke on Opetushallituksen valtion-
avustusrahoituksella keväällä 2019 käynnistynyt Espoon lukiot 2021 – parasta yhdessä oppimista ja
hyvinvointia -hanke. Hankkeen rahoitus on 520 650 euroa ja omarahoitus 57 850 euroa. Hanke kestää
31.12.2020 asti ja valtionavustuksesta arviolta 350 000 euroa käytetään vuonna 2020.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 605 200 200 200 200
Toimintamenot -35 432 -38 586 -41 522 -42 617 -43 599
Toimintakate -34 827 -38 386 -41 322 -42 417 -43 399

Suunnitelmapoistot -258 0 -280 -280 -280

Tilikauden tulos -35 085 -38 386 -41 602 -42 697 -43 679

Menot euroa/asukas 125 133 141 142 144
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SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS
314 SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN
                 TULOSYKSIKKÖ

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Uuden hallituksen hallitusohjelmaan sisältyy useita varhaiskasvatukseen liittyviä tavoitteita. Ensimmäi-
sestä, subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisesta on annettu hallituksen lakiesitys. Esityk-
sessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta
annettua lakia siten, että palautettaisiin subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Vas-
taava muutos tehtäisiin myös yksityisen hoidon tukea koskevaan sääntelyyn. Ehdotettujen lakien on tar-
koitus tulla voimaan 1.8.2020.

Espoon sivistystoimi on antanut lakiesitykseen lausunnon. Siinä todettiin, että varhaiskasvatuslain muu-
toksella ei ole vaikutusta, sillä Espoossa oikeutta ei ole rajattu nykylain mahdollistamalla tavalla. Yksityi-
sen hoidon tukea koskevan lain muuttaminen toisi helpotusta yksityisen hoidon tuen päätös- ja maksu-
prosesseihin.

Hallitusohjelmaan sisältyy lisäksi muun muassa päiväkotien ryhmäkoon pienentäminen, kolmiportaisen
tuen mallin kehittäminen varhaiskasvatukseen ja viisivuotiaiden maksuttomana 20 viikkotunnin kokeilun
jatkaminen.

Tavoitteena on myös turvata varhaiskasvatuksen ammattilaisten saatavuus koko maassa. Espoo edistää
yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa varhaiskasvatuksen henkilöstön, erityisesti
varhaiskasvatuksen opettajien, koulutuspaikkojen lisäämistä.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota ja kehittää varhaiskasvatusikäisten (10 kk - 6 v)
lasten ja heidän perheidensä tarpeiden mukaisia, monimuotoisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalvelua.
Varhaiskasvatuspalvelut sisältävät myös esiopetuksen, avoimen varhaiskasvatuksen ja yksityisen hoidon
tuen sekä lasten kotihoidon tukeen liittyvät tehtävät.

Kunnan järjestämiä varhaiskasvatuspalveluja ovat kunnan omana toimintana toteutettu varhaiskasvatus
päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai hoitajan kotona, varhaiskasvatuksen kerho- ja avoin päiväko-
ti- toiminta, asukaspuistot sekä ostopalveluna hankittu varhaiskasvatus. Vanhemmat tai muut huoltajat,
jotka eivät valitse kunnan järjestämää varhaiskasvatuspaikkaa, voivat saada lasten yksityisen hoidon
tukea lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseen tai kotihoidon tukea lapsen hoitoon.

Espoon kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Espoossa ei käytetä varhaiskasvatuslain mahdollistamia
rajoituksia lasten subjektiiviseen varhaiskasvatusoikeuteen. Lasten yhdenvertainen oikeus varhaiskasva-
tukseen turvataan riippumatta vanhempien työmarkkina-asemasta (15.2.2016 § 19). Kaupunginvaltuusto
on myös päättänyt pitää kunnan päiväkodissa järjestämässä kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa
henkilöstön ja lasten välisen suhdeluvun 3 vuotta täyttäneillä lapsilla 1:7:nä, kun säädösten mukaan se
voisi olla 1:8. Ryhmien, joissa on osapäiväisiä lapsia, ryhmäkoko on enintään 24 lasta.

Varhaiskasvatusikäisen (10 kk - 6v) suomen- ja vieraskielisen väestön määrä kasvaa vuonna 2020 väes-
töennusteen mukaan 213 lapsella. Koko kasvu johtuu vieraskielisten lasten määrän kasvusta. Varhais-
kasvatuksessa olevien lasten määrä kasvaa väestön kasvusta ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen
noususta johtuen. Vuoden 2018 lopussa varhaiskasvatukseen osallistui 76,6 prosenttia ikäluokasta. Var-
haiskasvatuksen osallistumisasteen arvioidaan nousevan taloussuunnitelmakauden aikana noin 80 pro-
senttiin.

Henkilöstörakenteen muuttamista jatketaan varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla. Vuoden 2020
aikana tavoitteena on muuttaa vähintään 50 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävää varhaiskasva-
tuksen opettajan tehtäväksi. Päiväkotien kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olevan henkilöstön määrä
kasvaa uusien päiväkotien käynnistymisestä ja lapsimäärän kasvusta johtuen.
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Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esiopetuk-
seen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Valmistavan opetuksen tarpeessa
oleville esiopetusikäisille lapsille järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta. Esiopetuksen ja
esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavan opetuksen lisäksi lapsi voi osallistua myös muuhun var-
haiskasvatukseen. Esiopetusta varaudutaan järjestämään yhteensä 2 800 lapselle päiväkodeissa tai
koulujen tiloissa.

Espoo osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaan viisivuotiaiden lasten maksuttoman 20
viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun. Kokeilu käynnistyi Espoossa 1.8.2019. Kokeilua on varaudut-
tu jatkamaan myös toimintavuonna 2020 – 2021.
Avointa varhaiskasvatusta järjestetään asukaspuistoissa ja avoimissa päiväkodeissa. Avoimen varhais-
kasvatuksen kerhotoimintaa järjestetään myös joissakin päiväkodeissa. Asukaspuistoissa pienille koulu-
laisille tarjotaan mahdollisuus maksulliseen välipalaan koulujen lukuvuoden aikana.

Yksityisen hoidon tukea maksetaan perheille, jotka valitsevat lapselleen yksityisen varhaiskasvatuksen
tai palkkaavat työsopimussuhteisen hoitajan hoitamaan lasta. Tuki sisältää lakisääteiset osat, hoitorahan
ja tulosidonnaisen hoitolisän. Lakisääteinen yksityisen hoidon tuen hoitoraha ja hoitolisä on sidottu kan-
saneläkeindeksiin ja niiden suuruus tarkastetaan vuosittain. Yksityisen hoidon tuet haetaan pääosin Ke-
lalta. Espoon kaupunki rahoittaa asukkaidensa lakisääteiset tuet ja kuntalisät. Yksityisen hoidon tuen
kuntalisiä päiväkoteihin ja hoitajan kotona tapahtuvaan varhaiskasvatukseen korotetaan 1.3.2020 alkaen
vastaamaan paremmin nykyisiä järjestämiskustannuksia.

Espoossa maksetaan lakisääteisten tukien lisäksi yksityisen hoidon tuen kuntalisiä seuraavasti:

Korotus hoitorahaan:
Varhaiskasvatus Alle 3-v. lapsi 3–6-v. lapsi
Päiväkoti tai ryhmäperhepäivähoitopaikka 630 €/kk   440 €/kk
Perhepäivähoitajan kotona tapahtuva varhaiskasv. 330 €/kk   200 €/kk
Perheen kotiinsa palkkaama työsopimussuhteinen
hoitaja lapsille 560 €/kk                     200 €/kk
Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus Esiopetusikäinen lapsi
Kaikki varhaiskasvatusmuodot 110 €/kk

Kuntalisä hoitolisään: 100 €/kk niille lapsille, joista maksetaan lakisääteisen tuen tulosidonnaista hoitoli-
sää.

Espoo maksaa lisäksi yksityisen hoidon tuen sisaruslisää toisesta lapsesta lukien perheille, joilla on use-
ampi kuin yksi lapsi yksityisen palveluntuottajan järjestämässä varhaiskasvatuksessa päiväkodissa, ryh-
mäperhepäiväkodissa tai palveluntuottajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Sisaruslisä mak-
setaan myös perheelle, jonka edellä mainitussa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen sisa-
rus on kunnallisessa tai ostopalveluna järjestetyssä varhaiskasvatuksessa.

Espoo-lisien maksamisen ja yksityisten palveluntuottajien hyväksymisen ehtona on, että palveluntuottaja
järjestää sekä osa-aikaista että kokoaikaista varhaiskasvatusta. Perheen palkkaaman työsopimussuhtei-
sen hoitajan työajan tulee olla yli 20 tuntia viikossa.

Esiopetuksesta suoritettava korvaus esiopetuksen järjestämispaikaksi hyväksytyille yksityisille päiväko-
deille on 510 euroa/kk/esiopetuslapsi ajalta 1.8.2019 - 31.5.2020.

Lasten kotihoidon tukea voivat saada vanhempien valinnan mukaan vanhempainrahakauden päätyttyä
perheet, joilla on alle 3-vuotias lapsi. Tukeen kuuluu lakisääteinen kotihoidontuki ja Espoo-lisä. Ottovan-
hemmilla on oikeus saada kotihoidon tukea myös 3 vuotta täyttäneestä lapsesta ajanjaksolta, joka päät-
tyy, kun vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut kaksi vuotta. Alle 3-vuotiaiden lasten vanhem-
mat voivat saada myös ns. joustavaa hoitorahaa työaikansa palkattomaan lyhentämiseen.

Pienten koululaisten (1. - 2. lk) vanhemmille työajan palkattomasta lyhentämisestä voidaan maksaa osit-
taista hoitorahaa. Lakisääteinen hoitoraha ja hoitolisä on sidottu kansaneläkeindeksiin.
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Kotihoidon tuen kuntalisänä maksetaan 1.3.2020 alkaen Espoo-lisää 190 €/kk silloin, kun perheen nuorin
lapsi on alle 2-vuotias.  2-vuotiaasta perheen nuorimmasta lapsesta Espoo-lisää maksetaan 150 euroa
kuukaudessa. Espoo-lisän maksamisen ehtona on, että perheen kaikista lastenhoidon tukeen oikeutta-
vista lapsista maksetaan kotihoidon tukea, jolloin he eivät voi osallistua varhaiskasvatuspalveluihin
avointa varhaiskasvatusta lukuun ottamatta. Esiopetukseen oikeutettu lapsi voi osallistua perusopetus-
lain mukaiseen esiopetukseen. Jos kotihoidon tuella olevan lapsen sisaruksella todetaan kasvun ja op-
pimisen tuen tarve ja siitä on asiantuntijalausunto sekä tuen toteutuminen varhaiskasvatuspaikassa on
varmistettu, Espoo-lisää maksetaan, vaikka tukea tarvitseva lapsi on varhaiskasvatuksessa.

Espoossa on lisäksi käytössä kaksi harkinnanvaraista muuta kotihoidon tuen Espoo-lisää. Niin sanottu
monikkoperheille suunnattu tuki, jos perheeseen on syntynyt tai otettu ottolapseksi samanaikaisesti use-
ampi kuin yksi lapsi. Monikkoperheille maksetaan kunnallisena lasten kotihoidon tukena 190 euroa kuu-
kaudessa normaalin 158 arkipäivän vanhempainrahakauden jatkeeksi käytetyiltä päiviltä (enintään 60
arkipäivää). Tuki maksetaan toisesta samanaikaisesti syntyneestä tai ottolapseksi otetusta lapsesta al-
kaen. Ottovanhemmille maksetaan kotihoidon tuen Espoo-lisää 190 euroa kuukaudessa 3 vuotta täyttä-
neestä lapsesta ajanjaksolta, joka päättyy, kun vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut kaksi
vuotta.

Varhaiskasvatuksen keskeisenä tavoitteena on edistää lasten iän ja kehitystason mukaista kokonaisval-
taista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia ja tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää koulu-
tuksellisen tasa-arvon toteutumista. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumi-
seen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa lapsil-
le myönteiset oppimiskokemukset.

Espoon uusi varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa toiminnan suunnittelua, toteutusta, arviointia ja kehittä-
mistä. Varhaiskasvatussuunnitelman vakiintumista ja sen todentumista ohjataan ja tuetaan osaamisen
kehittämisen ja pedagogiikan johtamisen kautta. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnitte-
lun perustana on kunkin lapsiryhmän lasten tarpeet. Vieraskielisten lasten osuus varhaiskasvatusikäisis-
tä suomen- ja vieraskielisistä lapsista kasvaa. Toimintatapoja kehitetään edelleen ja varhaiskasvatuksen
kieli- ja kulttuuriopettajien työtä suunnataan erityisesti toimipaikkoihin ja alueille, joilla on varhaiskasva-
tuksessa keskimääräistä enemmän vieraskielisiä lapsia. Esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavaa
opetusta kehitetään suomenkielisen opetuksen ja suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksiköiden
yhteistyönä.

Varhaiskasvatuksen kielirikasteista toimintaa lisätään ja lapset saavat kokemuksia vieraiden kielten op-
pimisesta muun muassa kielirikasteisessa ja kielikylpytoiminnassa.

Hankkeiden kautta ja henkilöstön osaamista kehittämällä vahvistetaan lisäksi lasten tasavertaisia mah-
dollisuuksia hyödyntää oppimisessaan myös it-välineiden tuottamia virtuaalisia oppimisympäristöjä. Sa-
malla lisätään kasvattajien mahdollisuuksia käyttää sähköisiä välineitä lasten oppimisympäristöjen rikas-
tamisessa sekä oppimisen tukemisessa valtakunnallisten normien edellyttämällä tavoilla.

Vuoden aikana kehitetään eVaka-projektissa varhaiskasvatukselle nykyisen asiakastietojärjestelmän
korvaavaa ohjausjärjestelmää. Tavoitteena on saada kuntalaisten käyttöön ajasta ja paikasta riippuma-
ton, käyttäjälähtöinen varhaiskasvatuksen sähköinen asiointipalvelu.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen palvelutuotteet

Kunnan oman toiminnan, yksityisen hoidon tuen ja kotihoidon tuen yksikkökustannukset eivät ole keske-
nään vertailukelpoisia. Kunnan oman toiminnan kustannukset ovat bruttokustannuksia, jolloin asiakas-
maksutuloja ei ole vähennetty. Kustannuksiin sisältyvät kaikki palvelun tuottamiseen liittyvät kustannuk-
set. Yksityisen hoidon tuen ja kotihoidon tuen kustannukset sisältävät vain asiakkaille maksettavan avus-
tuksen sekä yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaan ja ohjaukseen liittyvät kustannukset. Yksityisen
hoidon tuen kustannukset eivät ole palvelutuotteen bruttokustannukset. Niihin eivät sisälly erilaiset mak-
sut, joita asiakkaat maksavat suoraan palveluntuottajalle.

Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen palvelut sekä lasten kielen ja kulttuurin tuen palvelut ovat
oman toiminnan lisäksi tulevia kustannuksia näille kohderyhmille.
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Tunnusluvut

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä nousee osallistumisasteen nostamisen ja lapsi-
määrän kasvun myötä. Varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018, joka muuttaa varhaiskasvatuksen
henkilöstörakenteen ja nostaa pedagogisia osaamisvaatimuksia.

Yksikkökustannus lapsen varhaiskasvatuksesta päiväkodissa kasvaa palkankorotusten ja tukipalveluiden
korotuksista johtuen. Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen palvelujen yksikkökustannukset ale-
nevat lasten määrän kasvusta johtuen. Lasten kielen ja kulttuurintuen palvelujen yksikkökustannukset
kasvavat laskentaperiaatteiden ja tuotteelle kohdennettavien kustannuksien tarkistuksesta johtuen.

Yksityisen hoidon tuen yksikkökustannusten kasvuun vaikuttaa 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasva-
tuksen kokeilu sekä kuntalisän korotus. Yksityisen hoidon tuen lapsimäärä on arvioitu liian korkeaksi
vuonna 2019, mistä johtuen yksikkökustannuksen kasvu näyttää suuremmalta kuin se todellisuudessa
on. Kotihoidon tuen lasten määrä vähenee ja yksikkökustannus alenee. Kuntalisää alennetaan alle 2-
vuotiaiden osalta 200 eurosta 190 euroon kuukaudessa ja 2-vuotiaiden osalta 180 eurosta 150 euroon
kuukaudessa.

.
Palvelutuotteet 2018- 2022 (€)

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020
2019-2020
muutos-% 2021 2022

314 SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS
Henkilöstömäärä 2 765 2 836 2 880 2 943 2,2 % 2 974 3 028
Htv 2 011 2 038 2 050 2 095 2,2 % 2 117 2 155

Varhaiskasvatus päiväkodissa oma, alle 3v. lapsi
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 37 352 162 40 045 691 40 895 281 41 664 200 1,9 % 0 0
 - suorite: Lapsia 1 991 2 070 2 112 2 120 0,4 % 2 135 2 190
 - yksikkökustannus e/lapsi 18 761 19 346 19 363 19 653 1,5 % 0 0
Varhaiskasvatus ja esiopetus päiväkodissa oma, 3v. täyttänyt lapsi
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 97 157 966 105 015 739 103 809 395 110 143 700 6,1 % 0 0
 - suorite: Lapsia 9 063 9 499 9 382 9 568 2,0 % 9 728 9 888
 - yksikkökustannus e/lapsi 10 720 11 055 11 065 11 512 4,0 % 0 0
Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen palvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 6 945 213 7 556 245 8 251 834 7 998 700 -3,1 % 0 0
 - suorite: Lapsia 1 042 1 050 1 182 1 190 0,7 % 1 220 1 250
 - yksikkökustannus e/lapsi 6 665 7 196 6 981 6 722 -3,7 % 0 0
Lasten kielen ja kulttuurin tuen palvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 982 753 1 590 783 1 663 880 1 803 700 8,4 % 0 0
 - suorite: Lapsia 3 011 3 120 3 262 3 300 1,2 % 3 420 3 490
 - yksikkökustannus e/lapsi 326 510 510 547 7,2 % 0 0
Yksityisen hoidon tuki päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja lapsen kotona annettavaan varhaiskasvatukseen
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 20 657 120 21 626 036 21 502 550 22 735 700 5,7 % 0 0
 - suorite: Lapsia 2 529 2 808 2 659 2 808 5,6 % 2 998 3 198
 - yksikkökustannus e/lapsi 8 168 7 702 8 087 8 097 0,1 % 0 0
Kotihoidon tuki
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 21 337 891 21 146 885 20 948 060 19 857 000 -5,2 % 0 0
 - suorite: Lapsia 3 961 4 080 3 900 3 810 -2,3 % 3 730 3 670
 - yksikkökustannus e/lapsi 5 387 5 183 5 371 5 212 -3,0 % 0 0
Muut palvelutuotteet 29 538 954 29 598 472 29 105 000 29 597 000 1,7 % 0 0

Muut mittarit 2018- 2022

Lapset keskimäärin vuoden aikana TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020
2019-2020
muutos-% 2021 2022

Varhaiskasvatuksessa olevia lapsia 15 847 16 518 16 238 16 601 2,2 % 16 872 17 273
 - kunnalliset päiväkodit 11 054 11 569 11 494 11 688 1,7 % 11 863 12 078
 - perhepäivähoito 618 600 575 590 2,6 % 536 522
 - kerhotoiminta 483 425 425 425 0,0 % 390 390
 - ostopalvelut 1 163 1 116 1 085 1 090 0,5 % 1 085 1 085
 - yksityisen hoidon tuki 2 529 2 808 2 659 2 808 5,6 % 2 998 3 198
Kotihoidon tuella olevia lapsia 3 961 4 080 3 900 3 810 -2,3 % 3 730 3 670
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Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 21 300 19 930 19 250 19 932 20 290
Toimintamenot -213 918 -226 550 -233 800 -239 385 -244 388
Toimintakate -192 617 -206 620 -214 550 -219 453 -224 098

Suunnitelmapoistot -346 -400 -400 -400 -400

Tilikauden tulos -192 964 -207 020 -214 950 -219 853 -224 498

Menot euroa/asukas 753 782 794 800 805

Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään siten, että palvelut ovat laadukkaita ja kokonaistaloudellisesti edulli-
sia. Tuottavuutta parannetaan pitkällä tähtäimellä uusilla järjestämistavoilla ja palveluja kehittämällä.
Päiväkotien henkilöstörakenteen muutos nostaa henkilöstökustannuksia asteittain vuoteen 2030 men-
nessä. Varhaiskasvatustiloja käytetään tehokkaasti ja monipuolisesti. Palvelujen kysynnän salliessa luo-
vutaan epätarkoituksenmukaisista tiloista.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulot alenevat 3,4 prosenttia. Varhaiskasvatuksen tulot koostuvat
pääosin asiakasmaksutuloista. 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatuskokeilu laskee asiakasmaksu-
tuloja. Menot kasvavat 2,7 prosenttia palkankorotusten, tukipalvelujen kulujen kasvun, uusien yksiköiden
perustamisen ja lasten määrän kasvun myötä. Menojen kasvu suuntautuu kunnalliseen ja yksityiseen
päiväkotitoimintaan. Yksityisen hoidon tuki ja kotihoidon tuki sisältävät sekä lakisääteisen tuen että
kuntalisän kustannukset.

Investoinnit

Karamäen päiväkodin korvaava uudisrakennus otetaan käyttöön tammikuussa 2020. Espoon keskuksen
Suviniityn ympärivuorokautinen päiväkoti ja avoin päiväkoti sekä Matinkylän Matinraitin päiväkoti ja asu-
kaspuisto valmistuvat loppuvuodesta 2020. Niiden rakentaminen on ollut keskeytyneenä rakennusliik-
keen konkurssin vuoksi. Vermon päiväkoti Leppävaaraan valmistuu myös vuoden 2020 aikana. Espoon-
lahdessa sijaitsevan Soukankujan päiväkodin peruskorjaus valmistuu kesällä 2020.

Vuoden 2021 aikana valmistuu Leppävaaraan Monikon koulu ja päiväkoti. Keran alueelle rakennetaan
siirtokelpoinen päiväkoti, joka toimii alkuvaiheessa Kilon päiväkodin väistötilana. Kilon päiväkoti ja koulu
puretaan ja aloitetaan korvaavan uudisrakennuksen rakentaminen nykyiselle tontille. Kipparin päiväkoti
Espoonlahdessa peruskorjataan.

Mankkaan päiväkodin laajennus sekä Metsolan päiväkoti valmistuvat vuonna 2022 Tapiolaan. Samana
vuonna valmistuu Espoon keskuksen alueelle Tuomarilan koulun laajennus, johon tulee tilat kahdelle
esiopetusryhmälle. Tapiolan päiväkoti peruskorjataan.

Investointihankkeisiin liittyy tavoite luopua joistakin huonokuntoisista epätarkoituksenmukaisista tiloista.

32 SVENSKA RUM -LAUTAKUNTA
Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Ruotsinkieliset sivistyspalvelut tarjoaa espoolaisille laadukkaita palveluja ruotsin kielellä. Varhaiskasva-
tuksen, opetuksen, nuorisopalvelujen, kulttuurin ja vapaan sivistystyön yhteistyö johtaa kustannustehok-
kaisiin ratkaisuihin samalla kun yhteiset toimintamuodot muodostavat perustan espoolaisten ruotsinkieli-
selle arkipäivälle elämän erilaisissa vaiheissa. Ruotsinkieliset sivistyspalvelut tarjoaa espoolaisille mah-
dollisuuden tutustua ruotsinkieliseen kulttuuriin tekemällä toiminta näkyväksi ja helposti lähestyttäväksi.
Palveluja tuotetaan moniammatillisena yhteistyönä ja hyvin koordinoituina toimintoina. Toiminta tukee ja
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vahvistaa Espoon kaksikielistä kulttuuriperinnettä. Ruotsinkieliset sivistyspalvelut tarjoaa kohtaamispaik-
koja kaikissa Espoon aluekeskuksissa nk. kolmansia paikkoja, jossa ruotsinkieli on keskustelukielenä.

Kauklahden ja Leppävaaran uusien koulutilojen valmistuminen vuonna 2021 sekä Mattlidenin koulukes-
kuksen suunnittelutyön johdosta tarkastellaan oppilaaksiottoalueita. Samalla tarkistetaan tulosyksikön
rakennetta opetuksen tuen ja koulunkäynnin osalta, jotta tulevaisuudessa voidaan suunnata olemassa-
olevat resurssit tehokkaammin vastaamaan lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeita. Koulupoissaolo-
jen ennaltaehkäisyä jatkokehitetään oppilaiden poissalon vähentämiseen liittyvän arvioinnin pohjalta.

Ohjaamotalo tarjoaa opastuspalveluita alle 30-vuotiaille nuorille ja tulosyksikön nuoriso-ohjaajilla on
säännöllisiä työvuoroja Startpunktenissa Isossa Omenassa. Nuoriso-ohjaajat osallistuvat säännöllisesti
myös kiertävään nuorisotyöhön kauppakeskus Iso Omenassa. Nuorille tarkoitetut tiedotus- ja neuvonta-
palvelut ostetaan UngInfo/Luckanilta ja ruotsinkielistä työpajatoimintaa Sveps/Prakticumilta, joka vastaa
myös ruotsinkielisestä etsivä nuorisotyöstä Espoon osalta. Yli 16-vuotiaiden nuorten palvelujen yhteen-
sovittamistyö on aloitettu.

Lukion opetussuunnitelmatyö tehdään yhdessä suomenkielisen lukiolinjan kanssa. Mattlidenin lukio on
luonut rakenteen, jolla vuoden 2019 syksyllä aloitettu työ jatkuu vuodelle 2020.

Kulttuurinetsintä Kurkkaus aloittaa vuoden 2019 syksynä uutena toimintana varhaiskasvatuksessa. Toi-
minta tarjoaa kulttuurielämyksiä jokaisen omassa päiväkodissa. Tavoitteena on luoda järjestelmällinen
yhteistyö varhaiskasvatuksen ja kulttuurin välille sekä molemminpuolinen toinen toiselta oppiminen.
Kurkkaus lisää myös lapsen osallisuutta ja tasavertaista oikeutta kokea ja luoda taidetta ja kulttuuria.

Tunnusluvut

Tulosyksikön henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien kasvu on maltillista. Investointiohjelman mukaisesti
koulut kasvavat ja johtamisen vahvistamiseksi kouluihin tarvitaan rehtorit. Varhaiskasvatuksessa
1.8.2018 voimaan astunut varhaiskasvatuslaki muuttaa henkilöstörakenteen ja nostaa pedagogisia
osaamisvaatimuksia.

Palvelutuotteiden suoritemäärän kasvu perustuu väestöennusteisiin. Suoritemäärä kasvaa lukion yleis-
opetuksessa 5,2 prosenttia, muissa palvelutuotteissa volyymi säilyy ennallaan. Yksikköhinnat kasvavat
koska henkilöstömenojen korotukset lisäävät kustannuksia. Varhaiskasvatuksessa henkilöstökulut ovat
normiohjattuja ja vuokrakuluihin ei voida lyhyellä tähtäimellä vaikuttaa. Perusopetuksen tilavuokrat ovat
hieman edellistä vuotta pienemmät, mutta henkilöstömenojen korotukset lisäävät kustannuksia. Tehos-
tamalla toimintaa pyritään vastaamaan myös uusiin palvelutarpeisiin samoilla resursseilla.

Palvelutuotteet 2018- 2022 (€)

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020
2019-2020
muutos-% 2021 2022

32 SVENSKA RUM -LAUTAKUNTA
Henkilöstömäärä 814 843 840 842 0,2 % 854 854
Htv 668 692 692 694 0,3 % 704 704

Varhaiskasvatus päiväkodissa oma, alle 3v. lapsi
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 5 477 617 5 690 428 5 683 618 5 789 480 1,9 % 0 0
 - suorite: Lapsia 279 279 279 279 0,0 % 279 279
 - yksikkökustannus e/lapsi 19 633 20 396 20 371 20 751 1,9 % 0 0
Varhaiskasvatus ja esiopetus päiväkodissa oma, 3v. täyttänyt lapsi
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 12 759 987 13 315 626 13 299 936 13 507 010 1,6 % 0 0
 - suorite: Lapsia 1 125 1 125 1 125 1 125 0,0 % 1 125 1 125
 - yksikkökustannus e/lapsi 11 342 11 836 11 822 12 006 1,6 % 0 0
Yleisopetus 1-9 lk
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 26 665 328 27 997 099 27 895 591 28 225 096 1,2 % 0 0
 - suorite: Oppilas 2 817 2 848 2 848 2 850 0,1 % 2 837 2 765
 - yksikkökustannus e/oppilas 9 466 9 830 9 795 9 905 1,1 % 0 0
Yleislukio koulutus
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 3 167 571 3 200 511 3 185 474 3 438 259 7,9 % 0 0
 - suorite: Opiskelija 405 422 422 444 5,2 % 454 454
 - yksikkökustannus e/opiskelija 7 821 7 584 7 549 7 742 2,6 % 0 0
Muut palvelutuotteet 13 340 353 14 633 617 14 672 661 15 240 155
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Muut mittarit 2018- 2022
Opetuksen muut mittarit TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020

2019-2020
muutos-% 2021 2022

 - laskennallinen keskimääräinen ryhmäkoko peruskoulu 13,1 13,1 13,1 13,1 0,0 %
 - laskennallinen keskimääräinen ryhmäkoko lukio 17,3 17,3 17,3 17,3 0,0 %
Lapset keskimäärin vuoden aikana
Varhaiskasvatuksessa olevia lapsia 1 588 1 588 1 588 1 588 0,0 %
 - kunnalliset päiväkodit 1404 1404 1404 1404 0,0 %
 - perhepäivähoito 40 40 40 40 0,0 %
 - ostopalvelut 72 72 72 72 0,0 %
 - yksityisen hoidon tuki 72 72 72 72 0,0 %
Kotihoidon tuella olevia lapsia 325 325 310 310 0,0 %

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 4 356 4 041 4 341 4 258 4 300
Toimintamenot -61 411 -64 837 -66 200 -67 774 -69 185
Toimintakate -57 055 -60 796 -61 859 -63 516 -64 885

Suunnitelmapoistot -11 0 -4 -219 -416

Tilikauden tulos -57 066 -60 796 -61 863 -63 735 -65 301

Menot euroa/asukas 216 224 225 227 228

Talousarviolisäykset koostuvat henkilöstömenojen, toimitilavuokrien ja ICT-kulujen kasvusta. Lisäksi
talousarvio sisältää espoolaisten ruotsinkielisten vammaisten lasten Helsingin kaupungin järjestämän
iltapäivähoidon sekä lomatoiminnan tulo- ja menolisäyksen.

Investoinnit

9532 Koneet ja kalusto

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 0 0 0 0
Menot 0 0 -20 -1 024 -310
Netto 0 0 -20 -1 024 -310

321 RUOTSINKIELISET SIVISTYSPALVELUT -TULOSYKSIKKÖ
Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Ruotsinkielisten sivistyspalvelujen tulosyksikkö valmistelee asiat lautakunnalle ja toimeenpanee lauta-
kunnan päätökset. Tulosyksikkö johtaa strategiatyötä ja vastaa arvioinnista ja kehittämisestä varhaiskas-
vatuksen, peruskoulujen, toisen asteen, vapaan sivistystyön sekä ruotsinkielisen nuoriso- ja kulttuurityön
osalta. Yksikkö tuottaa yleisiä suunnittelu- ja hallintopalveluja, koordinoi erilaisia tehtäviä sekä vastaa
henkilökunnan täydennyskoulutuksesta koko tulosyksikön osalta. Tulosyksikkö vastaa myös Digitarinan
jalkauttamisesta kasvatuksen ja oppimisen osalta.
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Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 1 0 0 0 0
Toimintamenot -3 412 -4 295 -4 599 -4 663 -4 721
Toimintakate -3 412 -4 295 -4 599 -4 663 -4 721

Tilikauden tulos -3 412 -4 295 -4 599 -4 663 -4 721

Menot euroa/asukas 12 15 16 16 16

Määräraha sisältää lautakunnan ja hallinnon menot, taiteen perusopetuksen sekä peruskoulujen, lukioi-
den ja päivähoidon keskitetyt tietotekniikkakustannukset.

322 PERUSKOULUT

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Espoossa on kaksi ruotsinkielistä alakoulua, jossa on vuosiluokat 1-4 sekä neljä alakoulua, joissa on
vuosiluokat 1-6. Lisäksi on kaksi yhtenäiskoulua, joissa on vuosiluokat 1-9 sekä yhtenäiskoulu, jossa on
vuosiluokat 1-9 sekä 10-luokka. Pienryhmäopetusta järjestetään Finno skolassa (luokat 1–9 sekä
Lagstads skolassa ja Mattlidens skolassa (luokat 7–9). Mattlidenissä annetaan myös joustavaa perus-
opetusta. Esikouluryhmiä on sijoitettuna peruskoulujen yhteyteen samoihin tai lähellä oleviin tiloihin. Näin
tuetaan jatkuvasti lapsen oppimispolkua. Iltapäivätoimintaa järjestetään ensimmäisen ja toisen vuosiluo-
kan oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 905 617 1 017 1 017 1 017
Toimintamenot -29 687 -30 933 -31 421 -32 354 -33 250
Toimintakate -28 782 -30 316 -30 404 -31 337 -32 234

Suunnitelmapoistot -8 0 -4 -185 -312

Tilikauden tulos -28 790 -30 316 -30 408 -31 522 -32 546

Menot euroa/asukas 105 107 107 108 109

Määräraha sisältää hallinnon, opetuksen, oppilashuollon, kouluruokailun, kiinteistöjen, koulukuljetusten ja
muun toiminnan, kuten iltapäivätoiminnan avustusten, kustannukset.

323 LUKIOT

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Mattliden gymnasium on Espoon ainoa ruotsinkielinen lukio. Mattlidens gymnasiumilla on sekä yleislinja
että IB-linjalla. Lukiopaikkojen lisäys yleisellä linjalla on tarpeellista johtuen suuremmasta perusopetuk-
sen päättävästä vuosiluokasta. Practicumin hajasijoitetulla merkonomikoulutuksella on kaksi ryhmää
Mattlidenin tiloissa.
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Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 91 75 75 75 75
Toimintamenot -4 216 -4 417 -4 720 -4 941 -5 079
Toimintakate -4 125 -4 342 -4 645 -4 866 -5 004

Tilikauden tulos -4 125 -4 342 -4 645 -4 866 -5 004

Menot euroa/asukas 15 15 16 17 17

Määräraha sisältää hallinnon, opetuksen, oppilashuollon, kouluruokailun ja kiinteistöjen kustannukset.
Opiskelijamäärä kasvaa 25 opiskelijalla.

324 RUOTSINKIELINEN VARHAISKASVATUS

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Varhaiskasvatuspaikka järjestetään noin 1 700 lapselle. Hoitopaikoista 90 prosenttia on kunnallisia ja
10 prosenttia yksityisenä tai ostopalveluna tuotettuja paikkoja. Noin 300 lasta osallistuu esikouluopetuk-
seen.

Lakisääteinen kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki sekä Espoon kuntalisä maksetaan samoin perus-
tein kuin suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön tavoit-
teella, että suunnitelma näyttäytyy päivittäisessä työssä. Jalkautusta tuetaan johtamisella, henkilökunnan
täydennyskoulutuksella sekä kansallisilla hankkeilla. Varhaiskasvatuksen uusi itsearviointijärjestelmä on
otettu käyttöön.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 3 202 3 201 3 101 3 018 3 060
Toimintamenot -22 703 -23 641 -23 886 -24 219 -24 518
Toimintakate -19 501 -20 440 -20 785 -21 201 -21 457

Suunnitelmapoistot -3 0 0 -34 -104

Tilikauden tulos -19 503 -20 440 -20 785 -21 235 -21 561

Menot euroa/asukas 80 82 81 81 81

Määräraha sisältää kunnallisen päivähoidon ja esiopetuksen, päivähoitopalvelujen oston sekä yksityisen
hoidon ja kotihoidontuen kustannukset.

325 RUOTSINKIELINEN KULTTUURI JA NUORISO

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Ruotsinkieliset sivistyspalvelut täydentää kaupungin kulttuuritarjontaa tarjoamalla ruotsinkielistä kulttuuria
eri kohderyhmille, ensi sijassa lapsille, nuorille ja senioreille. Kulttuuritoiminta tuo näkyvyyttä kaupungin
kaksikieliselle kulttuuriperinteelle ja se on avoin kaikille espoolaisille.

Monet yksikön kulttuurihankkeet ja -tilaisuudet toteutetaan toimivan yhteistyöverkoston turvin. Pitkällä
tähtäimellä tiivistyvä yhteistyö kolmannen sektorin ja muiden kumppaneiden kanssa on ratkaisevassa
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asemassa osallisuuden ja uusien toimintamuotojen luomisessa. Ruotsinkieliset sivistyspalvelut tukee
Musikinstitutet Kungsvägeniä, joka tarjoaa taiteen perusopetusta sekä ammattiin valmistavia musiik-
kiopintoja.

Ruotsinkielistä nuorisotoimintaa järjestetään suunnitelmallisesti Espoon ei alueilla. Tarkoituksena on
tarjota mahdollisuuksia tarkoituksenmukaiseen vapaa-aikaan ruotsin kielellä. Nuorisotoimintaa suunnitel-
laan, kehitetään ja toteutetaan nuorten ehdoilla huomioiden heidän kiinnostuksen kohteensa. Toiminnan
kehittämistyötä tehdään läheisessä yhteistyössä suomenkielisen nuoristoimen ja tulosyksikön muiden
toimijoiden kanssa.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 14 8 8 8 8
Toimintamenot -437 -535 -543 -550 -557
Toimintakate -424 -527 -535 -542 -549

Tilikauden tulos -424 -527 -535 -542 -549

Menot euroa/asukas 2 2 2 2 2

326 RUOTSINKIELINEN TYÖVÄENOPISTO

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Espoon ruotsinkielinen työväenopiston, Esbo Arbis, tehtävä suhteessa nykypäivään analysoidaan jatku-
vasti määrätietoisesti. Toiminnan suunnittelun pohjana ovat analyysi, arviointitulokset ja eri kumppanei-
den kanssa käytävä jatkuva keskustelu. Kurssien ja osallistujien määrä on vähintään vuoden 2019 tasol-
la. Toimintaa lisätään Espoon keskuksen alueella. Esbo Arbis tekee yhteistyötä tulosyksikön eri
toimijoiden kanssa.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 143 140 140 140 140
Toimintamenot -955 -1 016 -1 032 -1 046 -1 059
Toimintakate -812 -876 -892 -906 -919

Tilikauden tulos -812 -876 -892 -906 -919

Menot euroa/asukas 3 4 4 3 3
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35 KULTTUURILAUTAKUNTA
Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 2 874 1 740 1 740 1 744 1 744
Valmistus omaan käyttöön 4 0
Toimintamenot -51 123 -51 602 -53 350 -54 627 -55 771
Toimintakate -48 245 -49 862 -51 610 -52 883 -54 027

Suunnitelmapoistot -1 513 -898 -635 -824 -1 258

Tilikauden tulos -49 758 -50 760 -52 245 -53 707 -55 285

Menot euroa/asukas 180 178 181 183 184

Investoinnit

9535 Koneet ja kalusto

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 0 0 0 0
Menot -1 282 -400 -680 -1 500 -2 790
Netto -1 282 -400 -680 -1 500 -2 790

Määräraha ensikertaiseen kalustamiseen ja varustamiseen sekä teknisen kaluston täydentämiseen ja
uusimiseen.

KULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Kulttuurin tulosyksikön tehtävänä on edistää luovan ja rohkean kulttuurikaupungin kehittymistä, jossa
taide ja kulttuuri ovat läsnä kaupungin hengessä, asukkaiden arjessa, fyysisessä kaupunkiympäristössä
ja espoolaisessa identiteetissä. Asukkaiden aktiivinen osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja yhteis-
työ kumppaneiden kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut. Kulttuurin
tulosyksikkö tukee toiminnallaan kestävää elämäntapaa.

Tulosyksikköön kuuluu neljä palvelualuetta, jotka ovat kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupungin-
orkesteri ja tapahtuma- ja kulttuuripalvelut. Lisäksi tulosyksikön esikunnasta ohjataan yhteistä viestintää
ja tiedotusta, tehdään strategia- ja arviointityötä sekä valmistellaan kulttuurilautakunnan alaiset avustuk-
set sekä yhteistyöperiaatteet kumppaneiden kanssa.

Palvelualueista kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri ja tapahtuma- ja kulttuuripalvelut kuuluvat talous-
hallinnollisesti samaan nettobudjettiin. Kaupunginkirjasto ja tulosyksikön muu toiminta, kuten esim. avus-
tukset, hallinto ja viestintä ovat bruttobudjetoituja.

KULTTUURI, brutto

Yhdenvertaisuuden lisäämiseksi palveluita tuotetaan eri asukasryhmille. Tavoitteelliset kulttuurin ja tai-
teen toimintamallit tavoittavat lapset, nuoret, perheet, ikäihmiset sekä taloudellisesti tiukassa tilanteessa
olevat asukkaat. Kulttuurilautakunnan avustuksilla tuetaan ammatillisia taideyhteisöjä ja taiteilijoita. Li-
säksi avustuksilla mahdollistetaan kaupunkilaisten osallisuutta lisääviä asukaslähtöisiä tapahtumia ja
hankkeita Espoon eri alueilla. Aukiolotuntien aikana kirjastojen tilat, aineisto ja laitteet ovat asiakkaiden
käytettävissä.
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Tunnusluvut

Kohdennettujen kulttuuripalveluiden yksikkökustannus kasvaa palkankorotusten ja tukipalveluiden koro-
tuksista johtuen. Vuosiavustuksia korotetaan 2 prosenttia. Suoritemäärän kasvuun vaikuttavat ammatti-
maisten taideyhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö.

Kaupunginkirjaston henkilöstömäärä kasvaa palveluverkossa tapahtuvien muutosten vuoksi. Kirjastopal-
velun yksikkökustannus kasvaa uusien vakanssien, palkankorotusten ja tukipalveluiden korotuksista
johtuen. Väestökasvun vaikutus näkyy suoritemäärän kasvuna, etenkin uusilla valmistuvilla alueilla. Kas-
vun johdosta myös aineistohankintoja lisätään.

Palvelutuotteet 2018- 2022 (€)

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020
2019-2020
muutos-% 2021 2022

35 KULTTUURILAUTAKUNTA
Henkilöstömäärä 246 242 238 243 2,1 % 252 252
Htv 194,7 188 195 199 2,1 % 207 207

Kirjastopalvelu
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 21 223 492 21 315 780 21 315 780 22 209 062 4,2 %
 - suorite: aukiolotunti 67 902 69 000 70 000 69 000 -1,4 % 69 000 69 000
 - yksikkökustannus e/tunti 312,56 308,92 304,51 321,87 5,7 %
 - suorite: käynti 4 277 753 4 100 000 4 100 000 4 150 000 1,2 % 4 150 000 4 150 000
 - yksikkökustannus e/käynti 4,96 5,20 5,20 5,35 2,9 %

Kohdennetut kulttuuripalvelut, brutto
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 12 208 545 12 857 764 12 857 764 13 277 453 3,3 %
 - suorite: asiakas 608 937 694 200 694 200 715 500 3,1 % 731 300 736 800
 - yksikkökustannus e/as iakas 20,05 18,52 18,52 18,56 0,2 %

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 877 950 950 954 954
Toimintamenot -34 285 -34 963 -36 341 -37 210 -37 988
Toimintakate -33 408 -34 013 -35 391 -36 256 -37 034

Suunnitelmapoistot -840 -330 -138 -230 -550

Tilikauden tulos -34 248 -34 343 -35 529 -36 486 -37 584

Menot euroa/asukas 121 121 123 124 125

350 KULTTUURIN ESIKUNTA

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Tulosyksikön esikunta vastaa kulttuuripolitiikasta, kaupungin kumppanuusyhteistyöstä taide- ja kulttuu-
riyhteisöjen kanssa, kulttuuriavustusten valmistelusta päätöksentekoon ja Kulttuuria kaikille -palveluista.
Taidelaitosten, festivaalien ja kulttuuriyhteisöjen tukeminen on tapa järjestää kulttuuripalvelut siten, että
varmistetaan palvelujen monipuolisuus ja ajassa kiinni olevat sisällöt.

Uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta astui voimaan 1.3.2019. Uusina pykälinä laissa on kuntien kulttuuri-
toiminnalle asetetut tavoitteet mm. kulttuurin ja taiteen osallisuuteen ja saavutettavuuteen liittyen. Kult-
tuuria kaikille -palvelujen osalta palveluja kohdennetaan erityisesti niille, joille taiteen hyvinvointivaikutus-
ten merkitys on suurin eli lapsille ja nuorille, ikääntyneille, työttömille ja syrjäytymisvaarassa oleville.

Espoon tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus. Tulosyksikön oman palvelutuo-
tannon lisäksi tuetaan erilaisia taide- ja kulttuuriyhteisöjä tuottamaan taide- ja kulttuuriharrastuksia Es-
poon eri alueille. Varhaiskasvatuksen piirissä oleville lapsille vahvistetaan Kulttuurikurkkaus -
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palvelukonseptia, joka tarjoaa kaikille kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oleville lapsille tasavertaiset
mahdollisuudet tutustua taiteeseen. Tulevien vuosien tavoitteena on laajentaa Kulttuurikurkkaus myös
yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja perhepäivähoidossa oleville lapsille.

Kulttuurineuvolassa espoolaiset kulttuuritoimijat ja kirjastot esittelevät neuvolan odotustilassa toimintaan-
sa ja kutsuvat perheitä mukaan yhteisiin puuhiin ja elämyksiin. Kulttuurineuvolassa perheet saavat vink-
kejä myös siitä, minkälaista tekemistä omassa kotikaupungissa on tarjolla.
Uudessa kulttuuritoimintalaissa säädetään kunnan tehtävästä luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteel-
liselle työlle ja toiminnalle. Ammattimaisten taideyhteisöjen kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua ja
tehdään yhteisiä palvelukokeiluja, joilla pyritään sekä viemään taiteenalan kehitystä eteenpäin että vas-
taamaan asukkaiden palvelutarpeisiin entistäkin paremmin.

Vuoden 2020 aikana pyritään siirtymään pääsääntöisesti sähköisiin avustushakemuksiin, joilla edistetään
avustuspalvelujen löydettävyyttä ja toimivuutta.

Espoo on ottanut vastaan Itämeri -haasteen ja laatinut toimenpideohjelman vuosille 2019-2023. Itämeri-
haasteessa tulee huomioida vahvemmin asukkaiden, taiteen, kulttuurin ja osallisuuden näkökulmia. Ta-
voitteena on saada yhteistyössä muiden espoolaisten toimijoiden kanssa vahvistettua aktiivisen Itämeri-
kansalaisuuden.

Kulttuuritoimintalaissa säädetään uutena asiana kunnan kulttuuripalvelujen tiedon tuottamisesta ja toi-
minnan arvioinnista. Vuoden 2020 aikana EspooCult -tutkimuksesta saatuja tuloksia käytetään strategi-
työn tukena palveluja kehitettäessä. Kulttuuripalveluja arvioidaan valtakunnallisesti jatkossa Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen toteuttamalla Kulttuurin TEAviisarilla, joka tuottaa tietoa kulttuuritoiminnasta kun-
nissa ja erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä toimista.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 43 0 0 0 0
Toimintamenot -13 374 -13 993 -14 465 -14 809 -15 117
Toimintakate -13 331 -13 993 -14 465 -14 809 -15 117

Suunnitelmapoistot -14 0 0 0 0

Tilikauden tulos -13 345 -13 993 -14 465 -14 809 -15 117

Menot euroa/asukas 47 48 49 49 50

352 KAUPUNGINKIRJASTO

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Kirjastolain mukaan kirjastopalveluiden tavoitteena on kunnioittaa ja edistää ihmisten yhdenvertaisia
sivistyksellisiä, kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia, lisätä kaikkien osallisuutta sekä kannustaa oppimiseen,
kehittymiseen ja aktiiviseen toimijuuteen.

Kaupunginkirjasto laati vuoden 2018 lopussa kirjastopalveluille uuden vision ja strategian. Kirjaston visi-
on kärjiksi nostettiin kirjaston näkyvyys ja vaikuttavuus. Kirjaston yhteiskunnallisiksi tehtäväksi ja strate-
gisiksi painopisteiksi määriteltiin osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden mahdollistaminen, kaikkien
lukutaitojen edistäminen sekä kestävän kehityksen toteuttaminen. Lisäksi kirjaston sisäisiksi, toiminta-
kulttuuriin liittyviksi päämääriksi nimettiin tavoitekeskeisyys ja tehokkuus sekä luovuuden ylläpitäminen ja
edistäminen arjen sujuvuutta parantamalla. Uusi toimintatapa kasvattaa kirjaston roolia, näkyvyyttä ja
yhteiskunnallista merkitystä.
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Kirjasto toimii monimuotoisesti espoolaisten lasten, nuorten ja aikuisten arjessa. Suomalaisessa kirjasto-
kentässä Espoon kaupunginkirjasto on suunnannäyttäjä, kehityksen kärjessä niin lasten- ja nuortentyös-
sä, makerspace-toiminnassa, pelikasvatuksessa kuin musiikkipedagogiikassakin.
Espoonlahteen valmistellaan uutta aluekirjastoa palvelemaan alueen kasvavan väestön tarpeita. Espoon
kulttuurikeskus, jossa sijaitsee Tapiolan kirjasto, on tulevan peruskorjauksen kohteena. Otaniemen alu-
een asukkaita varten on avattu uusi lähikirjasto. Otaniemen kirjastossa pilotoidaan lukioiden ja kirjaston
yhteistyömuotoja koko kirjastoverkkoa varten. Suurpellon kirjaston palveluita on kehitettävä vastaamaan
koululaisten ohella myös alueen monimuotoisen väestön tarpeita. Lisäksi Karhusuon, Laajalahden ja
Viherlaakson kirjastot on kaupunkirakenteen muutosten vuoksi tarpeen siirtää uusiin tiloihin tulevina vuo-
sina.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 833 950 950 954 954
Toimintamenot -20 911 -20 970 -21 876 -22 401 -22 871
Toimintakate -20 077 -20 020 -20 926 -21 447 -21 917

Suunnitelmapoistot -826 -330 -138 -230 -550

Tilikauden tulos -20 904 -20 350 -21 064 -21 677 -22 467

Menot euroa/asukas 74 72 74 75 75

357 KULTTUURI, netto

Tunnusluvut

Kulttuurisisältöjä tarjoavat avoimet tilat ovat käytettävissä kaikille asiakkaille. Erityisvarustellut tilat mah-
dollistavat laadukkaiden ja monipuolisten taide- ja kulttuuripalveluiden toteuttamisen. Olo-/tilapalveluja
toteuttavat Näyttelykeskus WeeGee, Espoon kaupunginmuseo, Espoon kulttuurikeskus, Karatalo ja Pik-
ku-Aurora. Kulttuurin olo-/ja tilapalveluiden yksikkökustannus kasvaa palkankorotusten ja toimitilavuok-
rien korotuksista johtuen.

Kohdennettuja kulttuuripalveluja mitataan kohdattujen asiakkaiden määrällä. Kohdennettuja kulttuuripal-
veluja toteuttavat Tapiola Sinfonietta, Espoon kaupunginmuseo, Sellosali, Kannusali sekä tapahtuma- ja
kulttuuripalveluiden kaupunkitapahtumat yhdessä kuntalaisten kanssa. Kohdennettujen kulttuuripalvelui-
den yksikkökustannus kasvaa uuden vakanssin, palkankorotusten ja toimitilavuokrien korotuksista johtu-
en.

Palvelutuotteet 2018-2022 (€)

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020
2019-2020
muutos-% 2021 2022

357  KULTTUURI, NETTO
Henkilöstömäärä 132 139 137 138 0,7 % 145 145
Htv 107,9 107 105 106 1,0 % 110,6 110,6

Kulttuurin olo/-tilapalvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 8 898 889 9 173 286 9 543 286 9 446 622 -1,0 %
 - suorite: aukiolotunti 15 166 15 545 15 545 15 900 2,3 % 16 350 16 400
 - yksikkökustannus e/tunti 586,77 590,11 613,91 594,13 -3,2 %

Kohdennetut kulttuuripalvelut, netto
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 8 792 238 8 232 229 8 762 229 8 416 863 -3,9 %
 - suorite: palveltu asiakas 279 695 249 399 260 000 250 000 -3,8 % 269 580 271 580
 - yksikkökustannus e/as iakas 31,44 33,01 33,70 33,67 -0,1 %
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Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 1 997 790 790 790 790
Valmistus omaan käyttöön 4 0
Toimintamenot -16 838 -16 639 -17 009 -17 417 -17 783
Toimintakate -14 837 -15 849 -16 219 -16 627 -16 993

Suunnitelmapoistot -672 -568 -497 -593 -708

Tilikauden tulos -15 509 -16 417 -16 716 -17 220 -17 701

Menot euroa/asukas 59 57 58 58 59

 Nettobudjetoidun kulttuurin sitova toimintakate on -16 219 000 euroa.

TAPAHTUMA- JA KULTTUURIPALVELUT

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut vastaa Espoon kaupungin kulttuuritaloista ja -tiloista ja niiden sisällöistä
sekä kehittää espoolaista kaupunkikulttuuria ja -tapahtumia. Toimipisteitä on kuusi, minkä lisäksi vasta-
taan Espoo-päivän koordinoinnista, itsenäisyyspäivän juhlakonsertin tuottamisesta sekä vuosittain vaih-
tuvien yleisö- ja kaupunkikulttuuritapahtumien tuotannoista.

1.3.2019 voimaan astui laki kuntien kulttuuritoiminnasta. Lain mukaan kunnan tulee mm. edistää kulttuu-
rin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä, luoda edellytyksiä ammattimaiselle tai-
teelliselle työlle ja toiminnalle, vahvistaa väestön osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen kei-
noin sekä luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle
toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.

Uuden toimintastrategian tuloksena yhtenäistettiin tuotantoprosessit sekä päivitettiin ohjelmistolinjaukset
ja toimipistekohtaiset tehtävät. Vision kärkenä on Espoo vetovoimaisena tapahtumakaupunkina, jonka
ytimessä on kaupunkikulttuuri. Tavoitteena on tuottaa asiakkaille elämyksiä, elinvoimaa ja osallisuutta
ammattitaidolla ja trendejä tunnistaen. Työ jatkuu vuonna 2020 mm. sähköisten työkalujen päivittämisellä
mm. tuotannonohjauksen ja asiakkuuksien hallinnan osalta. Palvelualuetasoisesti paneudutaan markki-
nointiviestinnän kehittämiseen, jotta toiminnan tunnettuus ja asiakasvirrat kasvavat entisestään.

Vuonna 2020 toiminnan operatiiviset painopisteet ovat kulttuuritalojen ja kaupunkikulttuurin palvelutuo-
tannon vahvistamisessa:
1) KulttuuriTapiolan kehittäminen (Espoon kulttuurikeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen val-
mistelu, Näyttelykeskus WeeGeen designprofiilin vahvistaminen, Venturo-talon kunnostus).
2) Auroran ja Karatalon sisällöntuotannon monipuolistaminen sekä kesäajan palvelutarjonnan laajenta-
minen sekä kulttuurisaunan valmistelu.
3) Kannusalin katsomoremontin valmistuessa aukeaa syksyllä 2020 uusi Kannusali kansainvälisenä
vapaa-ajankeskuksena
4) Sellosali ja Espoon kulttuurikeskus vahvistavat profiilejaan ja hyödyntävät ulkoalueitaan mahdollisuuk-
sien mukaan.
5) Kaupunkitapahtumat testaa edelleen uusia toimintamalleja. Espoo-päivän ilmaiskonsertille haetaan
yhteistyökumppaneita.

KAUPUNGINMUSEO

Espoon kaupunginmuseo on kulttuuriperinnön oppimis- ja osaamiskeskus, joka luo Espoo-identiteettiä
tuottamalla espoolaista kulttuuriperintöä yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Eduskunta hyväksyi 26.2.2019
uuden museolain sekä lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Lait
tulevat voimaan 1.1.2020 ja niillä on vaikutus myös Espoon kaupunginmuseoon.

Uusi museolaki määrittää museoiden tavoitteiksi:
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1) ylläpitää ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä ja osallisuutta kulttuurista, historiasta ja ym-
päristöstä;
2) edistää kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen säilymistä tuleville sukupolville;
3) edistää yhteisöllisyyttä, jatkuvuutta ja kulttuurista moninaisuutta;
4) edistää sivistystä, hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja demokratiaa.

Museotoiminnan tarkoituksena on kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen tallentaminen ja säilyttämi-
nen; aineistoja ja muita sisältöjä koskevan tutkimuksen edistäminen ja hyödyntäminen; aineistojen ja
tiedon saatavuuden, saavutettavuuden ja käytön edistäminen; kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen
esittäminen ja elämysten tarjoaminen; yleisötyö, vuorovaikutus sekä opetuksen ja kasvatuksen edistämi-
nen.

Vuonna 2020 merkittävä tavoite on Espoon strategian ja museolain mukaisesti osallistaa asiakkaita,
asukkaita ja vapaaehtoisia kaupunginmuseon toiminnan suunnittelussa. Saaristomuseo Pentalaa kehite-
tään lasten ja nuorten oppimisympäristönä. Palvelujen saavutettavuutta lisätään hyödyntämällä digitaali-
sia ratkaisuja kuten kansallisia Finna- ja Seinätön museo -palvelualustoja. Mittavin palvelutuotos vuodel-
le 2020 on Heikki ja Kaija Sirenin arkkitehtuurista kertova hanke, jossa lähisukulaisten lisäksi yhteistyö-
kumppaneina ovat Suomen arkkitehtuurimuseo ja Emma.

KAUPUNGINORKESTERI

Espoon kaupunginorkesteri, Tapiola Sinfonietta, tarjoaa korkealaatuisia taide-elämyksiä yli kieli- ja kult-
tuurirajojen. Toiminnan painopisteet ovat kansainvälisesti korkeatasoinen konserttitoiminta, yhteistyö
muiden kulttuuritoimijoiden kanssa sekä eri ikä- ja sosiaaliryhmät tavoittava yleisötyö ja osallistava tai-
teellinen toiminta.

Orkesterin tavoitteena on toiminnan korkean tason kehittäminen, monipuolistaminen ja yleisöpohjan laa-
jentaminen. Yleisötyötoimintaa kehitetään ja jo aloitettuja sisältöjä toteutetaan pitkäkestoisten kohtaamis-
ten ja kumppanuuksien kautta. Orkesteri panostaa aktiivisesti espoolaisten eri elämänvaiheisiin; erityi-
sesti varhaiskasvatukseen ja espoolaisiin nuoriin perheisiin sairaala- ja neuvolatoiminnan, masukonsert-
tien ja päiväkotien kanssa tehtävän yhteistyön kautta.

Orkesteri jatkaa edelleen digitaalisten ratkaisujen kehittämistä niin, että ne vahvistavat yhteistä tavoitetta
palveluiden paremmasta saavutettavuudesta ja asiakaskokemuksen parantamisesta.

Espoon kulttuurikeskuksen peruskorjauksen vaikutukset huomioidaan siten, että vuoden 2020 aikana
konserttitoiminnalle tulee olla suunniteltu väistötila. Väistötilaratkaisu vaikuttaa tulevaisuudessa konsert-
tien sisältösuunnitteluun, yleisömäärään sekä markkinoinnin resursointiin.

38 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA
Tunnusluvut

Liikunta- ja nuorisopalvelujen henkilöstömäärä on kehittynyt maltillisesti kaupungin nopeasta kasvusta
huolimatta. Palvelujen kasvu ja laajentuminen ovat perustuneet kumppanuuksien kehittämiseen, ennen
kaikkea seurayhteistyön monipuolistumiseen. Myös nuorisopalveluissa hyödynnetään kumppanuuksia
strategisten palvelujen tuottamisessa oman henkilöstön lisäksi yhä enemmän.

Liikunta- ja nuorisolautakunnan talousarvion menot kasvavat 1,8 milj. euroa (3,5 prosenttia). Nousu pe-
rustuu kokonaan sisäisten erien kasvuun.

Toimintamme laajenee lähinnä sopeutusten avulla. Yksikköhintojen merkittävin muutos näkyy urheilu- ja
liikuntatoimen avustuksissa, joissa toiminta-avustusten (yleisavustus) kokonaismäärä pysyy ennallaan.
Avustettavaan toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten määrä kuitenkin kasvaa, mikä johtaa avustus-
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osuuksien suhteelliseen laskuun. Vuokra-avustusten määrän kasvuun liittyy suurin yksittäinen paine
eriarvoisuuden lisääntymisen välttämiseksi.

Nuorisojärjestöille myönnettävien avustusten määrän on suunniteltu pysyvän ennallaan, mutta nuoriso-
järjestöjen toimintaan osallistuvien lasten määrä budjettivuonna on arvioitu pysyvän ennallaan. Koko-
naispanostusten ja yksikköhintojen suhdetta kaupungin itse järjestämään nuorisotoiminnan ja kaupungin
tukeman järjestöjen tuottaman nuorisotoiminnan välillä seurataan.

Palvelutuotteet 2018- 2022 (€)
TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020 2019-2020 2021 2022

38  LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA
Henkilöstömäärä 285 283 275 277 0,7 % 281 283
Htv 221 231 221 223 0,9 % 226 227

Uimahallipalvelut, omana toimintana
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 6 778 000 6 913 000 6 913 000 6 994 000 1,2 % 0 0
 - suorite: kävijät 953 744 950 000 950 000 950 000 0,0 % 950 000 950 000
 - yksikkökustannus e/kävijä 7,11 7,28 7,28 7,36 1,2 % 0 0
Uimahallipalvelut, ostopalveluna
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 1 847 000 1 946 000 1 946 000 1 991 000 2,3 % 0 0
 - suorite: kävijät 224 828 225 000 225 000 220 000 -2,2 % 220 000 220 000
 - yksikkökustannus e/kävijä 8,22 8,65 8,65 9,05 4,6 % 0 0
Omat liikuntahallit ja urheilupuistot
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 15 888 000 15 482 000 15 491 000 15 886 000 2,5 % 0 0
 - suorite: aukiolotunnit 138 000 142 828 142 828 140 000 -2,0 % 140 000 140 000
 - yksikkökustannus e/aukiolotunti 115,13 108,40 108,46 113,47 4,6 % 0 0
Mannerulkoilu ja liikuntapaikkojen kunnossapito ja merelliset ulkoilupalvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 5 087 000 6 091 000 6 091 000 6 372 000 4,6 % 0 0
Pääsääntöisesti alle 20-vuotiaille tytöille ja pojille kohdennetut avustukset
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 1 560 000 1 470 000 1 470 000 1 610 000 9,5 % 0 0
 - suorite: harrastajat 44 631 46 000 46 000 52 000 13,0 % 56 000 60 000
 - yksikkökustannus e/harrastaja 34,95 31,96 31,96 30,96 -3,1 % 0 0
Muut palvelutuotteet 9 314 000 11 028 000 11 028 000 11 343 000 2,9 %
Alueellinen nuorisotyö
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 4 855 000 6 342 000 6 353 000 6 744 000 6,2 % 0 0
 - suorite: nuorten kohtaamiskerrat 150 259 155 000 155 000 157 000 1,3 % 157 000 157 000
 - yksikkökustannus e/kohdattu nuori 32,31 40,92 40,99 42,96 4,8 % 0 0
Ohjaamotalo
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 3 360 000 3 711 000 3 711 000 3 915 000 5,5 % 0 0
 - suorite: nuorten kohtaamiskerrat 28 760 28 760 31 200 8,5 % 31200 31200
 - yksikkökustannus e/kohdattu nuori #JAKO/0! 129,03 129,03 125,48
Avustukset nuorisojärjestöille
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 578 000 594 000 594 000 595 000 0,2 % 0 0
 - suorite: osallistumiskerrat 135 806 130 000 130 000 130 000 0,0 % 130 000 130 000
 - yksikkökustannus e/osallistumiskerta 4,26 4,57 4,57 4,58 0,2 % 0 0
Muut palvelutuotteet 1 348 000

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 6 376 5 877 5 877 5 901 6 000
Toimintamenot -50 613 -53 597 -55 450 -56 775 -57 962
Toimintakate -44 237 -47 720 -49 573 -50 874 -51 962

Suunnitelmapoistot -1 846 -2 011 -1 900 -1 950 -2 000

Tilikauden tulos -46 082 -49 731 -51 473 -52 824 -53 962

Menot euroa/asukas 178 185 188 190 191
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Investoinnit

949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 0 0 0 0
Menot -1 500 -1 500 -2 200 -1 500 -1 500
Netto -1 500 -1 500 -2 200 -1 500 -1 500

Liikuntapalvelujen perusparannusraha käytetään liikunta- ja nuorisolautakunnan liikuntapaikkojen perus-
parantamiseen.

9538 Koneet ja kalusto

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 0 0 0 0
Menot -1 250 -500 -944 -2 000 -1 683
Netto -1 250 -500 -944 -2 000 -1 683

Koneet ja kalustossa varaudutaan mm. lähiliikuntapaikkojen ulkoliikuntavälineisiin sekä uusien ja perus-
korjattavien tilojen ensikertaiseen kalustamiseen ja liikuntapaikkojen välineistöön.

380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Liikunta- ja nuorisopalveluiden painopisteet vuodelle 2020:
• Matalan kynnyksen harrastemahdollisuuksien kehittäminen, yhdenvertaisuuden edistäminen.
Nuorten e-pelaamisen polun aloittaminen ja rakentaminen Espooseen. Nuorten yhteisöllisyyden edistä-
minen/yksinäisyyden vähentäminen sekä kansainvälisen toiminnan kehittäminen.
• Sivistyspalvelujen tilojen käytön poikkitoiminnallinen tehostaminen - omavalvonnan lisääminen.
• Seura- ja järjestöyhteistyön syventäminen.
• Nuorisopalveluiden kumppanuuksien kehittäminen.
• Arkipalveluiden korostaminen.
• Käyttövuorojen jakoperusteiden tarkistaminen.
• Yhteistyön tiivistäminen venekerhojen kanssa.
• Palvelulupauksen ylittäminen.
• Digitalisaatio - mm. digitaalisen nuorisotyön kehittäminen

Painopisteenä on kotiovelta saavutettavien arkipalveluiden kehittäminen. Lasten ja nuorten harraste-
mahdollisuuksien monipuolistaminen yhteistyössä kumppaneiden kanssa jatkuu. Kuntalaisia aktivoidaan
ja osallistetaan omatoimiseen liikuntaan tarjoamalla liikuntaneuvontaa sekä avointa, ilman ennakkoilmoit-
tautumismenettelyä edellyttävää toimintaa. Liikunta- ja ulkoilupaikoilla lisätään kynnyksettömiä osallistu-
mismahdollisuuksia varaamalla vapaavuoroja monipuolisesti eri liikuntatiloihin seuraharjoittelun ulkopuo-
lelta.

Palveluja kehitetään yhteistyössä seura- ja järjestökentän sekä yksityisten toimijoiden kanssa. Avustuk-
sia jaettaessa edellytetään järjestö- ja seurakentältä selvitystä niiden toiminnasta osana Espoo Liikkuu –
ja Nuori Espoo tarinan toteutusta. Seurayhteistyössä tähdätään liikunnan arvostuksen nostamiseen yh-
teisillä ponnistuksilla markkinoinnin, viestinnän ja tapahtumien keinoin. Kestävän kasvatuksen periaatteet
huomioidaan myös koko seurakentän osalta.

Maahanmuuttajien integroitumista ja juurtumista osaksi yhteiskuntaa tuetaan. Nuorisojärjestöiltä edellyte-
tään nuorisopalveluiden tarinaa tukevaa toimintaa. Nuorisopalveluiden toiminnan kehittämisen kannalta
olennaisia kumppaneita järjestöjen lisäksi ovat useat viranomais- ja muut nuorten palveluja tuottavat
tahot.
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Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 5 0 0 0 0
Toimintamenot -1 808 -2 103 -1 940 -1 980 -2 015
Toimintakate -1 803 -2 103 -1 940 -1 980 -2 015

Tilikauden tulos -1 803 -2 103 -1 940 -1 980 -2 015

Menot euroa/asukas 6 7 7 7 7

Tehtäväalue sisältää lautakunnan, hallinnon ja kehittämisen sekä viestinnän ja markkinoinnin määrära-
hat.

362 LIIKUNTAPALVELUT

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Seurat ovat toteuttaneet liikuntarakentamista kaupungin myötävaikutuksella. Liikuntapalvelut on edistä-
nyt uusien paikkojen syntymistä mm. ostosopimuksin. Koulujen liikuntatilojen ilta- ja viikonloppuaikojen
omavalvontaa siirretään urheiluseuroille kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Omavalvontakouluissa
mahdollistetaan loma-aikojen ja arkipyhien käyttö. Valvonnan sujuvuus ja turvallisuus vaatii sähkölukko-
jen sekä valvontakameroiden asentamista kouluille.

Ohjattua liikuntaa järjestetään pääsääntöisesti erityisryhmille ja ikäihmisille sekä kaikille terveytensä kan-
nalta liian vähän liikkuville. Ikäryhmille. +68 ja +75 -vuotiaille sekä erityisryhmille suunnattuja ohjattuja
liikuntaryhmiä lisätään. Toimintaa toteutetaan myös vahvasti kumppanuuksin sekä yhteistyötä hyödyntä-
en. Yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa vahvistetaan entisestään.

Sukupolvien välistä yhteistoimintaa liikunnalla lisätään. Loma-aikojen liikuntatarjonnassa painotetaan
avointa toimintaa lapsille, nuorille ja perheille. Uimaopetusta tarjotaan oppilaskuljetuksineen esikoululai-
sista neljäsluokkalaisiin asti tekniikkaryhmät turvaten.

Leppävaaran keinolumetusasemaa kehitetään ja hiihtolatujen keinolumetusta parannetaan. Laaksolah-
den urheilupuiston kaupungin jäähalli puretaan ja paikalle tehdään tekojää kuntalaisten käyttöön.
Espoonlahden urheilupuistoon valmistuu huoltorakennus pesäpallokentän ja tekojään käyttäjille.
Matinkylän jäähallin rakentaminen alkaa ja se on valmis keväällä 2021. Puistoon rakennetaan tekojää.
Matinkylän uimahallin rakentaminen jatkuu ja se valmistuu loppuvuonna 2021. Puolarmaarin ulkoilukes-
kus on otettu käyttöön, alueelle tehdään tekojää.

Lähiliikuntaolosuhteita kehitetään kaupungin lähiliikuntaohjelman mukaisesti. Lähiliikuntaolosuhteita kehi-
tetään myös rantaraitin varrella olevilla uimarannoilla. Liikuntapalvelut on mukana liikuntapaikkarakenta-
misen hankkeissa, joita ovat mm: Espoonlahden uimahallin peruskorjaus- ja laajennus, Leppävaaran
urheilupuiston liikuntahalli Kameleonten, Tapiolan uimahallin peruskorjaus, Tapiolan jalkapallostadion ja
liikuntahalli, Oittaan pukutilat, ulkoilureittiohjelma, urheilupuistojen yleissuunnitelmat. Olosuhdepalvelu-
alue tekee jatkuvaa yhteistyötä myös pyöräilyn edistämiseksi.

Virkistysvisiotyö jatkuu eri suuralueilla. Urheilupuistojen sekä Matinkylän uimahallin suunnittelua jatke-
taan. Espoonlahden uimahallin peruskorjaus- ja laajennussuunnittelu alkaa. Espoonlahden urheilupuis-
toon valmistuu uusi tekojää. Puolarmaarin ulkoilumaja/tukikohta on avattu ja otettu kuntalaiskäyttöön.
Alueelle rakennetaan keinolumetusasema ja tekojäärataohjelmaa jatketaan. Samalla vähennetään suun-
nitelmallisesti luonnonjääkenttien kunnossapitoa. Merellisissä ulkoilupalveluissa uusitaan venesatamissa
huonokuntoisimpia laitureita kuntokartoituksen pohjalta.
Urheiluseurojen ja muiden liikuntaa toteuttavien toimijoiden kanssa on säännöllisiä tapaamisia avustus-
ten ja liikuntapalvelujen sekä käyttövuorojen jaon kehittämiseksi. Urheiluseuroille ja muille yhteisöille
järjestetään maksuttomia koulutuksia seurahallinnon osaamisen lisäämiseksi.
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Lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrasteliikuntaryhmiä lisätään alueelliset tarpeet huomioiden,
tavoitteena 100 kerhoa. Wau-kerhojen toimintaa järjestetään yhteistyössä Espoon Telinetaitureiden
kanssa. Kohderyhmänä ovat 7-12-vuotiaat. Muuvi -kerhoja monipuolistetaan uusilla lajeilla. Jumppi -
harrasteryhmiä 7-9 luokkalaisille lisätään ja toiminta on laajennettu koskemaan myös 18-vuotiaita. U6
harrasteryhmiä toteutetaan yhteistyössä espoolaisten urheiluseurojen kanssa. U6 ryhmillä tarjotaan nuo-
rille maksutonta liikuntaa osana nuorten harrastustakuuta.

Syksyllä 2020 on tarkoituksena aloittaa pilotti 5.-6.-luokan oppilaille tarjoamalla harrasteiltapäivä. Iltapäi-
vä korvaa jatkossa Muuvi -toiminnan. Keskiviikon harrasteiltapäivän tarjontaa laajennetaan yläkouluilla
7- 9-luokkien oppilaille. Tavoitteena on 1000 kävijää/viikko.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 5 688 5 645 5 645 5 665 5 760
Toimintamenot -38 921 -41 128 -42 525 -43 545 -44 459
Toimintakate -33 232 -35 483 -36 880 -37 880 -38 699

Suunnitelmapoistot -1 792 -1 971 -1 900 -1 950 -1 900

Tilikauden tulos -35 025 -37 454 -38 780 -39 830 -40 599

Menot euroa/asukas 137 142 144 146 146

372 NUORISOPALVELUT

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Nuorisopalvelujen toiminnan pohjana on Nuori Espoo tarina, jonka keskeiset teemat ovat: Nuorten osalli-
suus, kiva tekeminen yhdessä kavereiden kanssa, aikuisten aikaa arjessa, tukea nuorille pulmatilanteis-
sa. Nuorisopalveluiden toiminnan pääasiallisena kohderyhmänä ovat 12-17 -vuotiaat nuoret. Kesätoi-
minnassa kohderyhmä on 9-17 -vuotiaat. Lisäksi palveluja tarjotaan 9-29 -vuotiaille.

Nuorisopalvelut kehittää vuonna 2020 kaikessa toiminnassaan erityisesti seuraavia palveluja: Digitaali-
nen nuorisotyö, ekologinen kestävä kehitys, kansainvälinen nuorisotyö, nuorten osallisuustoiminta sekä
yhdenvertaisuustyö. Lisäksi nuorisopalvelut kutsuu yhteistyöhön muita toimijoita vision: ”Espoo on Suo-
men nuoriystävällisin kaupunki” toteuttamiseen.

Nuorisopalvelut kehittää ensimmäisenä kaupunkina Suomessa liikkuvan nuorisotyön (Nuori Espoo -
paku) palveluja ympärivuotiseksi toiminnaksi täydentämään alueellista nuorisotyötä. Yhteistyötä tehdään
erityisesti sellaisten yhdistystoimijoiden kanssa, joilla ympärivuotinen toimintakonsepti on ollut käytössä
jo aiemmin.

Ohjaamotalon kehittämistä jatketaan edelleen. Ohjaamotalo on kaikkien alle 30-vuotiaiden matalan kyn-
nyksen monialainen palvelupiste. Ohjaamossa tarjotaan tietoa, neuvontaa, ohjausta sekä palveluja.
Ohjaamotalo on alusta, jossa julkiset toimijat ja kolmas sektori tarjoavat yhdessä monialaisesti palveluita
työllistymiseen, koulutukseen, elämänhallintaan ja hyvinvointiin liittyen.

Nuorten työllistymistä tuetaan kesä- ja yritysseteleillä. Näihin ovat oikeutettuja vähintään 15 vuotta ja
enintään 19 vuotta täyttävät espoolaiset. Espoolaisnuorten lyhytkestoisia keikkatyömahdollisuuksia edis-
tetään vuonna 2020 yhteistyössä Work Pilots:n kanssa. Myös muita yhteistyötahoja selvitetään.
Nuori Espoo 16-tiimissä jatketaan etsivän ja jalkautuvan nuorisotyön kehittämistä. Tavoitteena on, että
tulevien vuosien aikana etsivän nuorisotyön resurssia kasvatetaan siten, että pystymme sekä löytämään
tukea tarvitsevat nuoret että tarjoamaan heille riittävästi tukea omannäköisen elämän polkunsa löytä-
miseksi. Tavoitteenamme on osallistua jatkossa vahvemmin nuorten katusovittelutoimintaan resurs-
siemme mukaan.
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Nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien toimintaa avustetaan ja myönnetään tiloja kerho- ja leiri-
toimintaan. Myös leirivälinevuokrauskustannuksia tuetaan leirivälinelainaamo-palvelulla.

Nuorisopalvelut hakee jatkoa opetus- ja kulttuuriministeriöltä nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen täh-
täävän etsivän nuorisotyön osaamiskeskustoiminnan toteuttamiseksi vuosina 2020-2023. Espoo on
toiminut yhdessä Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen, Humakin ja Juvenian kanssa valtakunnallisena
Etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksena vuodesta 2018 alkaen.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu valtionavustusta yhdenvertaisuutta edistävään Yhdessä Es-
poossa -hankkeeseen, jossa tavoitteena on parantaa mm. vammaisten nuorten harrastusmahdollisuuk-
sia. Lisäksi valtionavustusta on saatu e-sport ESPOO -hankkeelle, jossa tavoitteena on nuoren e-
pelaamisen polun rakentaminen Espooseen. Valtionavustusta haetaan myös digitaalisen nuorisotyön
kehittämiseen yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa.

Vammaisneuvoston esittämät toiveet vuodelle 2020 on otettu talousarvion puitteissa huomioon. Nuoriso-
palvelut on ollut mukana mm. Kaikki Pyörii -tapahtumassa sekä Yhdessä Espoossa -projektissa, jossa
edistetään vammaisten nuorten harrastusmahdollisuuksia yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 683 232 232 236 240
Toimintamenot -9 884 -10 366 -10 985 -11 250 -11 488
Toimintakate -9 201 -10 134 -10 753 -11 014 -11 248

Suunnitelmapoistot -53 -40 0 0 -100

Tilikauden tulos -9 254 -10 174 -10 753 -11 014 -11 348

Menot euroa/asukas 35 36 37 38 38

39 MUU SIVISTYSTOIMI

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 2 319 3 233 3 233 3 248 3 314
Toimintamenot -29 935 -31 849 -32 449 -33 230 -33 930
Toimintakate -27 616 -28 616 -29 216 -29 982 -30 616

Suunnitelmapoistot -25 -28 0 0 0

Tilikauden tulos -27 642 -28 644 -29 216 -29 982 -30 616

Menot euroa/asukas 105 110 110 111 112

Muuhun sivistystoimeen sisältyvät toimialajohto, toimialan esikunta ja toimialan yhteiset menot.
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391 SIVISTYSTOIMEN ESIKUNTA

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Toimialan esikunta tukee ja edistää toimialan strategista johtamista, kehittämistä, viestintää ja hyvää
hallintoa sekä tuottaa toimialalle asiantuntijapalveluja kuten henkilöstö, talous- ja tilasuunnittelupalveluita.
Esikunta tuottaa myös suoria asiakaspalveluja kuntalaisille.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 4 4 0 0 0
Toimintamenot -4 747 -5 047 -5 120 -5 209 -5 302
Toimintakate -4 744 -5 043 -5 120 -5 209 -5 302

Tilikauden tulos -4 744 -5 043 -5 120 -5 209 -5 302

Menot euroa/asukas 17 17 17 17 17

393 TOIMIALAJOHTO JA TOIMIALAN YHTEISET

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 2 315 3 229 3 233 3 248 3 314
Toimintamenot -25 188 -26 802 -27 329 -28 021 -28 628
Toimintakate -22 873 -23 573 -24 096 -24 773 -25 314

Suunnitelmapoistot -25 -28 0 0 0

Tilikauden tulos -22 898 -23 601 -24 096 -24 773 -25 314

Menot euroa/asukas 89 93 93 94 94

Talousarvio sisältää sopimuksen mukaiset määrärahat toimialan Gramex-korvauksiin ja Suomen kansal-
lisoopperalle sekä avustusmäärärahat Helsingin seudun kesäyliopistolle ja Västra Nylands Folkhögsko-
lanille.

Omnian aikuiskoulutukselle työväenopisto ja aikuislukiotoiminnasta maksettavat palvelujen ostot sekä
työväenopistoon ja aikuislukioon kohdistetut eläkemenoperusteiset eläkemaksut maksetaan sivistystoi-
men yhteisistä menoista.

Perusopetuksen kotikuntakorvaukset Espoossa muiden kuntien oppilaista saatavat tulot sekä vastaavasti
muille kunnille, valtiolle ja kuntayhtymille maksettavat kotikuntakorvaukset sisältyvät yhteisiin määrära-
hoihin. Esikunnan järjestämän koulutuksen määrärahat sisältyvät talousarvioon vuoden 2019 tasoisina.
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TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

PERUSKAUPUNKI

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS

SUURPELLON TASEYKSIKKÖ

TAPIOLAN TASEYKSIKKÖ
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TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN TARINA

Viihtyisä ja toimiva ympäristö espoolaisille

Varmistamme hyvän kaupunkiympäristön ja asumisen

Luomme edellytykset kaupungin kasvulle ja palveluille. Vastaamme kaupungin tilojen toimivuudesta,
liikenteen sujuvuudesta ja ympäristöstä monin eri keinoin. Viime vuosina olemme rakentaneet uusia
asuinalueita, kehittäneet palveluja ja kaupunkikeskuksia sekä aloittaneet suuria rakennushankkeita
isojen väylähankkeiden lisäksi.

Espoota kehitetään viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten verkostokaupunkina, jossa asuu
lähes 300 000 asukasta vuonna 2020. Väestönkasvun edellytysten ja talouden turvaamiseksi Espoossa
tarvitaan vuosittain 3 500 uutta asuntoa ja toimintamahdollisuudet yrityksille.

Edistämme monipuolista ja kohtuuhintaista asuntotarjontaa ja tuemme erilaisten väestönryhmien
asumista. Myötävaikutamme aluekeskusten ja asuinalueiden tasapainoiseen kehitykseen ympäristöä
kunnioittaen.

Kehitämme kaupunkikeskusten vahvuuksia ja kilpailukykyä

Turvaamme viihtyisän asumisen, sujuvan asioinnin ja vapaa-ajan toiminnan eri alueilla. Jatkamme
Tapiolan ja Matinkylän alueilla kulttuuri- ja kaupallisen toiminnan kehittämistä. Vahvistamme Otaniemen
ja Keilaniemen alueella Aalto-yliopiston sekä alueen yritysten toimintaedellytyksiä. Lisäämme Espoon
yhteyksiä metropolialueella Raide-Jokerilla.

Espoon keskuksen ja Espoonlahden keskuksia uudistetaan ja laajennetaan monipuolisia palveluja
kehittäen. Leppävaara aluetta kehitetään voimakkaasti asemanseudulla, urheilupuiston ja Perkaan
alueilla. Suurpellon, Finnoon, Keran, Niittykummun ja Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti -osuuden alueet
kehittyvät nykyistä kaupunkimaisemmiksi.

Tehostamme joukkoliikennettä

Eheytämme kaupunkirakennetta tehostamalla maankäyttöä hyvien joukkoliikenneyhteyksien,
kaupunkiradan, Länsimetron sekä Raide-Jokerin vaikutuspiirissä.

Tavoitteenamme on sujuva joukkoliikenne, jonka palvelutaso on laadukasta. Kehitämme joukkoliikennet-
tä sekä katu- ja kevyenliikenteen verkostoa erityisesti raideliikenteen yhteydessä. Tämä mahdollistaa
asemien lähialueilla monipuolisten palvelujen ja asumisen kehittymisen sekä eri pysäköintiratkaisujen ja
kevyenliikenteen lisäämisen. Parannamme kevyen liikenteen verkostoa monipuolisesti eri käyttäjäryhmil-
le.

Joukkoliikenteen järjestelyjen vaikutus näkyy kaavoituksessa, rakentamisessa ja kaupungin palvelujen ja
toimitilojen uudelleen järjestelyissä. Jatkamme metroasemien ympäristöjen uudistamista ja palvelutori-
konseptien kehittämistä.
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Huolehdimme kaupunkiympäristöstä

Kehitämme kaupunkirakennetta taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväksi
metropolialueeksi yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa. Varmistamme resurssit viihtyisien ja
turvallisten asuinalueiden, liikenneyhteyksien, toimivien palvelujen ja uusien työpaikkojen luomiseen.
Tarjoamme laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut. Pidämme huolen siitä, että luonto on lähellä jokaista
espoolaista tulevaisuudessakin. Varmistamme luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja turvaamme
viheralueiden yhtenäisyyden.

Luomme edellytykset yksityiselle asuin-, liike- ja toimitilarakentamiselle. Yritystontteja kaavoittamalla
vahvistamme Espoota yhtenä johtavana korkean teknologian yritysten sijoittumiskaupunkina.
Koordinoimme kaupungin investointiohjelmaa ja tuotamme toimivat ja turvalliset toimitilat kaupungin
käyttöön.

Asuntotuotantoa koskevien sitoumusten täyttämiseksi lisäämme maanhankintaa ja kaavoitusta sekä
rakentamista. Varmistamme riittävän pien- ja kerrostalotonttien varannon. Omaleimaisia kaupunginosia
kehitetään täydennyskaavoituksella ja peruskorjauksin.

Tuotamme palvelut yhteistyöllä

Kehitämme kaupunkia kestävästi. Huolehdimme kaupunkiympäristön laadusta ja ympäristönsuojelusta ja
olemme aktiivisesti mukana kestävien energiaratkaisujen kehittämisessä ja koordinoimme kaupungin
ilmastotyötä. Edistämme uusiutuvien energialähteiden ja rakennusmateriaalien käyttöä ja asumisen
energiatehokkuutta.

Kaupungin kasvun haasteita hallitsemme kustannustehokkaasti oikealla osaamisen ja henkilöstön
resursoinnilla. Tuotamme palveluja yhdessä kaupunkilaisten, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien
kanssa. Tavoitteenamme on viihtyisä, turvallinen ja esteetön Espoo, joka on laadukkaasti rakennettu ja
ylläpidetty.
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Teknisen ja ympäristötoimen valtuustokauden ja vuosikohtaiset tavoitteet

Taulukossa kaupunkiyhteiset tulostavoitteet on merkitty lihavoidulla kursiivilla ja tulostavoitteet
lihavoinnilla.

Sivistys ja hyvinvointi

Päämäärä: Espoo on sivistyksen kärkikaupunki Suomessa. Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia
huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään. Kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät
riitä. Itsenäinen Espoo järjestää, tuottaa ja kehittää palveluja asukaslähtöisesti yhteistyössä kumppanei-
den kanssa ja huolehtii lähiympäristöstä yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluvalikoima muodostaa
ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten
omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden.

Valtuustokauden
tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Lähtöarvo

Espoon palvelut
järjestetään ja
tuotetaan asukas- ja
asiakaslähtöisesti sekä
kustannusvaikuttavasti.

Palvelutuotanto
kehittyy asukas- ja
asiakaslähtöisesti ja
kustannusvaikuttavasti
monituottajamallia
hyödyntäen.

Kaupunki- ja kuntapalvelut,
laaja asuinkuntaindeksi.

Monituottajamallin
hyödyntäminen.

City as a Service -palvelut.

Edellinen
kaupunki- ja
kuntapalveluiden
laaja asuinkun-
taindeksi.

Espoo on Suomen
liikkuvin kunta.

Varmistetaan terveyttä
ja hyvinvointia edistävät
riittävät lähiluonto ja
lähiliikuntapaikat.

Ulkoilureittien yleissuunnitel-
man mukainen toteutus,
viher- ja virkistysverkoston
ylläpito, riittävät maa-alueet.

Merellisen Espoon
virkistyskäyttömahdollisuuksia
kehitetään.

Kaupunki- ja
kuntapalvelut;
puistojen ja
viheralueiden
hoito,
ulkoilureittien
yleissuunnitelman
tavoitteet,
puistojen ja
viheralueiden
määrät.

Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista
uhkaavat riskit koko osa-alueella:

Riskienhallintatoimet nyt ja jatkossa:

Toimitilojen sisäilman laadun vaihtelut. Korjaustoimenpiteiden riittävät määrärahat ja
oikea-aikaisuus. Investointiohjelman toteutumi-
nen.

Elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys

Päämäärä: Espoo on kansainvälisesti kiinnostava ja vetovoimainen osaamisen sekä tieteen, taiteen ja
talouden innovaatioympäristö. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen.
Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava yhteiskuntavastuullinen Espoo rakentaa hyvinvointia ja
vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen.
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Valtuustokauden
tavoite

Tulostavoite /
tavoite Mittari / arviointikriteeri Lähtöarvo

Espoon
työllisyysaste
nousee 75
prosenttiin ja
työttömyys alenee
5 prosenttiin.

Luodaan
edellytykset
uusien
työpaikkojen ja
palvelujen
syntymiselle.

Kaavoitettujen työpaikkatonttien
määrä (kem2).

Kaavoitettujen työpaikkatont-
tien määrä.

Espoo on
kansainvälisesti
kiinnostava
yrityksille ja
sijoittajille.

Edistetään
yritysten ja
työpaikkojen
sijoittumista
Länsimetron ja
kaupunkiradan
kasvu- ja
kehityskäytäviin.

Investointiohjelman ja
kaavoitustavoitteiden toteutumi-
nen.

Kaavoitusohjelman ja
investointiohjelman
suunnitellut tavoitteet ja
toimenpiteet 2020, MAL-
tavoitteet 2020

Espoon kaikki
toiminta tehdään
kuntalaisia varten
ja heidän
kanssaan
yhteistyössä.

Maankäytön
suunnittelun ja
rakentamisen
palvelut ovat
laadukkaat ja
asiakaslähtöiset.

Hallinto- ja lupaprosessien
käytettävyys ja sujuvuus.

Asiakastyytyväisyys. Käsittelyajat.

Sujuvoitetaan maankäytön ja
rakentamisen säätelyä ja
toimintoja.

Espoo.fi- sivuston kehittäminen.

Vuoden 2019 palveluiden
määrä, laatu ja käsittelyajat.
Asiakastyytyväisyyskyselyjen
edelliset tulokset.
Markkinointi- ja viestintä-
suunnitelma.

Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista
uhkaavat riskit koko osa-alueella:

Riskienhallintatoimet nyt ja jatkossa:

Asuntotuotannon markkinamuutokset. Asuntotuotannon edellytysten varmistaminen.
Toimintaan vaikuttavat kaavoitusprosessin ja
rakentamisen toimenpiteiden päätösten
siirtyminen.

Riskeihin varautumalla varmistamme investoin-
tiohjelman etenemisen ja kaavoitusohjelman
toteutumisen.

Ympäristö, rakentaminen ja liikenne

Päämäärä: Osana verkostomaista metropolialuetta Espoo kehittyy taloudellisesti, ekologisesti, sosiaali-
sesti ja kulttuurisesti kestävästi. Palvelukeskittymien saavutettavuus joukkoliikenneyhteyksin paranee ja
kaupunkikeskukset kehittyvät omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi, turvallisiksi ja esteettömiksi
asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Segregaation torjumiseksi ja
espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin vastaamiseksi kaupunki tarjoaa edellytykset monimuotoiselle
asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle.

Valtuustokauden
tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Lähtöarvo

Koulut kuntoon:
Kouluilla ja
päiväkodeilla on
terveet ja toimivat
tilat, ja sisäilmakoh-

Kouluilla ja
päiväkodeilla on
terveet ja toimivat
tilat, ja sisäilmakohtei-
den hätäväistöjen

Päiväkoti- ja kouluhankkeet
etenevät investointiohjel-
man ja koulut kuntoon -
ohjelman mukaisesti
laadukkaasti ja

Päiväkoti ja kouluhank-
keiden investointiohjel-
ma.

Koulut kuntoon -ohjelma.
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teiden ja
hätäväistöjen
lukumäärä on nolla.

lukumäärä on nolla. kustannusvaikuttavasti.

Sisäilmakohteiden määrä.

Hätäväistöjen määrä.

Sisäilmakohteiden
hätäväistöjen lukumäärä
on nolla.

Sisäilmakohteiden
määrä (2019).

Tilakustannukset
laskevat ja tilojen
käyttö- ja
täyttöasteet
paranevat.

Toimitilat tukevat
palvelujen toteuttamis-
ta kustannustehok-
kaasti.

Koulu e/brm2.

Päiväkodit e/brm2.

Tavoitelasku 2 % / vuosi.

Kustannustehokkuus
e/brm2.

Vuoden 2019
vertailuarvot.

Espoon viidestä
kaupunkikeskukses-
ta muodostuu asuin-,
asiointi-, työpaikka-
ja opiskelukeskuk-
sia, joilla
vahvistetaan
kestävää kasvua,
yhdenvertaisuutta,
hyvinvointia ja
saavutetaan
skaalaetuja.

Espoon kaupunkikeskus-
ten kasvua vahvistetaan
kaupunkirakennetta ja -
ympäristöä
kehittäen.

Yleiskaavojen
eteneminen.

Liikenneyhteyksiä
kaupunkikeskusten välillä
parannetaan.

Kaavoituksessa
priorisoidaan täydennysra-
kennuskohteet.

Segregaation ehkäisemi-
sessä alueellisten
näkökulmien huomioimi-
nen.

Esteettömyysohjelman
toteutuminen.

Kaavoituksen, väylä- ja
liikennehankkeiden
eteneminen.

Kaavoitusohjelma 2020.

Esteettömyysohjelma.

Espoon kasvu- ja
kehityskäytävät
perustuvat toimiviin
raideyhteyksiin.

Varmistetaan suurten
kehittämisprojektien ja
raideliikenteen
asemaseutujen
maankäytön tiivistäminen
ja kaupungin
investointien
eteneminen.

Kaavoituksen kerrosalan
määrä; k-m2.

Investointiohjelman
toteutuminen.

Kaavoitushankkeet ja
investoinnit Länsimetron,
kaupunkiradan sekä
Raide-Jokerin
kehitysvyöhykkeillä.

MAL-tavoitteet 2020

Espooseen on
helppo rakentaa
pientaloja. Pientalo-
ja kerrostalotonttien
tonttivaranto on
riittävä.

Varmistetaan
asuntotuotannon riittävä
tonttivaranto.

Edistetään pientalokaa-
vavarannon
käyttöönottoa.

Pientolokaavojen määrä.

POKEn eteneminen.

Toteutetaan katujen
kunnallistekniikan
investointeja budje-
tin mahdollistamissa
puitteissa.

Tonttivarannon määrä.

Espoossa
rakennetaan
ekologisesti
kestävästi.

Edistetään ekologisesti
kestävää rakentamista.

Hiilivapaan energian käyttö.
Energiatehokkuuden
parantuminen julkisissa ja
yksityisissä kiinteistöissä.
Energiatehokkuuden
edistäminen; sähköautojen
latausinfran kehittäminen.

Hiilivapaan energian
määrä.

Energiatehokkaat
ratkaisut.
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Edistetään puurakentami-
sen edistämisohjelmaa.
Luonnonsuojelun
toimenpiteiden laatiminen
käynnissä.

Lisätään liikenteen
solmukohtien
kaupunkimaisuutta.

Kehitetään Otaniemi-
Keilaniemi ja
Leppävaaran
keskusalueiden
liikenteen
solmukohtien
kaupunkimaisuutta.

Alueiden kehittyminen
kaupunkimaiseksi.

Kaavoitushankkeet ja
investointien toteutuminen.

Kaavoitushankkeet ja
investoinnit Länsimetron
ja kaupunkiradan
kehitysvyöhykkeillä.

Espoo kasvaa
kestävästi.

Asuntotuotantoa ja
liikennettä koskevien
velvoitteiden
täyttäminen.

Espoon kaupungissa
hyväksytyt asemakaavat
sisältävät 350 000 k-m²
uutta asumisen kerrosalaa.

Kaupungilla on kaavalliset
ja kunnallistekniset
valmiudet 3 000 asunnon
vuosituotannolle.

Espoon kaupungissa
hyväksytyt asemakaavat
sisältävät 249 000 k-m²
uutta asumisen
kerrosalaa.

Kaupungilla on
kaavalliset ja
kunnallistekniset
valmiudet 3 000 asunnon
vuosituotannolle.

Joukkoliikenne on
sujuvaa ja sen
kulkutapaosuus
kasvaa.

Joukkoliikenteen
palvelutaso ja
joukkoliikenneyhteydet
kehittyvät.

HSL:n palvelutyytyväisyys-
tutkimus.
Länsimetron jatkeen
rakentaminen etenee
sopimusten ja suunnitel-
mien
mukaisesti.

Raide-Jokeri -projektin
rakentaminen etenee
sopimusten mukaisesti.

Edellinen HSL:n
palvelutyytyväisyystutki-
mus.

Joukkoliikenneyhteyk-
sien rakentamistavoitteet

Lisätään kävelyn ja
pyöräilyn osuutta
Espoossa liikutuista
matkoista.

Parannetaan pyöräilyn ja
kävelyn verkostoa
lisäämällä pyöräliiken-
teen sujuvuutta,
päivittämällä pyöräteiden
suunnitteluohjeet sekä
parantamalla
pyörätieinfraa.

Pyöräilyn laatukäytävän
toteutus etenee.

Verkoston kehittyminen.

Pyörä- ja kävelytieinfran
määrä.

Tehdään Espoosta
hiilineutraali vuoteen
2030 mennessä.

Edistetään energia-
säästötavoitteita ja
ympäristökriteereitä
rakentamisessa,
alueiden kehittämises-
sä ja palvelutuotan-
nossa.

KETS-tavoitteiden
toteutuminen.
Eri kaupungin-
osien Smart &
Clean ratkaisujen
kehittäminen.
Kestävien ja innovatiivisten

KETS - Kuntien
energiatehokkuussopi-
mus.

Espoon kasvihuonekaa-
supäästöt.
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hankintojen edistäminen.
Covenant of Mayorsin
mukaisen ilmastosuunni-
telman toimenpiteiden
eteneminen.

Edistetään kestävän
kehityksen tavoitteiden
toteutumista
rakentamisessa.

Edistetään uusiutuvan
energian käyttöönottoa
julkisissa ja yksityisissä
rakennuksissa.

Panostetaan monipuoli-
seen energianeuvontaan.

Tehdyt toimenpiteet.

Espoo on Suomen
turvallisin kaupunki.

Edistetään turvallisuutta. Turvallisuusajattelun
edistäminen yleisten
alueiden turvallisuudessa ja
työturvallisuudessa.

Tapahtuneiden
onnettomuuksien määrä ja
kustannukset.

Espoon liikenneturvalli-
suusaineisto.

Työtapaturmien määrät.

Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat
riskit koko osa-alueella:

Riskienhallintatoimet nyt ja jatkossa:

· Toimitilojen tilakustannusten hallinta.
− kustannuksia nostaa rakentamisen

suhdannetilanteen muutos
− äkillisten tilajärjestelyjen kasvu (esim.

sisäilmaongelmat)
− väestömäärän kasvu

· Investointiohjelman toteutuminen.

· Hallitaan kustannuskehitystä eri toimenpitein ja
lisätään tuottavuutta.

· Varmistetaan investointiohjelman toteutuminen.

Rakentamisessa ja ylläpidossa luonnon
olosuhteet sisältävät aina riskin toiminnalle. Ne
voivat nostaa kustannuksia.

Osa riskeistä force majeur –riskejä. Toiminnan
johtamistoimenpiteillä varaudutaan vähentämään
riskejä.

Ilmastotoimenpiteiden riittämättömyys. Uusi, aikaistunut ilmastotavoitteen toteutuminen
vaatii Espoolta uusien toimenpiteiden tunnistamista
ja suunnittelua yhdessä kumppaneiden kanssa.
Kaupunki edistää toimenpiteitä usein eri keinoin.

Talous, henkilöstö ja johtaminen

Päämäärä: Toimimme edelläkävijänä kunnallisten palvelujen, niiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden
parantamisessa. Osaavana ja uudistuskykyisenä henkilöstönä järjestämme, tuotamme ja kehitämme
palveluja sekä niiden laatua, kustannusvaikuttavuutta ja tuottavuutta. Johtaminen, esimiestyö ja
työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Tasapainotamme kaupunkikonsernin talouden ja
käännämme velkamäärän laskuun. Nostamme investointien omarahoitusosuuden sataan prosenttiin.
Kaupungin organisaatio kehittyy ja vastaa toimintaympäristön muutokseen.
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Valtuustokauden
tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Lähtöarvo

Espoon talous on
tasapainossa ja
Espoon verotaso
pysyy maltillisena.
Konsernin
lainakanta
kääntyy laskuun
valtuustokauden
lopulla.

Palvelutuotannon
tuottavuus paranee
vähintään 1,5 %
peruspalvelujen
hintaindeksin muu-
tos huomioiden.

Toimialan merkittävim-
pien palvelutuotteiden
suoritteiden
yksikkökustannusten
muutos-%.

Toimialan keskeiset mittarit
ovat vuositason mittareita.
Yleisten alueiden hoito
2016, €/m2.

Asemakaava, €/kaavoitettu
kerrosala (kem2).

Välivuokraus,
€/vuokrasopimusten määrä
(kpl).
Yleisten alueiden
hoito neliöhinta €/m2 (2018:
0,6 euroa/m2, 2017:
0,65 euroa/m2).
Asemakaavoituksen
palvelutuotteen
kokonaiskustannukset, Q2:
15,6 euroa/ kem2. Koko
vuoden ennusteessa
kaavoitetun kerrosalan
(kem2) määrän arvioidaan
toteutuvan tavoitetasoa
korkeampana, jolloin
yksikköhinta laskee. Tavoite
2019, 17,7 euroa/kem2.
Asuntojen välivuokraus 1
129 kpl, Q2: 3
523 euroa/sopimus, sisältää
sisäisen vuokran; vuonna
2018, 1 136 kpl, 6 688
euroa/sopimus.

Henkilötyön tuottavuus
paranee 1,0 %.

Oman ja vuokratyövoi-
man henkilötyövuosien
määrä yhteensä
suhteessa asukasmää-
rään tai alemmalla
organisaatiotasolla
suoritemäärään.

Oman ja vuokratyövoiman
henkilötyövuosien määrä
vuonna 2019.

Patu-tuotteiden käyttö
palvelujen järjestämisen ja
operatiivisen toiminnan
johtamisessa lisääntyy.

Tulosyksikköjen
asiakkuusperusteinen
palvelujen tuotteistus
Patu 2.0. on valmistunut
30.5.2020 mennessä.

Nettomenojen kasvu on
enintään talousarvion
mukainen.

Toimintakatteen
alijäämän muutos-%, eli
toimialan nettomenojen
kasvu -%.

Vuoden 2019 tilinpäätös.
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Espoon
johtaminen ja arki
sujuu.
Työhyvinvointi
paranee ja
sairaspoissaolot
vähenevät.

Henkilöstökokemus
johtamisesta, työn
sujuvuudesta ja työhyvin-
voinnista on korkea ja
työnantajaa halutaan
suositella.

Mittarina Kunta10
kyselyn kokonaisindeksi
2020. Tavoitetaso on,
että kokonaisindeksi on
vähintään vuoden 2018
tasolla.

Vuoden 2019 työhyvinvoin-
timatriisin arvo.

Terveysperusteiset poissaolot
vähenevät 10 % edellisen
vuoden vastaavan
ajankohdan tasosta.

Terveysperusteisista
poissaoloista aiheutuva
kuorma päivää per
henkilö. (Terveysperus-
teisiin poissaoloihin
kuuluvat palkalliset ja
palkattomat
sairaspoissaolot,
kuntoutustuki, työ- ja
työmatkatapaturmiin
liittyvät poissaolot.)

Terveysperusteiset
poissaolot 2019.

Espoon viestintä
on vuorovaikut-
teista ja
modernia.

Espoon viestintä on
vuorovaikutteista ja
modernia.

Toimialan somekanavien
postausten määrä,
jakojen määrä,
seuraajien määrä,
näyttöjen määrä.

Toimialan Yammer-
ryhmän jäsenten määrä,
aktiivisten käyttäjien
määrä, julkaisuja
tehneiden käyttäjien
määrä, viestien määrä.

Vuoden 2019 tilastot.

Espoo on
digitaalisten
palvelujen ja
älykkään
kaupungin
ykköskaupunki –
City as a Service.

Kehitetään palveluja
asiakaslähtöisesti ja palvelut
muotoillaan asiakasta varten.

Asiakasnäkökulmat
mukana palveluiden
kehittämisessä.

(kaupunkitasoisten)
asiakaspalveluprojektin
eteneminen.

Toteutuneet toimenpiteet.

Ihmiset ja
yritykset saavat
Espoosta hyvää
palvelua
kotimaisten
kielten lisäksi
myös englanniksi.

Lisätään englanninkielisen
viestinnän määrää.

Uudistetaan Internet-
sivustoa ja asiointimate-
riaalia.

Vuoden 2019 sivuston ja
asiointiaineiston
englanninkielinen määrä.

Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat
riskit koko osa-alueella: Riskienhallintatoimet nyt ja jatkossa:
· Haasteelliset toimintakate- ja tuottavuusta-

voitteet voivat vaarantaa palvelutason
säilyttämisen volyymien kasvaessa.

· Tulopuolen riskinä on yleinen suhdanne-
kehitys erityisesti maanmyyntitulojen osalta.

· Toimintakatetta seurataan aktiivisesti ja
havaittuihin poikkeamiin puututaan nopeasti.

· Aktiivinen maapolitiikka.
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Kustannuksia nostaa yleisen kustannuskehityk-
sen nouseminen sekä ylläpidettävien kiinteistö-
jen ja infran määrän kasvu, että rakennetun
ympäristön ikääntyminen.

Hallitaan kustannuskehitystä eri toimenpitein ja
lisätään tuottavuutta. Rakennetun ympäristön oikea-
aikainen korjaaminen vähentää kustannuksia.

Ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytoinnissa
on toimialalla haasteita.

Toimialan julkisuuskuvan ja houkuttelevuuden
kehittäminen. Vakanssien järjestelyt toimintaympä-
ristömuutosten mukaisesti.

Teknisiin digitaalisiin järjestelmiin kohdistuu
häiriöitä, jolloin palveluiden saatavuus häiriintyy.
Kyberhyökkäykset Espoon järjestelmiin.

Häiriötilanteiden päivittäiset toimenpiteet Espoon
tietohallinnon toimesta. Uusien käytänteiden ja
työkalujen käyttöönotto. Varautuminen mm.
kyberhyökkäyksiin, haittaohjelmiin. Henkilökunnan
kouluttaminen tietoturvan ja tietosuojan lain
vaatimiin toimiin.

Toiminnan painopisteet talousarviovuodelle

· Viittä aluekeskusta kehitetään tasapuolisesti muut Espoon alueet huomioiden
· Toimenpiteet hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä
· Espoon maankäyttöön liittyvien tavoitteiden ja uuden MAL-sopimuksen toteutuminen
· Luoda edellytykset monipuoliselle ja kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle
· Investointiohjelman toteutuminen suunnitellusti:

o Metron ja Raide-Jokerin rakentaminen
o Toimitilahankkeet
o PPP-hankkeet
o Infra-hankkeet

· Voimakkaan väestönkasvun tarvitsemien palveluinvestointien toteuttaminen
· Toimitilojen hyödyntäminen asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti
· Palveluita kehitetään asiakaslähtöisesti.

Talouden tasapaino- ja tuottavuusohjelman toteuttaminen 2020

Tuottavuutta parannetaan omaa toimintaa kehittämällä. Resursseja oikein kohdistamalla ja toimintatapo-
ja muuttamalla pystymme tarjoamaan entistä enemmän parempaa palvelua asiakkaillemme.

Tavoitteena on kaavoituksen ja Espoon maankäyttöön liittyvien tavoitteiden toteutuminen sekä
asuntotuotannon edellyttämien kaavallisten ja kunnallisteknisten valmiuksien toteutuminen. Arvioidaan,
että Espoon asukasmäärä kasvaa vuosittain 4 600 uudella asukkaalla. Väestönkasvu ja uusien
asuntojen määrän kasvu edistävät kaupungin kehittymistä ja kasvua. Mahdollinen suhdannekäänne voi
vaikuttaa toimialan myyntituloihin sekä viiveellä myös investointihankkeiden kustannuksiin.

Toimiala edistää monipuolisten ja kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista ja tarjontaa tukien mm. eri
väestöryhmien asumista. Aluekeskuksia ja asuntoalueita kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa.
Kaupungin toimitiloja kehitetään ja hyödynnetään monipuolisesti ja tehokkaasti. Kuntalaisille palveluita
tuottavaa toimitilaverkkoa kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Espoon
toimitilojen käyttöä tehostetaan parantamalla niiden tilatehokkuutta asiakaslähtöisesti ja kohdistamalla
toimenpiteitä toiminnan kannalta tarpeettomiin toimitiloihin. Kaupungille tarpeettomien ja turhia kuluja
aiheuttavien kiinteistöjen luovutuksesta järjestetään hintakilpailuja, joihin yritykset ja kuntalaiset voivat
osallistua. Tavoitteena on turvalliset ja terveelliset toimitilat sekä koulujen ja päiväkotien kuntoon
saaminen.

Investointi- ja vuokrakustannukset ohjaavat toimitilahankkeiden toteuttamista. Hankkeiden toteuttamises-
sa hyödynnetään eri omistusmuotoja sekä erimuotoisia elinkaarimalleja ja kumppanuushankkeita.
Kiinteistöjen hankekustannusten seurantaan panostetaan hankkeiden koko elinkaaren ajan.



ESPOON KAUPUNKI
Taloussuunnitelma 2020–2022                                                                                                 1 000 euroa

175

Tuottavuuden parantamiseksi toimialan palvelujen hinnoittelua ja taksoja tarkastellaan säännöllisesti.
Maan luovutuksessa tontit luovutetaan käypään hintaan ja hintatason varmistamiseksi järjestetään
hintakilpailuja. Finnoon alueen asuntorakentamisen myötä Espoolle tulee maanmyyntituloista merkittäviä
tuloja seuraavina vuosina. Espoo on merkittävä maanomistaja alueella. Toimialan kokonaistuottavuutta
ja palvelujen saatavuutta kehitetään eri keinoin, mm. toimintatapoja ja uusia digitaalisia työskentelytapoja
kehittäen. Toimiala kehittää myös sopimustekniikkaa ja erilaisia hankintatapojaan tuottavuuden
edistämiseksi. Palveluiden järjestämisessä keskeistä on oman tuotannon, omajohtoisen tuotannon ja
osto palveluiden suhteen optimointi.

Hyvällä johtamiskulttuurilla varmistamme tehokkaan toiminnan. Muutokset toimintaympäristössä ja
entistä parempien palvelujen tuottaminen monipuolistavat ja kehittävät henkilöstön työtehtäviä.
Hallitsemme tuottavuutta hyvällä toiminnan suunnittelulla ja sujuvilla työjärjestelyillä. Henkilöstön
osaamisen korkeaa tasoa pidetään yllä koulutuksin ja seuraamalla aktiivisesti rakennus- ja kiinteistöalan
kehitystä. Jatkamme johtamis- ja esimiestyön kehittämistä, sekä sairaspoissaolojen oikeansuuntaista
vähenemistä.

Talous

4 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI (ilman liikelaitoksia)

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 171 654 182 708 188 494 185 364 185 004
Valmistus omaan käyttöön 11 360 13 915 13 615 13 615 13 615
Toimintamenot -224 570 -247 141 -261 525 -261 974 -257 462
Toimintakate -41 556 -50 518 -59 416 -62 995 -58 843

Suunnitelmapoistot -65 729 -66 800 -67 133 -67 124 -67 042

Tilikauden tulos -107 286 -117 318 -126 549 -130 119 -125 885

Menot euroa/asukas 791 853 888 876 848

Tekninen ja ympäristötoimi (ilman nettositovia tulosyksiköitä)

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 151 744 167 708 173 494 170 364 170 004
Valmistus omaan käyttöön 3 608 3 915 3 615 3 615 3 615
Toimintamenot -197 386 -222 141 -236 525 -236 974 -232 462
Toimintakate -42 034 -50 518 -59 416 -62 995 -58 843

Suunnitelmapoistot -65 729 -66 800 -67 133 -67 124 -67 042

Tilikauden tulos -107 764 -117 318 -126 549 -130 119 -125 885

Menot euroa/asukas 695 767 803 792 765
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Toimintamenot lautakunnittain/tulosyksiköittäin

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tekninen ja ympäristötoimi (pl. nettoyksiköt) -197 386 -222 141 -236 525 -236 974 -232 462
Tekninen lautakunta (pl. nettoyksiköt) -54 722 -57 958 -59 990 -60 592 -60 595
Kaupunkisuunnittelulautakunta -9 902 -10 580 -10 801 -10 931 -11 050
Ympäristölautakunta -2 749 -3 220 -3 359 -3 511 -3 600
Rakennuslautakunta -4 070 -3 857 -3 737 -3 786 -3 821
Joukkoliikenne -108 574 -127 572 -139 622 -138 397 -133 273
Muut tekniset ja ympäristöpalvelut -17 370 -18 954 -19 016 -19 757 -20 123

Tekninen ja ympäristötoimi (nettoyksiköt)

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Ulkopuoliset työt -17 164 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000
Rakentamisen sisäiset palvelut -10 020 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Investoinnit

954 Koneet ja kalusto

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 0 0 0 0
Menot -2 421 -800 -800 -800 -800
Netto -2 421 -800 -800 -800 -800

964 Osakkeet ja osuudet

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 0 0 0 0
Menot -16 021 -17 403 -21 900 -29 532 -37 617
Netto -16 021 -17 403 -21 900 -29 532 -37 617

41 TEKNINEN LAUTAKUNTA
Kaupunkitekniikan keskuksen muodostavat neljä palvelualuetta: kaupunkimittaus- ja geotekniikka,
hallinto, investoinnit sekä infrapalvelut.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Kaupunkitekniikan keskus turvaa kaupunkielämän perusedellytykset huolehtimalla kaupungin katujen,
teiden ja muiden liikenneväylien, kunnallistekniikan ja viherympäristön toteuttamisen ohjelmoinnista,
suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä hoitaa kadunpidon, pysäköinninvalvonnan ja
maanmittausalan viranomais- ja palvelutehtävät kaupungin alueella. Palveluita järjestetään omana työnä,
omajohtoisena työnä ja ostopalveluina. Kaupunkitekniikan keskus tekee laajaa yhteistyötä valtion,
HSY:n, HSL:n sekä seudun kuntien kanssa erilaisissa liikenneverkon kehittämishankkeissa sekä
yhdyskuntateknisissä ja ympäristöasioissa.
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Käynnistyvällä vuosikymmenellä tulee keskuksen kaikessa toiminnassa korostumaan vuosikymmenen
loppuun asetettu hiilineutraaliustavoite. Toimenpiteinä on jo käynnistetty uusiutuvan dieselin käyttö
kalustossamme, oman kaluston sähköistäminen ja latausinfran mahdollistaminen sekä MAAS-palvelujen
mahdollistaminen mm. kaupunkipyöräjärjestelmällä. Sähköbussien latausinfraa on toteutettu yhdessä
Tilapalvelut-liikelaitoksen ja HSL:n kanssa, käyttöön otetun kaluston edellyttämässä aikataulussa.
Toimitilaverkostoa on tiivistetty ja toimistotilojen pinta-ala on pienentynyt, henkilöstön yhteiskäytössä on
sähköavusteisia polkupyöriä ja sähköautoja. Sähköisten palvelujen mahdollistaminen on vähentänyt
asiakkaidemme liikkumistarpeita ja oman henkilöstön etätyökäytännöillä vähennetään työmatkojen
tarvetta ja päästöjä. Myös etäosallistuminen kokouksiin kasvaa jatkuvasti.

Infran suunnittelussa ja rakentamisessa pyritään toimintavuoden aikana pilotoimaan hiilineutraalia
infratyömaata sekä kehittämään entisestään massakoordinaatiota ja minimoimaan kuljetuksia.
Valaistuksessa lisätään energiaa säästävän led-valaistuksen käyttöä vaihtamalla vanhoja lamppuja,
uudisrakentamisessa kaikki valaistus on led-tekniikkaa. Viherkunnossapitoa kehitetään kestävän
kehityksen periaatteiden mukaiseksi ja metsien hoidolla pyritään lisäämään hiilensidontaa. Paikkatietoai-
neistoja kehittämällä ja jakamalla mahdollistetaan sujuvampien kulkureittien löytäminen. MAAS-
palvelujen kehittämistä jatketaan.

Investoinneissa painottuvat kestävät liikkumismuodot. Raide-Jokerin rakentaminen pääsee täyteen
laajuuteensa toimintavuoden aikana. Metron rakentaminen Espoossa etenee ja metroasemien
ympäristöjä kehitetään kaavoituksen mahdollistamassa aikataulussa. Kaupunkiradan jatkamiseen
Kauklahteen valmistaudutaan. Bussiliikenteen sujuvuutta parannetaan mm. Kuurinniityn ja Suurpellon
välisen joukkoliikennekadun rakentamisella sekä lukuisilla pienillä parannustoimilla verkostoon. Kevyen
liikenteen järjestelyjä parannetaan kaiken rakentamisen yhteydessä ja erityisesti raideliikenneasemien
läheisyydessä. Kaiken liikenteen sujuvuutta parantamalla vähennämme liikenteen päästöjä.
Ulkoilureittiverkostoa ja muita virkistysaluepalveluja kehitetään ja mahdollistetaan luontoliikkuminen
mahdollisimman lähellä jokaisen espoolaisen kotiovea.

Infrainvestointien seurauksena ylläpidettävä pinta-ala kasvaa 3-5 prosenttia vuodessa. Infrapalveluverk-
koa ja -valikoimaa kehitetään ylläpidon määrärahoja vastaavaksi ja uudisrakentamisessa tavoitellaan
elinkaarikustannustehokkuutta.

Vastuullamme olevat kaupunkimittaukseen, kadunpitoon ja pysäköinninvalvontaan liittyvät viranomais-
toiminnot, asiantuntija- ja asiakaspalvelut toteutamme laadukkaasti, sujuvasti ja asiakaslähtöisesti.

Kaikki toimintamme tukee toimialan visiota: Toimiva, viihtyisä ja turvallinen Espoo.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 58 141 52 773 52 773 52 773 52 773
Valmistus omaan käyttöön 11 171 13 800 13 400 13 400 13 400
Toimintamenot -81 906 -82 958 -84 990 -85 592 -85 595
Toimintakate -12 594 -16 385 -18 817 -19 419 -19 422

Suunnitelmapoistot -65 706 -66 800 -67 044 -67 042 -67 042

Tilikauden tulos -78 300 -83 185 -85 860 -86 462 -86 465

Menot euroa/asukas 288 286 289 286 282

Teknisen lautakunnan määrärahat ovat sitovia sekä tulojen että menojen osalta, pois lukien 415
Ulkopuoliset työt ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut, joiden toimintakate on sitova.
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41 Tekninen lautakunta (ilman nettositovia tulosyksiköitä)

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 38 230 37 773 37 773 37 773 37 773
Valmistus omaan käyttöön 3 419 3 800 3 400 3 400 3 400
Toimintamenot -54 722 -57 958 -59 990 -60 592 -60 595
Toimintakate -13 072 -16 385 -18 817 -19 419 -19 422

Suunnitelmapoistot -65 706 -66 800 -67 044 -67 042 -67 042

Tilikauden tulos -78 778 -83 185 -85 860 -86 462 -86 465

Menot euroa/asukas 193 200 204 203 200

Vuoden 2020 sitovat toimintatulot teknisen lautakunnan osalta ovat 37,8 milj. euroa ja toimintamenot 60
milj. euroa.

Investoinnit

9541 Koneet ja kalusto

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 0 0 0 0
Menot -2 421 -800 -800 -800 -800
Netto -2 421 -800 -800 -800 -800

Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut sekä investoinnit hankkivat määrärahalla mm. mittauslaitteita
sekä maaperätutkimuslaitteita. Infrapalvelut hankkii työkoneita.

411 HALLINTO

Hallinnon palvelualueeseen kuuluvat vuonna 2020 kaksi palveluyksikköä: hallinto ja asiakaspalvelut sekä
viranomaistehtävät.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Palvelualue tuottaa tehtäväalueeseen liittyviä hallinnollisia palveluja ja huolehtii teknisen ja ympäristötoi-
men keskitetyistä asiakaspalveluista. Sähköistä työskentelytapaa kehitetään mm. sähköisen arkistoinnin
avulla. Asiointipalveluja kehitetään koko kaupungin tasoisesti ja samalla pyritään käyttämään uutta
teknologiaa asiakaspalvelussa ja asiakaspalautteen analysoinnissa. Eri palvelukanavia ja sähköisiä
toimintatapoja hyödynnetään asiakaslähtöisyyden edistämisessä.

Palvelualue huolehtii kaupungin pysäköinninvalvonnasta ja ajoneuvojen siirtolain mukaisista tehtävistä ja
edesauttaa käytännön valvonnalla kaupungin pysäköintipolitiikan ja pysäköinnin kehittämisohjelman
linjausten toteutumista.
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Ilmastotoimet

Palvelualue toteuttaa omaan toimintaansa liittyviä toimenpiteitä, joilla tuetaan tavoitetta hiilineutraalista
Espoosta vuonna 2030. Toimenpiteiden arvioidaan aiheuttavan vähäisiä lisäkustannuksia. Esimerkkinä
toimista on siirtyminen sähköautojen käyttöön työtehtävissä. Viestinnässä ja asiakastyössä tuodaan esiin
kaupunkitekniikan keskuksen ilmastotoimia ja edistetään kaupungin tavoitetta.

Tunnusluvut

Tulosyksikön merkittävimmät Patu-projektissa tuotteistetut ja noin 70 prosenttia tulosyksikön budjetista
kattavat palvelutuotteet, tuotteiden kokonaiskustannukset sekä suoritemäärien ja yksikköhinnan kehitys
ja tavoitteet vuosina 2018-2020. Palvelutuotteiden sisältö ja laatutaso pidetään vakiona. Suoritemäärien
kehityksestä esitetään arvot vuosille 2021-2022.

Palvelutuotteet 2018-2022 (€)
2019-2020

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020 muutos-% 2021 2022
41 TEKNINEN LAUTAKUNTA
411 HALLINTO
Henkilöstömäärä 42 43 43 44 2,3 % 44 44
Htv 40 41 41 42 2,4 % 42 42
Asukkaiden teknisen ja ympäristötoimen palveluhin liittyvät asiointi- ja neuvontapalvelut

Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 944 000 924 000 924 000 930 000 0,6 %
 - suorite: saapuneet kirjalliset palautteet, puhelut, käynnit, sähköpostit ym.39 643 43 000 43 000 43 000 0,0 % 43 000 43 000
 - yksikkökustannus e/kpl. 23,81 21,49 21,49 21,63 0,7 %
Pysäköinnin ja liikenteen sujuvuuden varmistaminen pysäköinnin valvonnalla

Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 1 085 000 1 216 000 1 216 000 1 356 000 11,5 %
 - suorite: valvontasuoritteet (maksukehoitukset ja huomaukset) kpl39 337 46 600 46 600 46 600 0,0 % 46 600 46 600
 - yksikkökustannus e/kpl. 27,58 26,09 26,09 29,10 11,5 %
Asiantuntija- ja hallintopalvelut

Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 1 415 000 1 463 000 1 263 000 1 387 000 9,8 %
 - suorite: käytetty työaika 23 594 23 483 23 483 12 642 -46,2 % 12 642 12 642
 - yksikkökustannus e/h 59,97 62,30 53,78 109,71 104,0 %

Palvelualueen henkilöstömäärä säilyy edellisen vuoden tasolla, mutta henkilöstön jakautuminen eri
yksiköille muuttuu. Tämän seurauksena palvelutuotteen asiantuntija- ja hallintopalvelut suoritemäärä
melkein puolittuu ja palvelutuotteiden yksikköhinnat muuttuvat tuotteissa pysäköinnin ja liikenteen
sujuvuuden varmistaminen pysäköinnin valvonnalla ja asiantuntija- ja hallintopalvelut.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 2 400 2 442 2 442 2 442 2 442
Toimintamenot -3 457 -3 619 -3 673 -3 675 -3 676
Toimintakate -1 057 -1 177 -1 231 -1 233 -1 234

Suunnitelmapoistot -7 0 0 0 0

Tilikauden tulos -1 064 -1 177 -1 231 -1 233 -1 234

Menot euroa/asukas 12 12 12 12 12
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413 INFRAPALVELUT

Infrapalveluiden tehtävänä on turvallisen ja viihtyisän kaupungin luominen espoolaisille hyvin hoidettujen
yleisten alueiden kautta. Yksikkö huolehtii katu- ja viheralueiden kunnossapidon järjestämisestä,
joukkoliikenteen omistajaohjauksesta, kaupunkipyöräjärjestelmästä, liikenteenohjaus- ja valaistusjärjes-
telyistä sekä katualueella tehtävän työskentelyn hallinnoinnista ja johtotietojen jakelusta.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Toiminta on jaettu neljään palveluyksikköön: katukunnossapito, viherkunnossapito, alueiden käytön
hallinta sekä kaupunkiliikenne. Infrapalvelut järjestää yleisten alueiden kunnossapidon omana työnä,
omajohtoisena työnä ja ostopalveluna. Kunnossapidon osalta tavoitteena on hyödyntää aina parasta
ajantasaista tietoutta toiminnan järjestämisessä.

Sekä omassa tuotannossa että ostopalveluissa huomioimme ympäristönäkökulmia mm. kaluston
päästövaatimusten muodossa sekä uusiutuvan polttoaineen käytössä. Ympäristöystävällistä kalustoa
käyttämällä pyrimme monimuotoisen luonnon turvaamiseen. Kehitämme viheralueiden kunnossapitoa
kestävän kehityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti mm. lisäämällä entisestään myrkytöntä
rikkakasvien torjuntaa sekä hyödyntämällä entistä enemmän luonnon omia prosesseja mm. ravinnekier-
rossa. Katuvalaistuksessa päivitämme valaisimia energiaa säästäviin malleihin määrätietoisesti.

Pyrimme edistämään monimuotoisella metsien- ja niittyjenhoidolla monimuotoisuutta ja hiilensidontaa.
Teemme töitä vieraslajien torjunnan eteen, sekä edistämme asukkaiden hyvinvointia viljelypalstoja ja
puisto-/metsäalueita kehittämällä.

Infrapalveluverkkoa ja -valikoimaa kehitetään kunnossapidon määrärahoja vastaavaksi. Kehittäminen
perustuu palvelukohtaisiin ohjelmiin, joissa palveluverkot ja resurssit on tarkasteltu kaupunkitasoisesti.

Ensimmäistä kertaa laaditun infraomaisuudenhallinnan strategian tavoitteena on tuottaa strategiset
linjaukset eri omaisuuserien hallintaa varten, mikä mahdollistaa pitkäjänteisen sekä läpinäkyvän
päätöksenteon mm. eri palveluiden laatutasosta, kustannuksista sekä vaikuttavuudesta. Yksi
avaintavoitteista on, että infraomaisuuden arvo ja tila saadaan kehittymään strategisten valintojen
mukaisesti sen sijaan, että painopisteet eläisivät vuosittain eri intressien ristipaineessa.

Palvelualueen toiminnalla varmistetaan, että liikkuminen on aina helppoa, turvallista ja matka-ajat ovat
hyvin ennakoitavissa. Liikkumisympäristöä kehitetään siten, että kestävät liikkumistavat ovat
houkuttelevia ja helppokäyttöisiä. Pyöräliikenteen olosuhteita kehitetään mm. kehittämällä opastusta,
madaltamalla reunakiviä sekä parantamalla talvipyöräilyn olosuhteita. Arvioidaan harjasuolauksen
vaikutukset ja suunnitellaan sen jatko huomioiden eri aluekeskusten tarpeet ja reittien jatkuvuus.

Palvelualueella hyödynnämme tulevaisuudessa tietomallipohjaisuutta. Kehitämme sähköisiä työkaluja ja
sähköisten palveluiden tasoa jatkuvasti.
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Tunnusluvut

Tulosyksikön merkittävimmät Patu-projektissa tuotteistetut ja noin 70 prosenttia tulosyksikön budjetista
kattavat palvelutuotteet, tuotteiden kokonaiskustannukset sekä suoritemäärien ja yksikköhinnan kehitys
ja tavoitteet vuosina 2018-2020. Palvelutuotteiden sisältö ja laatutaso pidetään vakiona. Suoritemäärien
kehityksestä esitetään arvot vuosille 2021-2022.

Palvelutuotteet 2018-2022 (€)
2019-2020

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020 muutos-% 2021 2022
41 TEKNINEN LAUTAKUNTA
413 INFRAPALVELUT
Henkilöstömäärä 237 232 232 232 0,0 % 232 232
Htv 224 219 219 219 0,0 % 219 219
Yleisten alueiden hoito
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 16 425 000 16 801 000 16 801 000 17 940 865 6,8 %
 - suorite: m² 25 957 161 25 956 635 25 956 635 26 133 167 0,7 % 26 586 027 27 047 945
 - yksikkökustannus €/m² 0,63 0,65 0,65 0,69 6,2 %
Yleisten alueiden korjaus
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 3 719 000 4 082 000 4 082 000 4 034 705 -1,2 %
 - suorite: m² 23 957 161 23 956 635 23 956 635 24 133 167 0,7 % 24 133 167 25 047 945
 - yksikkökustannus €/m² 0,16 0,17 0,17 0,17 0,0 %
Muut palvelutuotteet
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 10 463 000 12 142 000 12 142 000 13 042 430 7,4 %

Muut palvelutuotteet ovat monen eri toimintojen menot, joita ei voida sijoittaa palvelutuotteiden
pääluokkiin eikä niitä voida erikseen yksilöidä kokonaisuuksiksi.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 3 542 2 500 2 750 2 750 2 750
Toimintamenot -30 437 -33 026 -34 868 -35 469 -35 470
Toimintakate -26 895 -30 526 -32 118 -32 719 -32 720

Suunnitelmapoistot -107 -138 -381 -380 -380

Tilikauden tulos -27 002 -30 664 -32 499 -33 099 -33 100

Menot euroa/asukas 107 114 118 119 117

Talouden seuranta on merkittävässä asemassa, kun seurataan oman tuotannon kilpailukyvyn kehittymis-
tä. Palvelualueen tavoitteena on tuottaa sille toimintaohjeessa asetettuja tavoitteita mahdollisimman
kustannustehokkaalla tavalla. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää aktiivista toimintaympäristön ja -kentän
analysointia.

Toimintojen taloudellisuutta ja vaikuttavuutta edistävät pitkällä tähtäimellä kaupungin ydintehtävää
palveleviin alan valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin osallistuminen omien kehityshankkeiden ohella.

Kaupungin kasvaessa ja kehittyessä hoidettavat pinta-alat kasvavat.

Talousarvioneuvotteluissa lisättiin määrärahaa luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.
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415 ULKOPUOLISET TYÖT

Ulkopuolisille tehtäviä töitä ovat kaduilla ja muilla yleisillä alueilla, pääasiassa HSY:lle, toteutettavia vesi-
ja viemäriverkostojen rakentamispalveluja ja muille osapuolille telekaapeleiden putkituksia.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 17 557 15 000 15 000 15 000 15 000
Toimintamenot -17 164 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000
Toimintakate 393 0 0 0 0

Tilikauden tulos 393 0 0 0 0

Menot euroa/asukas 60 52 51 50 49

Ulkopuoliset työt on nettobudjetoitu ja sen toimintakate on sitova.

417 KAUPUNKIMITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAPALVELUT

Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut huolehtii maasto- ja maaperätietojen keruusta, paikkatiedon
tuottamisesta, pohjarakentamiseen liittyvistä asiantuntijatehtävistä sekä kaupunkimittaukseen liittyvistä
lakisääteisistä viranomaistehtävistä, rekisterien ylläpidosta ja maanalaisten johtojen sijaintitiedon
hallinnasta.

Palvelualue on jakaantunut toiminnallisesti neljään yksikköön, joista kiinteistönmuodostus, paikkatieto
sekä maastomittaukset tuottavat kaupunkimittauspalveluja ja geotekniikkayksikkö geotekniikkapalveluja.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Palvelualue vastaa asemakaava-alueiden kiinteistönmuodostuksesta, rekisteritietojen ylläpidosta,
kiinteistöveron tietohuollosta, ja muista maanmittausalan palvelutehtävistä, kuten maanalaisten johtojen
näyttötoiminnasta. Lisäksi palvelualue vastaa kaavoituksen ja muun suunnittelun pohja-, opas- ja
virastokartan ylläpidosta ja tuottamisesta, kaupungin pohja- ja kalliorakentamiseen liittyvistä tutkimus-,
suunnittelu- ja neuvontatehtävistä sekä kokoaa ja ylläpitää maa- ja kallioperätietoihin perustuvia
tietokantoja ja jakaa niissä olevia tietoja.

Numeerisessa muodossa oleva perusaineisto mahdollistaa monipuolisen tietojen hyödyntämisen sekä
tehokkaamman tiedonsiirron erilaisten rajapintojen ja tiedonvälityskanavien välityksellä. Ajantasaisella
aineistolla ja rekisteritiedolla suunniteltaessa saadaan välillisiä hyötyjä Espoon tavoitteeseen olla
hiilineutraali vuonna 2030. Hyötyjä saadaan esim. suunniteltaessa täydennysrakentamista, joka
puolestaan mahdollistaa olemassa olevan kaupunkirakenteen hyödyntämisen, lyhentää kulkumatkoja ja
tehostaa julkisen liikenteen käyttöä. Hyötyjä saadaan myös suunniteltaessa pyöräilyreitistöä ja
kaupunkipyörien sijoittelua.

Pääpaino paikkatiedon ja rekisteritiedon tuottamisessa on perusaineiston täydentämisessä ja jatkuvassa
ylläpidossa. Paikkatietojen keruussa ja ylläpidossa tuotetaan lähtötietoja kolmiulotteista kaupunkimallin-
nusta sekä tuotemallipohjaista suunnittelua ja toteutusta varten. Kantakartan ylläpito on osa 3D-
kaupunkimallin ylläpitoa. Vuoden 2020 tavoitteisiin kuuluu 3D-katselupalvelun avaaminen internet
käyttäjille. Palvelualue on mukana yleiskaavayksikön kanssa kehittämässä lähtötietojen keräämisen
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automaatiota, jonka avulla kestävän kehityksen näkökulmat voidaan ottaa huomioon läpi kaavoituspro-
sessin.

Asiakaspalvelun laatua kehitetään pitämällä rekisteri- ja kartta-aineistot sekä tiedot maa- ja kallioperästä
ja pohjavedestä mahdollisimman kattavina, ajantasaisina, luotettavina sekä helposti käytettävinä.
Maanomistajien tarpeita palvelevat viranomaistehtävät hoidamme mahdollisuuksien mukaan
maanomistajien toiveiden mukaisesti mahdollistaen rakennustoiminnan ja asemakaavojen toteutumisen.
Tarjoamalla ajantasaisen tietosisällöltään riittävän kattavan ja visuaalisesti havainnollisen pohja-aineiston
palvelualue mahdollistaa kaupungin kaikille toimijoille laadukkaiden digitaalisten palveluiden kehittämisen
ja tehokkaan vuorovaikutuksen kuntalaisten ja virkamiesten välillä, joka osaltaan pienentää hiilidioksidi-
päästöjä liikkumistarpeen pienentymisen kautta. Edistämme tietoaineistojen yhteiskäyttöä ja
tietojärjestelmien välisiä integraatioita, jotka mahdollistavat ja tehostavat digipalvelujen kehitystä.

Tulostavoitteisiin pyritään hyödyntämällä automaatiota ja uutta tekniikkaa. Kehityskohteina ovat
sähköinen allekirjoitus ja sähköinen arkisto sekä maastotoiminnan paperiton toimintaprosessi.
Kuntalaisille ja yrityksille tarjottavia sähköisiä palveluja kehitetään edelleen ja käyttöä tehostetaan
tiedottamalla.

Asiakkaille tarjotaan maksullisia maaperä- ja kartta-aineistoja, kairaustietoja maa- ja kallioperästä ja
tietoja pohjaveden pinnan tasoista. Lisäksi tarjotaan maksuttomia aineistopalveluja rajapintapalvelujen
kautta.

Ilmastotoimet

Toiminnassa otetaan huomioon Espoon tavoite olla hiilineutraali vuonna 2030. Edellä esitettyjen
välillisten vaikutusten lisäksi toiminnassa on mahdollista vaikuttaa tavoitteeseen myös suorilla valinnoilla.

Uutta tekniikkaa otetaan käyttöön mittaus- ja pohjatutkimuskaluston uusimisen yhteydessä. Vanhaa
kalustoa pyritään mahdollisuuksien mukaan kierrättämään luovuttamalla laitteita uusiin käyttötarkoituk-
siin.

Merkittävä hiilidioksidipäästöihin vaikuttava toimenpide on ollut siirtyminen biodieselin käyttöön.
Biodieselin käyttöaste palvelualueen ajoneuvo- ja muussa kalustossa on 100 %. Myös tulevaisuudessa
käytetään ainoastaan biodieseliä.

Sähköiset hakumenettelyt ovat tarjolla tonttijakojen ja kiinteistötoimitusten hakumenettelyssä ja sähköistä
osallistumismahdollisuutta toimituskokouksiin sekä tonttijakoneuvotteluihin kehitetään. Lisäksi
toiminnassa hyödynnetään etätyöskentelymahdollisuuksia.

Tunnusluvut

Tulosyksikön merkittävimmät Patu-projektissa tuotteistetut ja noin 70 prosenttia tulosyksikön budjetista
kattavat palvelutuotteet, tuotteiden kokonaiskustannukset sekä suoritemäärien ja yksikköhinnan kehitys
ja tavoitteet vuosina 2018-2020. Palvelutuotteiden sisältö ja laatutaso pidetään vakiona. Suoritemäärien
kehityksestä esitetään arvot vuosille 2021-2022.
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Palvelutuotteet 2018-2022 (€)
2019-2020

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020 muutos-% 2021 2022
41 TEKNINEN LAUTAKUNTA
417 KAUPUNKIMITTAUS JA GEOTEKN.
Henkilöstömäärä 111 109 109 109 0,0 % 109 109
Htv 105 103 103 103 0,0 % 103 103
Paikkatietoaineistojen ylläpito ja asiantuntijatehtävät
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 1 262 000 1 260 000 1 160 000 1 290 000 11,2 %
 - suorite: tallennetut kohteet sekä julkaisussa olevat ja toimitetut aineistot491 929 360 000 360 000 360 000 0,0 % 360 000 360 000
 - yksikkökustannus e/kpl 2,57 3,50 3,22 3,58 11,2 %
Kiinteistönmuodostus sekä asiantuntijapalvelut rakennusvalvonnalle
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 1 076 000 1 211 000 1 211 000 1 241 000 2,5 %
 - suorite: tonttijaot ja toimitukset sekä
asemapiirrosten tarkistus ja 2 606 2 125 2 125 2 125 0,0 % 2 125 2 125
 - yksikkökustannus e/kpl 412,89 569,88 569,88 584,00 2,5 %
Maastomittaukset
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 1 956 000 2 096 000 2 096 000 2 126 000 1,4 %
 - suorite: pyykitykset,
rakennusvalvontamittaukset ja 4 569 3 300 3 300 3 300 0,0 % 3 300 3 300
 - yksikkökustannus e/kpl 428,10 635,15 635,15 644,24 1,4 %
Geotekniset palvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 2 152 000 2 216 000 2 216 000 2 294 000 3,5 %
 - suorite: maastomallimittaukset, kairaukset ja asiantuntijapalvelut444 400 400 400 0,0 % 400 400
 - yksikkökustannus e/kohde 4 846,85 5 540,00 5 540,00 5 735,00 3,5 %

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 3 199 3 000 2 750 2 750 2 750
Valmistus omaan käyttöön 979 860 860 860 860
Toimintamenot -6 477 -6 827 -6 952 -6 952 -6 952
Toimintakate -2 299 -2 967 -3 342 -3 342 -3 342

Suunnitelmapoistot -260 -336 -336 -336 -336

Tilikauden tulos -2 559 -3 303 -3 678 -3 678 -3 678

Menot euroa/asukas 23 24 24 23 23

418 RAKENTAMISEN SISÄISET PALVELUT

Rakentamisen sisäisten palveluiden menot koostuvat sellaisten rakentamishankkeiden menoista, jotka
Kaupunkitekniikan keskus rakentaa pääasiallisesti omaa henkilökuntaa käyttäen. Menot siirretään
investointeihin valmistus omaan käyttöön kirjauksen kautta.
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Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 2 353 0
Valmistus omaan käyttöön 7 751 10 000 10 000 10 000 10 000
Toimintamenot -10 020 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Toimintakate 85 0 0 0 0

Tilikauden tulos 85 0 0 0 0

Menot euroa/asukas 35 35 34 33 33

Rakentamisen sisäiset palvelut on nettobudjetoitu ja sen toimintakate on nolla.

419 INVESTOINNIT

Investointien palvelualue rakennuttaa ja rakentaa Euroopan kestävintä kaupunkia luomalla turvallista,
toimivaa ja viihtyisää kaupunkiympäristöä. Tavoitteeseen päästään kehittämällä katu- ja viheralueita
asukkaiden, elinkeinoelämän sekä muiden käyttäjien palvelutarpeiden mukaisesti.

Espoo on osaltaan hyväksynyt PK-seudun kasvua ohjaavan MAL-sopimuksen ja sitoutunut noudatta-
maan MAL-suunnitelman tavoitteita. MAL2019 suunnitelman mukaan asukasmäärän kasvu osoitetaan
nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja joukkoliikenteen kannalta kilpailukykyisille alueille. Espoon tavoite
on 3300 uutta asuntoa vuodessa, joka edellyttää myös uutta infraa.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Raideliikenteen kasvava rooli Espoossa ohjaa merkittävästi rakennuttamis- ja rakentamistoimintaa.
Toteutettavat kohteet keskittyvät palvelemaan parhaita joukkoliikenteen saavutettavuusvyöhykkeitä
(SAVU I-II) eli metron, Kaupunkiradan sekä Raide-Jokerin ympärillä tiivistyvää kaupunkia. Raidehankkei-
siin liittyvää infraa sekä toimivia yhteyksiä asemanseuduille ja ratojen varrella suunnitellaan ja
toteutetaan. Pyöräilyinfraa parannetaan muiden rakentamishankkeiden yhteydessä, minkä lisäksi
pyöräilyn pääreittien toteuttamisohjelman mukaisia parannuksia toteutetaan Espoon laatu- ja
seutureittien osalta. Infrainvestoinneilla on tärkeä rooli sähköisen liikenteen mahdollistajana. Tämä
otetaan huomioon kaikissa uudisrakennus- ja peruskunnostushankkeissa.

Infraa suunnitellaan arvostavassa vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Suunnittelu- ja rakentamis-
hankkeiden viestintä on aktiivista, avointa ja ymmärrettävää. Asukkaiden erilaiset toiveet otetaan
tasapuolisesti huomioon tavoitteisiin ja yleiseen etuun pyrkien. Kaupunkiympäristöstä kehitetään
turvallista, siistiä, esteetöntä ja toimivaa. Kaikkien kulkumuotojen liikenne on sujuvaa sekä valmiissa
infrassa että työmaavaiheessa.

Espoon vetovoimaisuuden ja asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi Espoon virkistyskäyttömahdollisuuk-
sia parannetaan kehittämällä Rantaraittia ja muuta ulkoilureittiverkostoa. Asukaspuistojen ja
historiallisten puistojen kunnostamista jatketaan.

Investoinnit-palvelualueen palvelut järjestetään parhaalla mahdollisella tavalla yhdistämällä omaa työtä,
puitesopimuspalveluita ja kilpailutusta. Ohjelmointi toteutetaan pääosin omana työnä ja suunnittelu
pääasiassa ostopalveluna. Rakentamisessa haetaan paras vaihtoehto oman työn, omajohtoisena työn ja
ostopalvelun valikoimasta.

Infrapalveluverkkoa ja -valikoimaa kehitetään ylläpidon määrärahoja vastaavaksi ja uudisrakentamisessa
tavoitellaan elinkaarikustannustehokkuutta. Parhaita suunnitteluratkaisuja haetaan yhdessä kunnossapi-
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täjien ja käyttäjien kanssa. Kehittäminen ja uudisrakentaminen perustuvat palvelukohtaisiin ohjelmiin,
joissa palvelut, palveluverkot ja resurssit on tarkasteltu asiakassegmenteittäin kaupunkitasoisesti.

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa yleisten alueiden suunnittelusta tehdään tietomallipohjaisesti ja
rakentaminen koneohjausjärjestelmiä hyödyntäen. Omaisuudenhallinnan perusrekisteriä ja suunnittelu-
menetelmiä kehitetään siten, että suunnitelmatieto ja rakentamisen näin rakennettu -tieto on
hyödynnettävissä suoraan perusrekisterin kautta koko infran elinkaaren ajan. Näin pysytään tietomallien
käytön suhteen edelläkävijöiden joukossa.

Ilmastotoimet

Hiilineutraali Espoo 2030 -tavoitetta tuemme parhaiten tehostamalla rakennushankkeiden välistä maa- ja
kiviainesten kierrätystä ja vähentämällä näin rakennusmateriaalien kuljetusmatkoja. Kestävissä
hankinnoissa painotetaan uusiutuvien polttoaineiden ja kaikkien kierrätyskelpoisten materiaalien
hyödyntämistä mahdollisuuksien mukaan. Toimintavuonna 2020 pilotoidaan hiilineutraali urakka -
toimintamallia osana 6Aika-hanketta, jossa yhdessä rakentamishankkeessa pyritään löytämään keinot
hiilineutraaliuteen yhteistyössä urakoitsijan, muiden kaupunkien ja alan toimijoiden kanssa.

Ilmastonmuutokseen varaudutaan toteuttamalla tulvasuojelua ja hulevesien viivyttämistä parantavia
hankkeita ja osallistumalla PKS-yhteisen hulevesitietokannan (HUTI) kehittämiseen.

Tunnusluvut

Tulosyksikön merkittävimmät Patu-projektissa tuotteistetut ja noin 70 prosenttia tulosyksikön budjetista
kattavat palvelutuotteet, tuotteiden kokonaiskustannukset sekä suoritemäärien ja yksikköhinnan kehitys
ja tavoitteet vuosina 2018-2020. Palvelutuotteiden sisältö ja laatutaso pidetään vakiona. Suoritemäärien
kehityksestä esitetään arvot vuosille 2021-2022.

Palvelutuotteet 2018-2022 (€)
2019-2020

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020 muutos-% 2021 2022
41 TEKNINEN LAUTAKUNTA
419 INVESTOINNIT
Henkilöstömäärä 171 170 170 170 0,0 % 170 170
Htv 162 161 161 161 0,0 % 161 161
Ohjelmoinnin ja tiedonhallinnan asiantuntijapalvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 1 703 000 1 991 000 2 117 000 2 003 000 -5,4 %
 - suorite: HTV 15 18 18 17 -5,6 % 17 17
 - yksikkökustannus e/HTV 113 533 110 611 117 611 117 824 0,2 %
Suunnittelun asiantuntijapalvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 2 576 000 2 707 000 2 607 000 2 722 000 4,4 %
 - suorite: HTV 44 44 44 42 -4,5 % 42 42
 - yksikkökustannus e/HTV 58 545 61 523 59 250 64 810 9,4 %
Rakennuttamisen asiantuntijatehtävät
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 1 421 000 2 000 000 2 000 000 2 012 000 0,6 %
 - suorite: HTV 25 32 32 26 -18,8 % 26 26
 - yksikkökustannus e/HTV 56 840 62 500 62 500 77 385 23,8 %
Rakentamisen valvonta ja rakentaminen
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 4 202 000 4 051 000 4 051 000 4 075 000 0,6 %
 - suorite: HTV 90 89 89 77 -13,5 % 77 77
 - yksikkökustannus e/HTV 46 689 45 517 45 517 52 922 16,3 %

Muut palvelutuotteet ovat monen eri toimintojen menot, joita ei voida sijoittaa palvelutuotteiden
pääluokkiin eikä niitä voida erikseen yksilöidä kokonaisuuksiksi.



ESPOON KAUPUNKI
Taloussuunnitelma 2020–2022                                                                                                 1 000 euroa

187

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 29 090 29 831 29 831 29 831 29 831
Valmistus omaan käyttöön 2 440 2 940 2 540 2 540 2 540
Toimintamenot -14 351 -14 487 -14 497 -14 497 -14 497
Toimintakate 17 179 18 284 17 874 17 874 17 874

Suunnitelmapoistot -65 332 -66 326 -66 326 -66 326 -66 326

Tilikauden tulos -48 153 -48 042 -48 452 -48 452 -48 452

Menot euroa/asukas 51 50 49 48 48

43 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA
Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen kaupunkisuunnittelukeskuksen tehtävänä on huolehtia alueiden
käytön suunnittelusta ja luoda kaavoituksen kautta edellytykset viihtyisälle, toimivalle ja turvalliselle
asuin- ja elinympäristölle.

Tavoitteena on tuottaa kaupungin kehityksen turvaavia yleiskaavoja ja asemakaavoja sekä niihin liittyviä
kehittämis- ja liikennesuunnitelmia, jotka ovat laadullisesti korkeatasoisia, taloudellisesti edullisia ja
vastaavat espoolaiselle kaavoitukselle asetettuja vaatimuksia ja ovat valmiita toteutettaviksi.

Lisäksi kaupunkisuunnittelukeskus vastaa seudullisesta maankäytön, asumisen ja liikenteen
suunnittelutyöstä (MAL-sopimus) kaavoitukseen ja Espoon maankäyttöön liittyvien strategisten
tavoitteiden toteutumisesta.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Kaupunkisuunnittelulautakunnan toiminta painottuu kaavoitusohjelman mukaisten kaavoitustehtävien
lisäksi ennakoimattomiin kiireellisiin asemakaavan muutoksiin, lausuntoihin ja selvityksiin, lupakäsitte-
lyyn, yleiskaavatyön edellyttämiin tutkimuksiin ja seudulliseen yhteistyöhön maankäytön ja liikenteen
suunnittelussa. Erityisesti tullaan panostamaan metron ja metroasemien lähialueiden ja metron
kehyskäytävän suunnitteluun sekä turvaamaan kaupungin sitoutumisten edellyttämä asuntotuotanto.

Kaavoituksen suoritemäärät ja maankäytöllisten tavoitteiden toteutuminen edellyttävät ammattitaitoista
henkilöstöä ja johtamiselta sujuvia prosesseja. Henkilöstövoimavaran riittävyys varmistetaan
muutostilanteessa joustavuudella ja moniosaamisen tukemisella.

Tunnusluvut

Tulosyksikön merkittävimmät Patu-projektissa tuotteistetut ja noin 70 prosenttia tulosyksikön budjetista
kattavat palvelutuotteet, tuotteiden kokonaiskustannukset sekä suoritemäärien ja yksikköhinnan kehitys
ja tavoitteet vuosina 2018-2020. Palvelutuotteiden sisältö ja laatutaso pidetään vakiona. Suoritemäärien
kehityksestä esitetään arvot vuosille 2021-2022.
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Palvelutuotteet 2018-2022 (€)
2019-2020

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020 muutos-% 2021 2022
43 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA
Henkilöstömäärä 125 125 125 125 0,0 % 125 125
Htv 118 118 118 118 0,0 % 118 118
Asemakaava
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 5 093 699 5 546 104 5 266 853 5 427 121 3,0 %
 - suoritemäärä (kaavoitettu kerrosala) 362 409 312 500 350 000 312 500 -10,7 % 312 500 312 500
 - yksikkökustannus, e/suorite (kem2) 14 18 15 17 15,4 %
Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 3 868 065 4 045 004 4 113 797 4 291 548 4,3 %
 - suoritemäärä (käytetty työaika) 92 270 92 000 92 000 92 000 0,0 % 92 000 92 000
 - yksikkökustannus, e/suorite (h) 42 44 45 47 4,3 %
KSK-luvat
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 940 437 989 370 1 104 081 1 082 331 -2,0 %
 - suoritemäärä (lupien määrä) 123 128 128 128 0,0 % 128 128
 - yksikkökustannus, e/suorite (kpl) 7 646 7 729 8 626 8 456 -2,0 %

MAL-tavoite Espoon osalta on 249 000 k-m² asuinrakentamisen asemakaavaa vuodessa (kunnassa
hyväksyttyjen asemakaavojen asuinkerrosala), mikä vastaa 2 500 asunnon vuosituotantoa. Espoon tulee
asemakaavoittaa asuinrakennusoikeutta vuosittain 312 500 k-m2 joukkoliikenteen kannalta hyvin
saavutettaville alueille. Vuoden 2019 ennusteessa kaavoitetun kerrosalan (kem2) määrän arvioidaan
toteutuvan tavoitetasoa korkeampana, mikä laskee yksikköhintaa.

Henkilöstömenot kasvavat vuodesta 2019. Asemakaavan palvelutuotteen yksikköhinta kuitenkin laskee
vuoden 2019 talousarvioon verrattuna. Osa yksikköhinnan laskusta aiheutuu kustannusten kirjautumises-
ta aiemmasta poiketen muille palvelutuotteille.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 598 550 550 550 550
Toimintamenot -9 902 -10 580 -10 801 -10 931 -11 050
Toimintakate -9 304 -10 030 -10 251 -10 381 -10 500

Suunnitelmapoistot -8 0 0 0 0

Tilikauden tulos -9 312 -10 030 -10 251 -10 381 -10 500

Menot euroa/asukas 35 37 37 37 36

Tulot kertyvät pääosin ulkoisista maksutuloista, joiden osuus tuloista on 0,54 milj. euroa. Asemakaavoi-
tuksen palvelumaksujen kertymä vaihtelee vuosittain kaavojen ja lupien koon mukaan. Asemakaavoituk-
sen palvelumaksujen osuus tuloarviosta on 0,38 milj. euroa.

Suurin osa menoista on henkilöstömenoja, joihin on varattu 7,7 milj. euroa. Palkkojen sopimuskorotuk-
set, lomarahan palautuminen täysimääräiseksi sekä työnantajan henkilösivukulujen kasvu nostavat
henkilöstömenoja vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna.

Asiantuntijapalveluita ostetaan 1,3 milj. eurolla. Asiantuntijapalveluita hankitaan asema- ja yleiskaavan
sekä liikennesuunnittelun konsulttitöihin, kaavoituksen vaatimiin luonto ym. selvityksiin.

Talousarvioneuvotteluissa lisättiin uusi vakanssi kaavoitukseen.



ESPOON KAUPUNKI
Taloussuunnitelma 2020–2022                                                                                                 1 000 euroa

189

44 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Ympäristölautakunnan alaisen ympäristökeskuksen tehtävänä on hyvän elinympäristön ja luonnon
turvaaminen nyt ja tulevaisuudessa mm. valvomalla ympäristöä kuormittavaa toimintaa ja välittämällä
ympäristö- ja luonnonsuojelutietoa.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Ympäristölautakunta palvelee niin kuntalaisia kuin yrityksiäkin. Yritysten toiminnan valvonnassa
varmistetaan lainsäädännön keinoin kuntalaisille hyvä elinympäristö mm. yhteistyössä PKS-kuntien
kanssa.

Villa Elfvikin luontotalo välittää ympäristö- ja luonnonsuojelutietoa yleisesti kävijöille ja täsmätietona
kouluille ja päiväkodeille. Ympäristökeskus koordinoi ja kehittää kaupungin ekotukitoimintaa, mikä
palvelee ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteita.

Espoon Solvallassa aloitti vuonna 2013 toimintansa Metsähallituksen Haltia-luontokeskus, jonka
toiminnassa Espoo on mukana yhtenä osakkaana. Haltia esittelee niin Suomen kansallispuistoverkostoa
kuin PKS -seudun keskeisiä luontoarvoja.

Espoon kaupunki osallistuu vuosina 2018-2025 Metsähallituksen vetämään hankkeeseen, joka saa EU:n
komission LIFE-rahoitusta liito-oravien suojeluun Suomessa ja Virossa. Hankkeessa on mukana 18
kumppania. Espoo on mukana osuudessa, jossa edistetään liito-oravien suojelua kaupunkiympäristössä.
Espoon kaupungin osuus EU:lta saatavista tuista on kaikkiaan noin 1,0 milj. euroa. Hankkeen
pääasiallinen vetovastuu on ympäristökeskuksella. Hankkeeseen on palkattu asiantuntija.

Ympäristökeskus kehittää toimintaansa strategian palvelutoiminnan taloudellisuutta, tuottavuutta ja
laatua koskevien tavoitteiden perusteella. Valvontasuunnitelma täydentää tuloskorttia.

Henkilöstön ikärakenne on monipuolinen. Ympäristölainsäädännön kehittyminen edellyttää jatkuvaa
uuden opettelemista, joten koulutusmahdollisuuksiin panostetaan edelleen.

Tunnusluvut

Tulosyksikön merkittävimmät Patu-projektissa tuotteistetut ja noin 70 prosenttia tulosyksikön budjetista
kattavat palvelutuotteet, tuotteiden kokonaiskustannukset sekä suoritemäärien ja yksikköhinnan kehitys
ja tavoitteet vuosina 2018-2020. Palvelutuotteiden sisältö ja laatutaso pidetään vakiona. Suoritemäärien
kehityksestä esitetään arvot vuosille 2021-2022.

Palvelutuotteet 2018-2022 (€)
2019-2020

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020 muutos-% 2021 2022
44 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Henkilöstömäärä 31 31 31 31 0,0 % 31 31
Htv 29 29 29 29 0,0 % 29 29
Ympäristötarkastus
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 581 656 717 709 693 639 739 720 6,6 %
 - suoritemäärä (tehdyt tarkastukset) 646 800 800 800 0,0 % 800 800
 - yksikkökustannus, e/suorite (kpl) 900 897 867 925 6,6 %
Ympäristökonsultointi
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 1 346 422 1 605 173 1 564 276 1 672 434 6,9 %
 - suoritemäärä  (käytetty työaika) 33 767 37 265 37 265 37 265 0,0 % 37 265 37 265
 - yksikkökustannus, e/suorite (h) 40 43 42 45 6,9 %
Muut palvelutuotteet
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 820 938 896 784 914 698 946 846 3,5 %
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Muiden palvelutuotteiden kokonaiskustannuksiin sisältyy ympäristökasvatuksen menoja Villa Elfvikin
osalta, Metsähallitukselle maksettavat vastikkeet Haltia-luontokeskuksen menoihin sekä käynnissä
olevien hankkeiden menot, mm. Espoon LO LIFE-hankkeen menot.

Henkilöstömenot kasvavat vuodesta 2019. Menojen kasvu nostaa ympäristötarkastuksen ja
-konsultoinnin palvelutuotteiden yksikköhintaa vuoden 2020 talousarviossa suoritemäärien pysyessä
ennallaan. Ympäristökeskukseen on perustettu yksi uusi vakanssi vuonna 2019.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 85 183 223 335 386
Toimintamenot -2 749 -3 220 -3 359 -3 511 -3 600
Toimintakate -2 664 -3 037 -3 136 -3 176 -3 214

Suunnitelmapoistot -8 0 0 0 0

Tilikauden tulos -2 671 -3 037 -3 136 -3 176 -3 214

Menot euroa/asukas 10 11 11 12 12

Tulot kertyvät Villa Elfvikin tilojen käyttökorvauksista sekä ympäristövalvonnan ilmoitus- ja lupapäätösten
käsittelystä sekä ympäristötarkastuksista perittävistä toimitus- ja lunastusmaksuista.

Suurin osa menoista on henkilöstömenoja, joihin on varattu noin 1,95 milj. euroa. Palkkojen sopimusko-
rotukset, lomarahan palautuminen täysimääräiseksi sekä työnantajan henkilösivukulujen kasvu nostavat
henkilöstömenoja vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna.

Metsähallitukselle maksettavat vastikkeet Haltia-luontokeskuksen menoihin ovat noin 0,4 milj. euroa
vuodessa.

Espoon kaupunki saa vuosina 2018-2025 EU:n komission LIFE-rahoitusta liito-oravien suojeluun
kaikkiaan noin 1 milj. euroa. Vuosina 2020-2022 Espoon LO LIFE-hankkeelle saatava rahoitus ja
hankkeen menot ovat noin 0,65 milj. euroa.

Talousarvioneuvotteluissa lisättiin määrärahaa vesiensuojeluohjelman toteuttamisen edistämiseen.

45 RAKENNUSLAUTAKUNTA
Rakennuslautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuna rakennusvalvontaviranomaisena
ja rakennusvalvontakeskus huolehtii laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetyistä
viranomaistehtävistä. Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluvat erilaiset lupapäätökset ja hyväksynnät sekä
rakennustyönvalvontaan liittyvät katselmukset ja tarkastukset sekä rakentamisen neuvonta. Lisäksi
tehtäviin kuuluvat luvattoman rakentamisen ja rakennetun ympäristön hoidon valvonta, hallinnollisten
pakkokeinojen käyttäminen ja lupapäätöksistä tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittely.

Rakennusvalvontakeskus edistää toimivan, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön luomista
ja valvoo rakentamista yleisen edun näkökulmasta.

Rakennusvalvontakeskus antaa muille toimialan keskuksille asiantuntija-apua osallistumalla
asemakaavoituksen ja muiden kaupungin kannalta tärkeiden hankkeiden valmisteluun niiden kitkattoman
etenemisen varmistamiseksi.
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Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Toiminnassa varaudutaan kaupunkirakenteen tiivistymisestä ja entistä tehokkaammasta rakentamisesta
johtuvien vaativien lupahankkeiden määrän lisääntymiseen sekä korjausrakentamisen kasvuun.
Rakennusvalvonnassa seurataan mm. rakennusten energiatehokkuuden kehittymistä ja suoritetaan
ympäristön valvontaa sekä pyritään asiakaspalvelun, neuvonnan ja ulkoisen tiedottamisen parantami-
seen.

Sähköistä lupa-asiointia kehitetään edelleen ja osallistutaan uudistuvan rakennusvalvonnan sähköisen
asiointijärjestelmän kehitystyöhön toimittajan kanssa (LocusCloud-projekti). Prosesseja kehitetään ja
sekä henkilökuntaa että luvanhakijoita koulutetaan järjestelmän käytössä. Rakennusvalvonta pilotoi
myös sähköisen asiakirjojen säilytysjärjestelmän käyttöönottoa (Särmä-projekti). Sähköinen
ajanvarausjärjestelmä on käytössä kaupunkikuva- ja teknisessä yksikössä.

Palvelujen saatavuuden parantamista jatketaan alueellisella toimintamallilla. Toisaalta tuetaan
henkilöstön erikoisosaamista. Tavoitteena on henkilöstön osaamisen ja asiantuntevuuden parantaminen
sekä työkuorman tasoittaminen ja hakijoille luvatuissa lupakäsittelyajoissa pysyminen.

Korjausrakentamisen ja energia-asioiden osaamista ja asiantuntemusta lisätään koulutuksella, työnjaolla
ja erikoistumisella. Keskeinen tavoite on rakenteiden rakennusfysikaalisen toimivuuden tarkastelu sekä
korjausrakentamisessa että uudisrakennushankkeissa. Hulevesien hallintaan sekä kosteus- ja
homevaurioiden estämiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja rakentamisaikaisen kosteudenhallinta-
suunnitelman esittämistä samoin kuin kosteudenhallintakoordinaattorin nimeämistä edellytetään.

Pääkaupunkiseudun ja muiden suurimpien kuntien rakennusvalvontojen yhteistyötä jatketaan ohjeiden ja
toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja yhteisten koulutustilaisuuksien järjestämiseksi. Osallistutaan
aktiivisesti yhteisten tulkinta- ja ohjekorttien laadintaan ja tehdään tiivistä yhteistyötä PKS-alueen
rakennusvalvontojen ja ympäristöministeriön kanssa.

Palautetta rakennusvalvonnan toiminnasta ja sen kehittämisestä kerätään jatkuvalla palautekyselyllä,
joka lähetetään viikoittain lupapäätöksen saaneille ja valmistuneiden hankkeiden osallisille.

Strategian mukaan tavoitteena on joustava ja vuorovaikutteinen työkulttuuri, jossa arvostetaan
yhteistyötaitoja, osaamista ja uudistumiskykyä. Rekrytoinnilla pyritään turvaamaan tulevaisuuden
palvelujen, rakentamisen uusien määräysten ja erityiskohteiden vaatima henkilöstö.

Tunnusluvut

Tulosyksikön merkittävimmät Patu-projektissa tuotteistetut ja noin 70 prosenttia tulosyksikön budjetista
kattavat palvelutuotteet, tuotteiden kokonaiskustannukset sekä suoritemäärien ja yksikköhinnan kehitys
ja tavoitteet vuosina 2018-2020. Palvelutuotteiden sisältö ja laatutaso pidetään vakiona. Suoritemäärien
kehityksestä esitetään arvot vuosille 2021-2022.

Palvelutuotteet 2018-2022 (€)
2019-2020

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020 muutos-% 2021 2022
45 RAKENNUSLAUTAKUNTA
Henkilöstömäärä 52 55 55 55 0,0 % 55 55
Htv 49 52 52 52 0,0 % 52 52
Valvonta- ja lupapalvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 3 145 023 2 980 539 3 083 472 2 888 068 -6,3 %
 - suoritemäärä (saapuneet hakemukset) 1 797 1 900 1 900 1 800 -5,3 % 1 800 1 800
 - yksikkökustannus, e/suorite (kpl) 1 750 1 569 1 623 1 604 -1,1 %
Muut palvelutuotteet
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 924 624 876 266 906 528 849 080 -6,3 %



ESPOON KAUPUNKI
Taloussuunnitelma 2020–2022                                                                                                 1 000 euroa

192

Muiden palvelutuotteiden kokonaiskustannuksiin sisältyy yksikön tuottamien asiantuntijapalveluiden ja
konsultoinnin kustannukset.

Rakentamisen suhdannetilanne vaikuttaa rakennusvalvontakeskukseen saapuvien lupahakemusten
määrään. Saapuneiden hakemusten määräarviota on laskettu vuodesta 2019.

Henkilöstömenot kasvavat vuodesta 2019. Menojen kasvu nostaa palvelutuotteiden yksikkökustannuksia
vuoden 2020 talousarviossa.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 7 643 5 000 5 000 5 000 5 000
Toimintamenot -4 070 -3 857 -3 737 -3 786 -3 821
Toimintakate 3 574 1 143 1 263 1 214 1 179

Tilikauden tulos 3 574 1 143 1 263 1 214 1 179

Menot euroa/asukas 14 13 13 13 13

Tulot kertyvät pääosin ulkoisista maksutuloista. Tulokertymään vaikuttaa rakentamisen suhdannetilanne,
suurten hankkeiden määrä sekä metroasemien lähialueiden hankkeet.

Suurin osa menoista on henkilöstömenoja, joihin on varattu 3 milj. euroa. Palkkojen sopimuskorotukset,
lomarahan palautuminen täysimääräiseksi sekä työnantajan henkilösivukulujen kasvu nostavat
henkilöstömenojen määrää vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna.

Rakennusvalvontakeskus muutti huhtikuussa 2019 VT3:een. Toimitiloihin tehdystä remontista
aiheutuneet kustannukset laskutetaan lisävuokrana yksiköltä.

46 JOUKKOLIIKENNE
Määrärahalla rahoitetaan Espoon asukkaille tarjottavan HSL-joukkoliikenteen järjestämisestä Espoon
kaupungille koituvat menot sekä Matinkylään päättyvän metron hallinto-, hoito- ja pääomavastikkeet.
Budjettiin sisältyvät myös Leppävaaran, Tapiolan ja Matinkylän liityntäpysäköintilaitoksista sekä
kaupunkipyöristä Espoon kaupungille aiheutuvat kustannukset.

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Määrärahoilla varaudutaan lisäämään bussiliikennettä asukasmäärien kasvun tai vyöhykemallin
aiheuttamien matkustajamäärien kasvun vuoksi erityisesti säteittäisille sekä poikittaisille seutulinjoille.
Tapiolaan, Matinkylään ja Leppävaaraan päättyvät liityntälinjat palvelevat metron ja kaupunkiradan
liitynnän lisäksi myös Espoon sisäistä sekä Etelä- ja Keski-Espoon välistä poikittaista matkustamista.
Metroliikenteen tarjontaa parannetaan lisäämällä hieman tarjontaa varhain aamulla ja lauantaisin.

Määrärahoilla varaudutaan vastaamaan vyöhykehinnoittelun myötä kasvavaan kysyntään jatkamalla osa
Tapiolaan päättyvistä lähdöistä Matinkylään ruuhka-aikoina (ns. 3/4-malli). Espoonlahden suuralueelta
tarjotaan ruuhka-aikoina metron ja sen liityntäyhteyksien lisäksi myös bussiyhteyksiä Etelä-Espoon ja
Kampin välille.

Määrärahoilla varaudutaan parantamaan junaliikenteen tarjontaa ruuhka-aikoina.
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Bussiliikenteen osalta merkittävät kustannusvaikutukset kohdistuvat varautumiseen hankkeista ja
työmaista johtuviin poikkeusjärjestelyihin. Raide-Jokerin rakennustöiden suurimmat vaikutukset
kohdistuvat linjaan 550, mutta paikallisten rakennustöiden vaikutukset voivat säteillä laajasti muuhun
linjastoon. Länsimetron jatkeen ja uusien asemaseutujen rakentaminen aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä
bussien ajoreitteihin ja viivytyksiä joukkoliikenteen matka-aikoihin sekä samalla kasvattavat joukkoliiken-
teen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.

Reittiopasta uudistetaan, HSL.fi-palvelua kehitetään ja HSL-sovellusta kehitetään. Myös muihin
digitaalisiin palveluihin on varattu määrärahaa, kuten esim. yrityspalveluiden digitalisointiin, OpenMaaS-
rajapintaan sekä matkustajalaskentalaitteiden kehittämiseen.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 46 525 55 450 58 016 54 751 54 190
Toimintamenot -108 574 -127 572 -139 622 -138 397 -133 273
Toimintakate -62 048 -72 122 -81 606 -83 646 -79 083

Tilikauden tulos -62 048 -72 122 -81 606 -83 646 -79 083

Menot euroa/asukas 382 441 474 463 439

Investoinnit

9641 Arvopaperit

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 0 0 0 0
Menot -16 021 -17 403 -21 900 -29 532 -37 617
Netto -16 021 -17 403 -21 900 -29 532 -37 617

461 HSL

Espoo tilaa joukkoliikenteen järjestämisen ja suunnittelun ostopalveluna Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymältä (HSL), jonka toimialue kattaa Espoon, Vantaan, Helsingin, Kauniaisten, Keravan,
Kirkkonummen ja Sipoon lisäksi myös Tuusulan ja Siuntion alueella liikennöitävän seudullisen ja kuntien
sisäisen joukkoliikenteen.

Tunnusluvut

Mittarit 2018- 2022
2019-2020

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020 muutos-% 2021 2022
Sisäisten linjojen linjakilometrit (milj.km/vuosi) 18,560 18,976 18,976 19,690 3,8 % 19,820 19,840
Seutulinjojen linjakilometrit (milj.km/vuosi) 5,870 27,853 27,853 7,820 -71,9 % 7,820 7,820
Metron linjakilometrit yhteensä (milj.km/vuosi) 6,000 6,180 6,180 6,110 -1,1 % 6,130 6,170
Metron linjakilometrit Espoossa (milj. km/vuosi) 1,520 1,562 1,562 1,540 -1,4 % 1,550 1,560
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Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 46 318 55 200 57 766 54 501 53 940
Toimintamenot -85 164 -96 000 -106 716 -105 512 -100 614
Toimintakate -38 846 -40 800 -48 950 -51 011 -46 674

Tilikauden tulos -38 846 -40 800 -48 950 -51 011 -46 674

Menot euroa/asukas 300 331 362 353 331

Määrärahaan sisältyvät menoina HSL-kuntaosuudet siltä osin, mitä lipputulot eivät kata. Käytännössä
tärkein menoerä on Espoolle kohdistuva maksuosuus HSL:n joukkoliikenteen operointi-, yleis- ja
infrakustannuksista. Tuloina on huomioitu HSL infrasopimuksen mukaan perittävät käyttökorvaukset
kaupungin omistamasta joukkoliikenneinfrasta, jonka Espoon kaupunki laskuttaa HSL:ltä.

Kuntaosuuksien lisäksi määrärahalla rahoitetaan Espoon kaupungille joukkoliikenteen koordinoinnista,
viranomaistehtävistä ja matkustajia palvelevien toimintojen, mm. Kampin, Matinkylän ja Tapiolan
bussiterminaalien sekä Espoon aseman ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia.

462 LÄNSIMETRO

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintamenot -19 888 -28 355 -29 761 -29 739 -29 513
Toimintakate -19 888 -28 355 -29 761 -29 739 -29 513

Tilikauden tulos -19 888 -28 355 -29 761 -29 739 -29 513

Menot euroa/asukas 70 98 101 99 97

Länsimetro Oy on Espoon kaupungin tytäryhtiö. Määräraha kattaa yhtiön hallintovastikkeen,
hoitovastikkeen ylläpitomenoja sekä rahoitusvastikkeen korkomenoja.

Rahoitusvastikkeeseen sisältyvä osuus Espoon vastuulla olevista Länsimetro Oy:n pitkäaikaisten
lainojen lyhennyksistä on budjetoitu osakkeiden ja osuuksien määrärahaan. Lainanlyhennys nousee
portaittain vuoteen 2024 saakka. Vuodesta 2023 lähtien kaikkia 1. vaiheen lainoja lyhennetään.

463 MUUT PALVELUT

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 208 250 250 250 250
Toimintamenot -3 522 -3 217 -3 145 -3 145 -3 145
Toimintakate -3 314 -2 967 -2 895 -2 895 -2 895

Tilikauden tulos -3 314 -2 967 -2 895 -2 895 -2 895

Menot euroa/asukas 12 11 11 11 10
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Määrärahoista maksetaan Tapiolan ja Matinkylän metroasemilla sijaitsevat liityntäpysäköintilaitokset.
Tämän lisäksi Espoon kaupunki pitää yllä Leppävaarassa bussiterminaalin alle sijoittuvaa liityntä-
pysäköintilaitosta.

Määrärahalla rahoitetaan Matinkylän liityntäpysäköinnin rahoitus- ja ylläpitomenoja, Tapiolan
liityntäpysäköinnin ylläpitomenoja ja Leppävaaran liityntäpysäköinnin sisäistä toimitilavuokraa.
Liityntäpysäköinnistä aiheutuvat menot eivät kuulu HSL infrasopimukseen perustuvan käyttökorvauslas-
kutuksen piiriin.

Määrärahalla rahoitetaan myös Espoolle kaupunkipyöristä aiheutuvat käyttökustannukset.

49 MUUT TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT
Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Toimialan esikunta koordinoi ja kehittää koko toimialaa koskevia yhteisiä asioita ja hankkeita. Se tuottaa
hallinto-, kehittämis-, henkilöstö-, asiakirjahallinto- ja talouspalveluita tulosyksiköille keskuksille ja
Tilapalvelut-liikelaitokselle. Lisäksi esikunnan tehtäviin kuuluvat kaupungin maaomaisuuden hallinta,
maankäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjaus, asuntotuotannon seuranta ja ohjaus, joukkoliikenteen
koordinointi sekä toimialan viestinnän ja markkinoinnin linjaukset, kehittäminen, suunnittelu ja toteutus.

Toimialan esikunta ohjaa yhteistyössä konserniesikunnan kanssa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymää (HSY), Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymää (HSL) sekä muita konserni- ja
osakkuusyhtiöitä.

Asuntoyksikkö huolehtii kunnan vastuulle kuuluvien asuntorakentamisen ohjaamisen ja rahoituksen
tehtävistä. Tavoitteena on varmistaa asuntotuotannon edellyttämät kaavalliset ja kunnallistekniset
valmiudet sekä kysyntää vastaavan ja eri elämäntilanteisiin sopivan asuntotuotannon toteutuminen.
Yksikkö edistää monipuolista ja kohtuuhintaista asuntotarjontaa, tukee erilaisten väestöryhmien asumista
ja osallistuu aluekeskusten ja olemassa olevien asuntoalueiden kehittämiseen. Lisäksi asuntoyksikkö
myötävaikuttaa eri kaupunginosien elinvoimaisuuden ja sosiaalisen eheyden toteutumiseen sekä edistää
asumisen ekologista kestävyyttä.

Tonttiyksikkö huolehtii maan saatavuudesta yhdyskuntarakentamiseen; hankkii ja luovuttaa maata sekä
vastaa maankäyttösopimuksista. Tavoitteena on ensisijaisesti hankkia asumiseen ja työpaikkarakenta-
miseen soveltuvaa raakamaata etenkin hyvien liikenneyhteyksien varrelta ja keskusten tuntumasta.
Maanhankintaan on varattu 8 milj. euroa.

Asunto- ja työpaikkarakentamiseen luovutetaan rakentamiskelpoisia kerrostalo- ja pientalotontteja sekä
yritystontteja. Asuntotontteja varataan valtion tukemaan asuntotuotantoon asetettujen tavoitteiden
mukaisesti. Asuntotontteja luovutetaan pääsääntöisesti julkisiin hakumenettelyihin tai hintakilpailuihin
perustuen. Yritystontteja luovutetaan hakemusten perusteella ja julkisella hakumenettelyllä sekä
hintakilpailulla. Tonttiyksikön tuloarvio sisältää maanmyyntivoittoja yhteensä 30 miljoonaa euroa.

Kaupungin maaomaisuuden kehittämistoimia jatketaan kaupungin maiden kaavoituksen tärkeyttä
painottaen. Esikunta osallistuu kaavoituksen ohjaukseen pyrkien varmistamaan toteuttamiskelpoiset ja
taloudelliset kaavat.

Tunnusluvut

Tulosyksikön merkittävimmät Patu-projektissa tuotteistetut ja noin 70 prosenttia tulosyksikön budjetista
kattavat palvelutuotteet, tuotteiden kokonaiskustannukset sekä suoritemäärien ja yksikköhinnan kehitys
ja tavoitteet vuosina 2018-2020. Palvelutuotteiden sisältö ja laatutaso pidetään vakiona. Suoritemäärien
kehityksestä esitetään arvot vuosille 2021-2022.
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Palvelutuotteet 2018-2022 (€)
2019-2020

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020 muutos-% 2021 2022

49 MUUT TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT
Henkilöstömäärä 65 65 65 66 1,5 % 66 66
Htv 61 61 61 62 1,5 % 62 62
Asiantuntija- ja hallintopalvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 3 230 546 3 395 537 2 662 400 3 421 752 28,5 %
 - suoritemäärä  (käytetty työaika, htv) 29 29 29 29 0,0 % 29 29
 - yksikkökustannus, e/suorite (htv) 111 398 117 087 91 807 117 991 28,5 %
Alueiden kehittäminen
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 761 000 1 360 349 1 291 403 1 322 999 2,4 %
 - suoritemäärä  (käytetty työaika, htv) 6 6 6 6 0,0 % 6 6
 - yksikkökustannus, e/suorite (htv) 126 833 226 725 215 234 220 500 2,4 %
Välivuokraus
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 7 597 468 8 400 606 8 400 606 8 377 279 -0,3 %
 - suoritemäärä  (vuokrasopimusten määrä) 1 136 1 135 1 127 1 127 0,0 % 1 127 1 127
 - yksikkökustannus, e/suorite (kpl) 6 688 7 401 7 454 7 433 -0,3 %
Maanhankinta, maanluovutus sekä maankäyttösopimukset
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 3 357 000 1 787 070 2 327 107 1 628 969 -30,0 %
 - suoritemäärä ( yhteenlaskettu kappalemäärä) 188 235 200 220 10,0 % 220 220
 - yksikkökustannus, e/suorite (kpl) 17 856 7 605 11 636 7 404 -36,4 %
Asumisoikeusasunnot sekä ara-vuokra-asunnot
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 324 000 690 834 582 994 682 200 17,0 %
 - suoritemäärä (viranomaispäätösten ja valvottavien asuntojen määrä)5 737 5 900 7 200 7 200 0,0 % 7 200 7 200
 - yksikkökustannus e/suorite (kpl) 56 117 81 95 17,0 %
Muut palvelutuotteet
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 2 099 811 3 435 921 3 433 490 3 582 711 4,3 %

Muiden palvelutuotteiden kokonaiskustannuksiin sisältyy toimialan yhteisiä kustannuksia sekä esikunnan
tuottamien palvelujen menoja, joita ei voida kohdentaa palvelutuotteille.

Talous

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Toimintatulot 58 661 68 753 71 932 71 955 72 105
Valmistus omaan käyttöön 189 115 215 215 215
Toimintamenot -17 370 -18 954 -19 016 -19 757 -20 123
Toimintakate 41 480 49 914 53 131 52 413 52 197

Suunnitelmapoistot -7 0 -89 -82 0

Tilikauden tulos 41 473 49 914 53 042 52 332 52 197

Menot euroa/asukas 61 65 65 66 66

Ulkoisia vuokratuottoja arvioidaan kertyvän 25,7 milj. euroa. Luovutetuista tonteista yhä suurempi osa
vuokrataan ostamisen sijaan. Tonttien vuokrakanta on kasvanut. Maa- ja vesialueiden vuokratuottojen
osuus tuloarviosta on 18,4 milj. euroa ja asuntojen vuokratuottojen osuus 7,2 milj. euroa. Maanmyyntitu-
loja arvioidaan kertyvän 30 milj. euroa.

Henkilöstömenoihin on varattu 4,3 milj. euroa. Toimialan yhteisten tietojärjestelmien kustannukset ovat
1,7 milj. euroa. Rakennusten ja huoneistojen vuokria maksetaan 2,7 milj. euroa ja sisäisiä toimitilavuokria
5,8 milj. euroa. Määrärahavaraus avustuksiin on 0,5 milj. euroa.
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TILAPALVELUT-LIIKELAITOS

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2020−2022
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TILAPALVELUT-LIIKELAITOS

Palvelut

Tilapalvelut-liikelaitos aloitti toimintansa kuntalain mukaisena tilaaja- ja omistajatehtäviä hoitavana
kunnallisena liikelaitoksena 1.1.2016. Liikelaitos vastaa kaupungin toimitilojen ja rakennusten
hankkimisesta ja ylläpidosta sekä tarjoaa tilapalveluja tilojen käyttäjille. Liikelaitoksessa on toimitilajoh-
tamisesta, rakennuttamisesta ja palvelutuotannosta sekä toiminnan tuki- ja kehittämispalveluista
vastaavat palvelualueet.

Tilapalvelut-liikelaitos tuottaa palvelunsa joko omalla organisaatiolla tai ostopalveluna peruskaupungin
muilta yksiköiltä ja liikelaitoksilta tai ulkopuolisilta yrityksiltä. Ostopalvelujen osuus vaihtelee palveluittain.

Toimitilajohtamisen palvelualue vastaa kiinteistöjohtamisesta, laatii toimitilaverkon suunnitelmia ja
kehittää tilaratkaisuja, hoitaa tilahankinnat (osto, vuokraus), tilojen vuokrauksen käyttäjille ja
isännöintitehtävät. Kiinteistönhallintayksikkö vastaa kiinteistöjen energiahallinnasta, elinkaarikohteiden ja
yhtiöiden hallinnasta. Vuokrausyksikkö hoitaa lisäksi vuokralaskennan ja -laskutuksen. Kiinteistötietojen
hallintoyksikkö vastaa liikelaitoksen kiinteistötietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä.

Rakennuttamisen palvelualue toteuttaa kaupungin toimitilojen rakennuttamistehtävät, kustannuslasken-
tapalvelut sekä investointi- ja kunnossapito-ohjelman valmistelun. Palvelualue rakennuttaa kaupungin
toimitilahankkeet siten, että laatu-, aikataulu- ja kustannustavoitteet toteutuvat. Lisäksi palvelualue
toteuttaa kaupungin omistamien yhtiöiden tilaamat rakennuttamistehtävät.

Suunnittelupalvelut palvelualue valmistelee ja suunnitteluttaa kaupungin toimitilahankkeet siten, että
laatu-, aikataulu- ja kustannustavoitteet toteutuvat. Palvelualueen tehtävät kattavat myös pienempien
korjaustöiden suunnitteluttamisen sekä kohteisiin tehtävät kunto- ja sisäilmatutkimukset. Lisäksi
palvelualue toteuttaa kaupungin yhtiöiden tilaamat valmistelu- ja suunnitteluttamistehtävät osana
rakennuttamisen kokonaisuutta.

Palvelutuotannon palvelualue tuottaa aula- ja turvallisuus, kiinteistönhoito-, kunnossapito- ja
siivouspalveluja omana työnä tai ostopalveluna sekä vastaa näiden palvelujen laadusta. Lisäksi kaikki
palvelualueet tuottavat kaupungin yksiköille käyttäjäpalveluja.

Toiminnan tuki ja kehittäminen -palvelualue vastaa liikelaitoksen tukitoiminnoista. Näitä ovat
talous-, laki-, viestintä-, kehittämis- ja henkilöstöasiat, koulutussuunnittelu sekä toiminnan ja hankkeiden
talouden seuranta. Yksikön vastuulla on myös liikelaitoksen asiakassuhteiden hoito ja niiden hallinnasta
vastaaminen.

Liikelaitoksen vuokraamista tiloista neliöiden mukaan noin 96 % on vuokrattuna kaupungin toimialoille ja
noin 4 % ulkopuolisille toimijoille. Vuokratuotoista sisäiset vuokratuotot ovat noin 91 % ja ulkoiset noin 9
%.

Toiminnan kehittäminen

Tilapalvelut-liikelaitos kehittää toimintaansa asiakaspalvelulähtöisesti ja viestii toiminnastaan ja
palveluistaan asiakkaille Espoo-tarinan, teknisen ja ympäristötoimen tekemän tarinan sekä Espoon
kaupungin toiminnan talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman projektien ja toimenpiteiden pohjalta.
Tilapalvelut-liikelaitos laatii toimintaa ohjaavan tarinan, joka muodostaa liikelaitoksen strategian.

Henkilöstön työhyvinvointia parannataan laaditun kehityssuunnitelman mukaisesti henkilöstöä
osallistaen. Esimiesosaamista ja johtamista kehitetään Espoon tarinan mukaisesti. Liikelaitoksessa
toiminta on avointa, yhdenmukaista ja viestintä toimii läpi koko organisaation. Toiminta ja tuotanto on
järjestetty mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavuutta parannetaan osana toimintojen kehittämistä.
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Palvelutuotannossa lisätään hallitusti ostettujen palvelujen käyttöä ja seurataan oman ja ostotoiminnan
laatua ja kustannuksia. Palvelutoiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta parannetaan kehittämällä
asiakasyhteistyötä, kumppanuuksia, palveluprosesseja ja tietojärjestelmiä sekä hankintoja.

Strategian päälinjoissa näkyy asiakas sekä vahva omistajuusajattelu. Tilapalveluissa nostetaan
perustekeminen kunniaan, tehdään kerralla oikein asiakas huomioiden ja kehitytään tilaratkaisujen
edelläkävijäksi. Tilapalvelujen toiminnan ulkoista mielikuvaa kehitetään edelleen viestintää tehostamalla.
Tilapalvelujen toiminnan kehittäminen jatkuu toimintamallien ja prosessien laadinnalla. Kehitämme
osaamistamme ja sisäisiä toimintamallejamme paremmiksi ja tehokkaammiksi. Liikelaitoksen
hankinnoissa huomioidaan kestävä kehitys ja hiilineutraaliustavoitteet. KETS-toimintasuunnitelmaa
toteutetaan.

Yhteydenpitoa Tilapalvelujen ja asiakkaiden välillä lisätään aktiivisesti ja erityisesti viestintää kehitetään.
Asiakaspäälliköt tapaavat säännöllisesti tilojen käyttäjiä ja käytössä on kerran vuodessa toteutettava
asiakastyytyväisyyskysely sekä vuosittaiset kehityskokoukset toimialojen kanssa. Myös toiminnasta
saatujen palautteiden ja reklamaatiokäsittelyä on tehostettu ja saatuja palautteita käytetään toimintaa
kehitettäessä.

Tiloissa ilmenevät sisäilmaongelmat ovat hallinnassa sekä vastuut ja roolit selkeät Tilapalvelujen ja
käyttäjien kesken. Toiminta on päivitetyn menettelytapaohjeen mukaista. Tiiviistä yhteistyöstä on sovittu
työterveyspalvelujen, ympäristöterveyden ja kouluterveydenhoidon kanssa. Ongelmatilanteista ja
korjaavista toimenpiteistä viestitään avoimesti ja kattavasti päivitettyä viestintäsuunnitelmaa noudattaen.
Kolmessatoista kohteessa on jatkuva sisäilmaolosuhteiden seurantamittaus. Mittauksista saatujen
tulosten mukaisesti voidaan parantaa ennakoivaa ylläpitoa.

Kahdeksan kaupungin sisäilmaverkosto jatkaa toimintaansa yhteisten toimintamallien ja ohjeistuksen
tekemiseksi.  Vuoden 2020 ohjelmassa on kiinteistönhoidon ja kunnossapidon toiminnan kehittäminen ja
yhtenäistäminen. Mukana kehittämisessä on myös Sisäilmayhdistys Ry. Lisäksi tehdään kehitysyhteis-
työtä lukuisten VTT:n ja Aalto-yliopiston sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa.

Toimitiloja hyödynnetään monipuolisesti ja tehokkaasti. Liikelaitos osallistuu kaupungin Kaupunki
palveluna CAAS-hankkeeseen ja kehittää työtilojen monipuolista käyttöä. Toimitilojen energiataloutta ja
energian säästöä tehostetaan. Tilapalvelujen roolia kiinteistöjen omistajan edustajana ja kiinteistöistöistä
vastaavana painotetaan.

Toimitilajohtamisen pääkehittämisalueet ovat toimitilaverkon laadinta toimialojen palveluverkon pohjalta
yhteistyössä toimialojen kanssa, kiinteistöjen salkuttaminen ja kohteiden PTS-suunnitelmien laadinta.
Toimitilakannan käyttöä tehostetaan parantamalla tilatehokkuutta asiakaslähtöisesti ja kohdistamalla
toimenpiteitä tyhjiin ja toiminnan kannalta tarpeettomiin toimitiloihin. Muita merkittäviä kehittämisalueita
on graafisen tilahallintajärjestelmän käyttöönotto ja kiinteistösalkutuksen valmistelu.

Rakennuttamisen ja suunnittelun päätoimitilaprosessit on laadittu. Hankkeiden kustannusohjaukseen,
toteuttamisen valvontaan sekä seurantaan panostetaan. Tyyppikoulu- ja päiväkoti ajattelua on edistetty
ja moduuliratkaisujen kehitysprojekti on käynnistynyt. Kaikissa hankkeissa tavoitellaan suunnitteluoh-
jauksella hankkeiden kustannusten alentamista Espoon tarinan tavoitteiden mukaisesti. Valmistuneiden
kohteiden siirtoa vastaanotosta ylläpitoon on parannettu.

Toiminnan lähivuosien tärkeimmät tavoitteet ovat rakentamisen investoinnit ja mittava korjausrakentami-
nen, Koulut kuntoon -tavoite, tilojen käytön tehostaminen ja toiminnan tuottavuuden parantaminen.
Koulut kuntoon -ohjelmalla varmistetaan, että kouluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat, ja
sisäilmakohteiden ja hätäväistöjen lukumäärä on nolla vuonna 2028. Ohjelmassa hyödynnetään
tyyppikouluja, projektiyhtiömallia (PPP) ja parannetaan tilojen käyttöastetta. Tilaohjelmassa varmistetaan
riittävät ja toimivat väistötilat käyttäjien tarpeisiin. Sisäilmaratkaisuja haetaan kansallisesti yhdessä
muiden suurien kaupunkien kanssa. Kohteiden kuntoon saattaminen toteutetaan useilla eri ohjelman
toimenpiteillä.

Investointi- ja vuokrakustannukset ohjaavat toimitilahankkeiden toteuttamista ja toteuttamisessa
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hyödynnetään eri omistusmuotoja sekä erimuotoisia toteutusmalleja kuten elinkaarimalleja ja
kumppanuushankkeita. Uusia toiminta- ja toteutustapoja kehitetään hankkeiden laadun ja kustannuste-
hokkuuden parantamiseksi sekä aikataulujen nopeuttamiseksi hankkeiden koko elinkaaren kokonaista-
loudellisuus huomioiden. Hankekustannusten seurantaan panostetaan hankkeiden koko elinkaaren ajan.
Moduuliratkaisujen valmistelu aloitetaan ja tilasuunnittelussa hyödynnetään jo valmiissa kohteissa
saatujen kokemusten avulla.

Uudis- ja peruskorjaushankkeissa on käytössä Kuivaketju 10 -toimintamallit. Hankkeissa huomioidaan
digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet, energiatehokkuusvaatimukset ja ympäristökriteerit. Kaikkiin
uudishankkeisiin liitetään aktiivinen energiaohjaus ja todentamisen raportointia parannetaan.
Jälkilaskentatiedot ja saatu palaute käytetään hyödyksi hankkeiden kehittämisessä. Ikääntyvien
kohteiden käyttökunto varmistetaan kohteiden kuntoarvioinneilla ja elinkaarta jatkavilla investoinneilla.
Kohteiden tekninen kunto kohteiden korjausten priorisoinnissa nostetaan vuosikorjausohjelman
pääteemaksi. Esteettömyys otetaan huomioon hankkeiden ja korjausten suunnittelussa. Kunnossapidon
uudelleen organisointi aloitetaan.

Sitovat tulostavoitteet vuodelle 2020

1. Liikelaitoksen vuoden 2020 tulostavoite on 18,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia.
2. Liikelaitoksen talonrakennusinvestointien hankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän
talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaan.
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Tunnusluvut

Tulosyksikön merkittävimmät Patu-projektissa tuotteistetut ja noin 70 prosenttia tulosyksikön budjetista
kattavat palvelutuotteet, tuotteiden kokonaiskustannukset sekä suoritemäärien ja yksikköhinnan kehitys
ja tavoitteet vuosina 2018-2020. Palvelutuotteiden sisältö ja laatutaso pidetään vakiona. Suoritemäärien
kehityksestä esitetään arvot vuosille 2021-2022.

Palvelutuotteet 2018-2022 (€)
2019-2020

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020 muutos-% 2021 2022
TILAPALVELUT-LIIKELAITOS
Henkilöstömäärä 531 531 531 545 2,6 % 556 556
Htv 502 502 502 515 2,6 % 526 526
Tilajohtaminen
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 79 691 000 88 736 000 89 127 000 93 931 424 5,4 %
 - suorite: m2 1 138 243 1 186 351 1 205 358 1 172 085 -2,8 % 1 169 837 1 169 837
 - yksikkökustannus e/m2 70 75 74 80 8,4 % 0 0
Toimitilojen käyttömenot
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 18 175 000 18 800 000 18 800 000 18 500 000 -1,6 %
 - suorite: m2 746 412 753 865 738 629 743 081 0,6 % 740 027 740 027
 - yksikkökustannus e/m2 24 25 25 25 -2,2 % 0 0
Projektipalvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 6 047 000 3 791 000 3 791 000 3 883 513 2,4 %
 - suorite: m2 1 138 243 1 186 351 1 175 425 1 172 085 -0,3 % 1 169 837 1 169 837
 - yksikkökustannus e/kpl 5 3 3 3 2,7 %
Suunnittelupalvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 3 253 000 3 312 000 4 678 000 3 994 505 -14,6 %
 - suorite: m2 1 138 243 1 186 351 1 175 425 1 172 085 -0,3 % 1 169 837 1 169 837
 - yksikkökustannus e/kpl 3 3 4 3 -14,4 %
Siivous
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 17 454 386 18 086 838 18 087 000 17 100 000 -5,5 %
 - suorite: m2 759 200 811 670 803 676 816 817 1,6 % 816 817 816 817
 - yksikkökustannus e/m2 23 22 23 21 -7,0 %
Kiinteistönhoito
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 9 139 474 7 495 254 9 495 000 9 500 000 0,1 %
 - suorite: m2 1 006 004 917 077 1 008 619 1 006 003 -0,3 % 1 006 003 1 006 003
 - yksikkökustannus e/m2 9 8 9 9 0,3 %
Aulapalvelut
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 3 596 226 3 443 447 3 443 447 3 443 688 0,0 %
 - suorite: h 147 050 147 050 147 050 147 050 0,0 % 147 050 147 050
 - yksikkökustannus e/h 24 23 23 23 0,0 %
Kunnossapito
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 16 625 000 14 310 000 17 696 000 14 900 000 -15,8 %
 - suorite: m2 1 138 243 1 186 351 1 175 425 1 172 085 -0,3 % 1 169 837 1 169 837
 - yksikkökustannus e/h 15 12 15 13 -15,6 %
Toiminnan tuki ja kehittäminen
Palvelutuotteen kokonaiskustannukset 5 073 000 5 943 110 5 792 000 4 970 424 -14,2 %
 - suorite: m2 1 138 243 1 186 351 1 175 425 1 172 085 -0,3 % 1 169 837 1 169 837
 - yksikkökustannus e/h 4 5 5 4 -13,9 %

Muut mittarit 2018-2022
Toimitilat m2 2019-2019

TP 2018 TA 2019 ENN 2019 2020 muutos-% 2021 2022
 - oma rakennuskanta 746 412 753 965 738 629 743 081 0,6 % 746 653 746 653
 - osaketilat 203 271 211 369 209 415 208 108 -0,6 % 208 108 208 108
 - vuokratilat 188 560 221 117 257 314 220 896 -14,2 % 215 076 215 076
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Talous

Vuonna 2020 liikevaihdon arvioidaan olevan 266,3 milj. euroa. Sisäisten toimitilavuokratulojen osuus on
224,5 milj. euroa, ulkoisten vuokratuottojen 13,6 milj. euroa, sisäisten siivouspalveluiden 17,8 milj. euroa
sekä sisäisten aula- ja turvallisuuspalveluiden 5 milj. euroa. Muut myyntituotot ovat 5,4 milj. euroa sekä
muut tuotot 0,3 milj. euroa.

Toimintamenoihin on budjetoitu 170,3 milj. euroa. Materiaali- ja palvelujen ostot ovat 57 milj. euroa, josta
18,5 milj. euroa kohdistuu lämpö-, sähkö-, vesi- ja jätevesimaksuihin. Henkilöstökuluihin on budjetoitu
23,8 milj. euroa. Sisäiset palvelujen ostot ovat 5,1 milj. euroa ja sisältävät taloushallinnon, henkilöstöpal-
veluiden, tietotekniikan ja muiden asiantuntijapalveluiden ostot. Vuosikorjauksiin on varattu 14,4 milj.
euroa.

Vastike- ja vuokramenojen osuus on 89,2 milj. euroa, joka sisältää sisäistä maanvuokraa 15,2 milj. euroa
sekä sisäisiä autojen- ja koneiden leasingvuokria 0,9 milj. euroa.

Toimitilakannan muutoksen perusteella toimitilojen käyttökuluja on tarkistettu vuosille 2020–2021. Tulo-
ja menoarviossa ei ole otettu huomioon tavanomaisesta poikkeavia olosuhteita.

Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2020 tulostavoitteessa on huomioitu rahastoitavien rahoitusvastike-
osuuksien lisäksi kulueriä, joita Tilapalvelut ei vuonna 2020 veloita tilojen käyttäjiltä. Kuluerien
yhteissumma on 4,2 milj. euroa, joka sisältää mm. Metropolia Ammattikorkeakoululle myönnetyn
vuokratuen 0,7 milj. euroa sekä kasvavat poistot.

Liikelaitoksen tulos muodostuu ylijäämäiseksi, koska sisäisessä toimitilavuokrassa saadaan tulo
Kiinteistö Oy Espoon koulu- ja päiväkotitilojen, Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöjen, Kiinteistö Oy
Opinmäen Kampuksen, Kiinteistö Oy Espoon sairaalan, Espoon Elä ja Asu Oy:n, Kiinteistö Oy Suviniityn
Pysäköinnin ja Kiinteistö Oy Keskuskeittiön rahoitusvastikeosuudet rahoitusvastikkeiden maksua varten.
Rahoitusvastikeosuudet lainojen osalta ovat 22,4 milj. euroa, jotka kuuluvat investointimenoihin.

Investointiohjelman toteuttaminen

Vuonna 2020 on valmisteilla tai rakenteilla 18 koulua ja päiväkotia sekä 6 muuta hanketta. Vuosille
2020–2022 liikevaihtoon on sisällytetty toimitilakannan muutoksesta johtuva arvioitu toimitilavuokran
kasvu. Vuoden 2020 aikana tavoitteena on ottaa käyttöön Karamäen päiväkoti, Matinraitin päiväkoti ja
asukaspuisto, Soukankujan päiväkoti, Suviniityn päiväkoti, Vermon päiväkoti, Espoonlahden
urheilupuiston tekojääradan huoltorakennus, Postipuun lastentalo sekä Meritorin koulu.

Vuosi 2020 on lisäksi seuraavien päiväkotihankkeiden käynnistämisvuosi, Kipparin päiväkoti, Esbovikens
daghem, Espoon keskuksen päiväkoti ja Lippäjärven siirtokelponen päiväkoti. Muita alkavia hankkeita on
Oittaan uimarannan pukutilat ja Oittaan ulkoilukartanon peruskorjaus sekä Matinkylän jäähallin puku- ja
pesutilat. Elinkaarihankkeena toteutettavan Viherlaakson koulun ja lukion rakentaminen jatkuu.
Elinkaarihankkeina toteutettavien Laajalahden koulun ja Tuomarilan koulun rakentaminen alkaa.

Rahoitus

Peruskaupunki rahoittaa liikelaitoksen investointeja tarvittaessa korollisen kaupungin sisäisen välitystilin
kautta. Suunnitelmavuosille 2020–2022 liikelaitoksen tulorahoitus ei riitä investointien rahoittamiseen ja
peruskaupunki rahoittaa loppuosan välitystilin kautta. Rahoitustarve on 74,6 milj. euroa vuonna 2020, 67
milj. euroa vuonna 2021 ja 53,7 milj. euroa vuonna 2022.

Liikelaitos velkaantuu suhteessa kaupunkiin talousarviovuonna ja suunnitelmavuosina. Velka kaupungille
kasvaa vuoden 2020 106,7 milj. eurosta 227,3 milj. euroon vuoteen 2022 mennessä.  Rahoitustarpee-
seen vaikuttavat investointiohjelman toteutuminen sekä kaupungin tilinpäätösjärjestelyt.
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Tuloslaskelma

Tilapalvelut-liikelaitos

Tilinnimi TP 2018
Muutettu TA

2019
Ennuste

9/2019 TA 2020 2021 2022
Liikevaihto 242 700 260 744 261 905 266 294 266 354 266 352

Valmistus omaan käyttöön 220 78 78 78 78 78

Liiketoiminnan muut tuotot 4 463 207 1 421 207 207 207

Materiaalit ja palvelut -61 430 -57 568 -63 047 -56 966 -57 528 -57 217
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 970 -20 244 -21 289 -19 742 -19 725 -19 724
   Palvelujen ostot -41 460 -37 324 -41 757 -37 224 -37 803 -37 493
Henkilöstökulut -21 399 -22 796 -22 716 -23 752 -23 542 -23 542
   Palkat ja palkkiot -16 677 -17 955 -18 636 -18 480 -18 480
   Henkilösivukulut -4 722 -4 685 -4 950 -4 898 -4 898
       Eläkekulut -4 021 -4 005 -4 259 -4 217 -4 217
       Muut henkilösivukulut -701 -680 -691 -681 -681
Poistot ja arvonalentumiset -55 283 -45 672 -61 919 -49 510 -46 847 -41 666
    Suunnitelman mukaiset poistot -46 767 -45 672 -50 669 -49 510 -46 847 -41 666
    Arvonalentumiset -8 515 0 -11 250 0 0 0
Liiketoiminnan muut kulut -76 226 -83 555 -83 925 -89 584 -88 266 -87 341
Liikeylijäämä (-alijäämä) 33 044 51 438 31 797 46 767 50 456 56 871
Rahoitustuotot ja -kulut -28 579 -28 157 -28 596 -28 157 -28 157 -28 157
  Kunnalle maksetut korkokulut -154 0 -150
  Korvaus peruspääomasta -28 418 -28 157 -28 418 -28 157 -28 157 -28 157
  Muut rahoituskulut -8 0 -29 0 0 0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 4 465 23 281 3 201 18 610 22 298 28 714
Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 4 465 23 281 3 200 18 610 22 298 28 714
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 5 015 4 337 4 337 3 659 3 000 2 400
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 9 480 27 618 7 537 22 269 25 298 31 114

Rahoituslaskelma

Tilapalvelut-liikelaitos

Tilinnimi TP 2018
Muutettu TA

2019
Ennuste

9/2019 TA 2020 2021 2022
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä) 33 044 51 438 31 797 46 767 50 456 56 871
Poistot ja arvonalentumiset 55 283 45 672 61 919 49 510 46 847 41 666
Rahoitustuotot ja -kulut -28 579 -28 157 -28 596 -28 157 -28 157 -28 157
Satunnaiset erät 0
Tulorahoituksen korjauserät -3 738 0 0 0 0 0

56 010 68 953 65 119 68 120 69 146 70 380
Investointien rahavirta
Investointimenot -69 876 -94 598 -94 598 -139 113 -136 048 -124 034
Rahoitusosuudet investointimenoihin 202 0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 4 011 0 0 0 0

-65 663 -94 598 -94 598 -139 113 -136 048 -124 034
Toiminnan ja investointien rahavirta -9 653 -25 645 -29 479 -70 993 -66 902 -53 654
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

0 0 0 0 0 0
Lainakannan muutokset
   Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta 0 26 451 32 056 74 607 66 967 53 654

0 26 451 32 056 74 607 66 967 53 654
Oman pääoman muutokset
   Peruspääoma 0 0 -1 871 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset
   Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 0 0 0
   Saamisten muutos kunnalta 9 463 1 140 1 140 0 0 0
   Saamisten muutos muilta 743 -48 52 100 0 0
   Korottomien velkojen muutos kunnalta 0 0 0 0 0 0
   Korottomien velkojen muutos muilta -553 -1 899 -1 899 -3 714 -65 0

9 653 -806 -706 -3 614 -65 0
Rahoituksen rahavirta 9 653 25 645 29 479 70 993 66 902 53 654

Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0
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Investoinnit

Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet. Käyttäjiä edustavat luottamuseli-
met osallistuvat investointien valmisteluun. Liikelaitoksen investointiohjelmasta päätetään valtuustossa
kaupungin talousarvion osana. Kaupungin koko rakentamisen omaisuuslaji on Tilapalveluilla.
Maaomaisuus on kaupungin taseessa.

TILAPALVELUIDEN INVESTOINNIT 2020 2021 2022 2023 2024

UUDISRAKENTAMINEN

Yleishallinto 0 0 0 0 0
Sosiaali- ja terveystoimi 4 172 0 0 0 0
Sivistystoimi 84 413 87 705 75 165 51 672 55 379
Tekninen ja ympäristötoimi 1 618 1 200 810 1 040 1 960
Muu talonrakentaminen 17 500 15 500 10 000 10 000 10 000
Konsernipalvelut 0 0 0 0 0
UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ 107 703 104 405 85 975 62 712 67 339

PERUSPARANTAMINEN 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

Koneet ja kalusto 0 0 0 0 0

Osakkeet ja osuudet 22 410 22 643 29 059 30 384 30 384

Investointimento (Brutto) 139 113 136 048 124 034 102 096 106 723

Investointitulot 0 0 0 0 0

Investoinnit (Netto) 139 113 136 048 124 034 102 096 106 723

Vuonna 2020 Tilapalveluiden investointiohjelmaan sisältyvät investointimenot ovat yhteensä 139,1 milj.
euroa. Toimitilainvestointien osuus on 107,7 milj. euroa, sisältäen elinkaarta jatkaviin investointeihin 10
milj. euroa. Perusparannukset 9 milj. euroa. Rakennusinvestoinnit kohdistuvat sekä uudisrakentamiseen
että kiinteistökannan peruskorjaamiseen ja laajennukseen.

7192 UUDISRAKENTAMINEN

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 126 0 0 0 0
Menot -38 831 -57 896 -107 703 -104 405 -85 975
Netto -38 705 -57 896 -107 703 -104 405 -85 975

Kaikista toimitilahankkeista, myös vuokrahankkeista, päätetään valtuustossa talousarvion ja
-suunnitelman hyväksymisen yhteydessä, eikä niiden valmistelussa tehdä ennen taloussuunnitelman
käsittelyä kaupunkia sitovia ratkaisuja.
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Toimitilojen rakentaminen painottuu sekä peruskorjaamiseen, korvaaviin uusiin tiloihin sekä uudistuotan-
toon. Lisäksi osassa peruskorjaushankkeita laajennetaan toimitiloja.

Kaupungin taseeseen toteutettavien rakennushankkeiden lisäksi Tilapalvelut-liikelaitos vastaa Kiinteistö
Oy Espoon koulu- ja päiväkotikiinteistöt, Kiinteistö Oy Espoon sotekiinteistöt ja Kiinteistö Oy Matinkylän
Uimahalli hankkeiden suunnitteluun ja rakennuttamiseen liittyvistä tehtävistä sekä mahdollisesti
perustettavan Kiinteistö Oy Matinkylän lukion rakennuttamisen tehtävistä.

7192B SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 0 0 0 0
Menot -82 -3 000 -4 172 0 0
Netto -82 -3 000 -4 172 0 0

Sosiaali- ja terveystoimen osalta investointisuunnitelma painottuu Postipuun lastensuojelupalvelu-
uudishankkeen toteuttamiseen.

7192C SIVISTYSTOIMI

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 126 0 0 0 0
Menot -12 406 -32 746 -84 413 -87 705 -75 165
Netto -12 280 -32 746 -84 413 -87 705 -75 165

Sivistystoimen talonrakennusohjelma painottuu päiväkotien ja koulujen peruskorjaamiseen, laajentami-
seen ja uudisrakentamiseen sekä Tapiolan uimahallin peruskorjauksen tai vaihtoehtoisesti korvaavan
rakennuksen selvityksiin. Elinkaarimallilla toteutettavat kouluhankkeet on siirretty Kiinteistö Oy Espoon
koulu- ja päiväkotikiinteistöt yhtiön toteutettavaksi. Matinkylän uimahallin toteuttaa Kiinteistö Oy
Matinkylän Uimahalli.

Tilapalveluiden vuosien 2020-2024 rakentamisohjelmassa yksitoista (11) koulun peruskorjaus- ja
laajennushanketta sekä uudisrakentamishanketta. Lisäksi lunastettavia kouluja on kolme. Koulujen
uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen sisältyy aina myös koulun pihan ja liikuntakentän toteutus.

Investointiohjelman uudet päiväkotihankkeet on ajoitettu väestönkasvuennusteiden ja päivähoitoikäisten
lasten määrän kasvun mukaan. Neljälle uudelle päiväkodille on varattu 30 milj. euron hankerahoitus on
jaettu Kalajärven päiväkodin, Aarrekartan päiväkodin, Espoon keskuksen päiväkodin ja Vallikallion
päiväkodin kesken.  Rakentamisohjelmassa on kuusitoista (16) päiväkodin peruskorjausta ja
uudishanketta.  Lisäksi yhden päiväkodin lunastus.

Suunnitelmakauden alkuvuosina valmistuu mm. Karamäen, Vermon, Suviniityn, Matinraitin ja
Soukankujan päiväkodin tilat. Suunnitelmakauden loppuvuosina toteutetaan mm. Olarin uusi
ruotsinkielinen päiväkoti, Esbovikens daghem, Mankkaan, Niittykummun, Metsolan ja Viherkallion
päiväkotien uudisrakennukset sekä Kipparin ja Tapiolan päiväkotien peruskorjaus. Lisäksi loppuvuosina
aloitetaan Hösmärin ja Miilukorven päiväkodit sekä Komeetan koulun muutos päiväkodiksi.

Liikuntatoimen hankeohjelmassa Tapiolan uimahallin ja Luukin leirikeskuksen peruskorjaukset sekä
Espoonlahden urheilupuiston tekojääradan huoltorakennus toteutetaan suunnitelmakauden alkuvuosina.
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Kivenlahden kentän huoltorakennuksen korvaava uudisrakennus, Oittaan uimarannan pukutilojen
uudisrakennus ja Sierlan kesäsiirtolan peruskorjaus ja Säterinniityn huoltorakennukset toteutetaan
suunnitelmakauden loppuvuosina. Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennus aloitetaan
suunnitelmakauden lopussa.

7192D TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 0 0 0 0
Menot -121 -500 -1 618 -1 200 -810
Netto -121 -500 -1 618 -1 200 -810

Suunnitelmakauden alkuvuosina valmistuu Soukankujan päiväkoti ja Oittaan ulkoilukartanon
peruskorjaus sekä loppuvuosina toteutetaan Kaupunginpuutarhan huoltohalli ja varastotilat.

7192E MUU TALONRAKENTAMINEN

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 0 0 0 0
Menot -26 222 -21 650 -17 500 -15 500 -10 000
Netto -26 222 -21 650 -17 500 -15 500 -10 000

Elinkaarta jatkaville hankkeille on varattu 10 milj. euroa vuodelle 2020, 8 milj. euroa vuodelle 2021,
6 milj. euroa vuosittain vuosille 2022-2024.

Palveluverkkoselvityksen pohjalta tehtäviin palvelutilojen muutostöihin on varattu 2 milj. euroa vuodelle
2020 ja 2 milj. euroa vuosittain vuosille 2021-2024.

Hallinnon tilatehokkuuden parantamiseen on varattu 2 milj. euroa vuosittani vuosille 2020-2021.

Siirtokelpoisten tilojen perustuksiin ja pihatöihin on varattu 1 milj. euroa vuodelle 2020, 1 milj. euroa
vuodelle 2021 sekä 0,5 milj. euroa vuosittain vuosille 2022-2024.

Uudisrakentamisen hankkeiden muutostöihin ja siirtyviin maksueriin on varattu 1,5 milj. euroa.

Espoolaisten talon tarveselvitys on valmis ja hankkeen suunnittelua jatketaan.

Espoon kulttuurikeskuksen perusparannus- ja laajennushankkeen (teatteritilat) selvitystä jatketaan.
Alueen asemakaavoitus ja hankesuunnitelman laatiminen käynnistetään mahdollisimman pian. Päätös
hankkeen lopullisesta toteutusmuodosta tehdään hankesuunnitelman laadinnan yhteydessä. Tapiolan
uimahallin ratkaisua edistetään.
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7193 PERUSPARANTAMINEN

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 76 0 0 0 0
Menot -10 572 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000
Netto -10 496 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

Suunnitelmallisella kunnossapito- ja peruskorjaustoiminnalla varmistetaan toimitilojen käyttökelpoisuuden
ja turvallisuuden hyvä taso, terveellinen työskentely-ympäristö sekä toimitilakiinteistöjen arvo.

Suunnitelmakaudella vuosina 2020-2024 on käytettävissä vuosittain 9 milj. euroa perusparannuksiin.
Perusparannuksia tehdään rakennusten ikääntymisen ja palvelutoiminnan kasvun sekä toiminnan
kehittymisen aiheuttamien toiminnallisten muutosten vuoksi.

7196 OSAKKEET JA OSUUDET

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 273 0 0 0 0
Menot -20 212 -24 165 -22 410 -22 643 -29 059
Netto -19 939 -24 165 -22 410 -22 643 -29 059

Toimitilahankkeiden määrärahaan sisältyvät osakeomistuksena hankittavien toimitilojen rahoitus
osakkeiden ostoon tai pääomansijoituksiin sekä Tilapalvelut liikelaitoksen konserniyhtiöille maksamat,
yhtiöiden rahastoimat rahoitusvastikkeet lainanlyhennyksiä varten. Yhtiöiden arvioidaan rahastoivan
rahoitusvastikkeita yhteensä 22,4 milj. euroa vuonna 2020.

Yhtiöt, jotka rahastoivat rahoitusvastikkeita, ovat Kiinteistö Oy Espoon koulu- ja päiväkotitilojen, Kiinteistö
Oy Espoon Sotekiinteistöjen, Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen, Kiinteistö Oy Espoon sairaalan,
Espoon Elä ja Asu Oy:n, Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinnin ja Kiinteistö Oy Keskuskeittiön sekä
vuodesta 2022 alkaen Kiinteistö Oy Matinkylän Uimahalli ja Tynnyri puiston Pysäköinti.

Vuosille 2020-2023 on varauduttu rahoitusvastikkeiden nousuun, kun peruskorjattuja ja tai elinkaarimallil-
la toteutettavia kouluja sekä Matinkylän uimahalli ja sen pysäköintitilat valmistuvat. Summat tarkentuvat
ao. yhtiöiden rahoitusjärjestelyjen pohjalta.

Vuokravastuut

Kaupunki on hankkinut toimitiloja vuokra- ja elinkaarimenettelyllä. Pitkäaikaiset toimitilojen vuokravastuut
muodostavat lainanottoon verrattavia vastuita jäljellä olevan vuokran osalta.

Oheiseen taulukkoon on sisällytetty kaupungin kaikki vuokravastuut vuoden 2019 lopun tilanteesta.
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SUURPELLON TASEYKSIKKÖ
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2020−2022
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SUURPELLON TASEYKSIKKÖ

Toiminta

Taseyksiköllä on elinaikainen tavoite: toteuttaa asumista, työpaikkoja ja palveluita uudella tavalla
yhdistävä innovatiivinen asuin-, koulutus- ja työympäristö Suurpellon alueelle rahoittamalla alueen
kunnallistekniikka sekä keskeiset palvelutilat alueelta perittävin maankäyttömaksuin sekä kaupungin
tonttien myynneillä.

Taseyksikkö muodostaa kaupungin sisällä erillisen raportointiyksikön, mikä mahdollistaa alueen
rakentamiskustannusten ja alueelta saatavien tulojen pitkän aikavälin seurannan.

Toiminnan kehittäminen ja tavoitteet

Suurpellon asuntorakentaminen jatkuu ensimmäisillä kaava-alueilla. Ennen suunnitelmakauden alkua
alueella asui yli 4 000 ihmistä. Lähivuosien osalta on ennakoitavissa asuntorakentamisen laajentuminen
kaava-alueelle III (Henttaanlaakso).

Kaava-alueiden IV-V asemakaavojen osalta on tavoitteena saada ensimmäiset kaavat vahvistettua ja
katurakennustyöt käyntiin 2020. Tavoitteena on saada uusi joukkoliikenneyhteys Kuurinniityn kautta auki
vuoden 2021 lopussa.

Nygrannaksen kaava-alueen osalta asemakaavojen työstäminen jatkuu.

Vuoden 2020 aikana hankkeen keskeisimpiä toimia ovat:

· aloituskaava-alueiden I ja II kunnallisteknisten rakennusurakoiden valmistuminen pintarakenteiden
osalta muun rakentumisen tahdissa

· kaava-alueen III (Henttaanlaakso) asuntorakentaminen käyntiin.
· kaava-alueiden IV ja V asemakaava-alueiden pääkatujen rakentamisen käynnistäminen.
· Nygrannaksen asemakaavan edistäminen
· yhteistoiminnan kehittäminen edelleen alueen asukkaiden, rakennuttajien, rakentajien, yrittäjien,

palvelutuottajien sekä muiden sidosryhmien välillä
· asukas- ja toimijaverkoston ja yhteistoiminnan aktivoiminen
· Opinmäen käynnistyneen toiminnan kehittäminen tavoitteen mukaisesti
· imujätejärjestelmän käyttöönoton jatkaminen aloituskaavojen alueelle yhteistyössä muiden

maanomistajien kanssa
· palvelukorttelialueen asemakaavamuutosten edistäminen ja käyttöönoton jatkaminen alueellisten

palveluiden näkökulmasta.

Suunnitelmakauden tavoitteet

· Kaava-alueiden I ja II osalta keskustan palvelukorttelialueen asemakaavamuutosten vahvistaminen
· Kaava-alueiden IV ja V pääkatujen käyttöönotto.
· Kaava-alueen III (Henttaanlaakso) asuntorakentamisen käynnistäminen
· Asuntorakentamisen käynnistäminen pohjoisilla kaava-alueilla (IV ja V).
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Henkilöstö

Taseyksikön palveluksessa on yksi henkilö. Henkilömäärä on pysynyt samana taseyksikön perustami-
sesta lähtien.

Talous ja investoinnit

Taseyksikön tuotot kertyvät maanmyyntivoitoista, pitkäaikaisisten maanvuokrasopimusten tuotoista ja
maankäyttösopimusmaksuista, joita tuloutetaan toteutuneiden investointien tahdissa taseyksikön
liikevaihtoon. Kulut liittyvät operatiiviseen johtamiseen sekä kaupungin yksiköiltä ostettaviin palveluihin,
kuten kaavoituksen, kunnallistekniikan suunnittelun ja taloushallintopalvelujen kustannuksiin sekä
suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Investoinnit rahoitetaan saadulla tulorahoituksella. Sitovuustaso on omaisuuslaji. Kaupunkitekniikan
keskus toteuttaa alueen kunnallistekniikan rakentamisen ja Tilapalvelut-liikelaitos rakennukset.

Suunnitelmakauden kunnallistekniikkainvestoinnit ovat kaava-alueiden I, II ja III kunnallistekniset urakat
pintarakenteiden osalta, kaava-alueiden IV ja V kunnallistekninen suunnittelu ja ko. alueiden
ensimmäiset urakat. Suunnitelmakauden loppupuolella on tarkasteltava uudelleen tarvittavien
kiinteistöinvestointien ajoittuminen. Kaava-alueiden IV ja V investointien ajoittuminen riippuu
asemakaavojen lainvoimaiseksi tulosta.

Kaupungin ja taseyksikön välisen yhdystilin saldo on koko suunnitelmakauden positiivinen Suurpellon
hyväksi.
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Tuloslaskelma

Suurpellon taseyksikkö

Tilinnimi TP 2018
Muutettu TA

2019
Ennuste

9/2019 TA 2020 2021 2022
Liikevaihto 1 435 2 100 5 631 3 286 4 615 3 571
Liiketoiminnan muut tuotot 413 2 400 152 4 000 4 000 6 000

Materiaalit ja palvelut -150 -87 -742 -104 -104 -104
   Palvelujen ostot -150 -87 -742 -104 -104 -104
Henkilöstökulut -97 -96 -96 -100 -100 -100
   Palkat ja palkkiot -81 -80 -82 -82 -82
   Henkilösivukulut -16 -16 -17 -17 -17
       Eläkekulut -14 -13 -14 -14 -14
       Muut henkilösivukulut -3 -3 -3 -3 -3
Poistot ja arvonalentumiset -5 592 -5 825 -5 672 -6 039 -6 230 -6 765
    Suunnitelman mukaiset poistot -5 592 -5 825 -5 672 -6 039 -6 230 -6 765
Liiketoiminnan muut kulut -2 0 0 0 0 0
Liikeylijäämä (-alijäämä) -3 993 -1 509 -727 1 044 2 182 2 602
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -3 993 -1 509 -727 1 044 2 182 2 602
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -3 993 -1 509 -727 1 044 2 182 2 602
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -3 993 -1 509 -727 1 044 2 182 2 602

Rahoituslaskelma

Suurpellon taseyksikkö

Tilinnimi TP 2018
Muutettu TA

2019
Ennuste

9/2019 TA 2020 2021 2022
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä) -3 993 -1 509 -727 1 044 2 182 2 602
Poistot ja arvonalentumiset 5 592 5 825 5 672 6 039 6 230 6 765
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulorahoituksen korjauserät -413 -2 400 0 -4 000 -4 000 -6 000

1 186 1 917 4 945 3 082 4 412 3 368
Investointien rahavirta
Investointimenot -1 292 -6 000 -7 002 -3 600 -9 000 -3 800
Rahoitusosuudet investointimenoihin 100 0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 501 2 400 4 000 4 000 6 000

-691 -3 600 -7 002 400 -5 000 2 200
Toiminnan ja investointien rahavirta 495 -1 683 -2 057 3 482 -588 5 568
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
   Antolainasaamisten vähennys muilta 0

0 0 0 0 0 0
Lainakannan muutokset
   Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
Oman pääoman muutokset
   Peruspääoma 0 0 0 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset
   Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 0 0 0
   Saamisten muutos kunnalta -607 3 572 8 008 3 065 4 504 -2 696
   Saamisten muutos muilta 402 100 0 0 0 0
   Korottomien velkojen muutos kunnalta -181 -387 -815 -974 -1 365 -576
   Korottomien velkojen muutos muilta -110 -1 602 -5 136 -5 573 -2 550 -2 295

-495 1 683 2 057 -3 483 589 -5 567
Rahoituksen rahavirta -495 1 683 2 057 -3 483 589 -5 567

Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0
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Investoinnit

SUURPELTO

TALOUSSUUNNITELMA 2020-2029 Hankkeen Ennen Ta
1000 eur kok.kust. 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

 RAKENNUKSET

RAKENNUKSET YHTEENSÄ 10 361 8 861 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Kaavan I ja II infrastruktuuri 52 694 47 094 1 500 800 800 500 500 500 500 500 0 0 0
Kaavan III infrastruktuuri 5 344 744 2 000 800 1 200 300 300 0 0 0 0 0 0
Kaavojen IV ja V infrastruktuuri 12 162 4 162 0 0 0 1 000 2 000 2 000 2 000 1 000 0 0 0
Kaavan VI ja VII (Nygrannas)  infrastruktuuri 12 026 26 1 000 2 000 7 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0

Kadut  yhteensä 82 226 52 026 4 500 3 600 9 000 3 800 2 800 2 500 2 500 1 500 0 0 0

 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ 116 775 86 575 4 500 3 600 9 000 3 800 2 800 2 500 2 500 1 500 0 0 0

OSAKKEET JA OSUUDET

OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ 17 090 17 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 144 226 112 526 6 000 3 600 9 000 3 800 2 800 2 500 2 500 1 500 0 0 0
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TAPIOLAN TASEYKSIKKÖ
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2020−2022
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TAPIOLAN TASEYKSIKKÖ
Toiminta

Tavoitteena on turvata Tapiola - Otaniemi - Keilaniemi -alueen Espoo-strategiassa määriteltyjen
kehittämistavoitteiden toteutumisedellytykset alueelta kerättävin tuloin noin kymmenessä vuodessa.

Toiminnan kehittäminen ja tavoitteet

Tapiola - Otaniemi - Keilaniemi -aluetta kehitetään tieteen, taiteen, talouden ja liikunnan monipuolisena
keskittymänä sekä puutarhamaisena asuinalueena.

Länsimetron ja Raide-Jokerin toteuttaminen luovat alueen kehittämiselle erinomaiset lähtökohdat. Aalto-
yliopiston toiminnan kehittyminen on alueen merkittävä voimatekijä.

Taseyksikön tärkeimmät kehittämiskohteet ovat:

· Tapiolan keskuksen perusteellinen uudistaminen metroaseman tuntumassa
· Tapiolan arvokkaan kulttuurisen keskuksen uudistaminen ja elävöittäminen
· Kehä I:n uudistaminen välillä Kalevalantie - Länsiväylä ja siihen liittyvä maankäytön kehittäminen
· Otaniemen kehittäminen monipuoliseksi ja eläväksi opetukseen ja tutkimukseen pohjautuvaksi

kaupunginosaksi metroon ja Raide-Jokeriin tukeutuen
· Keilaniemen kehittäminen monipuoliseksi ja eläväksi kaupunginosaksi metroon ja Raide-Jokeriin

tukeutuen
· uusien asuntojen rakentaminen alueelle
· Jousenpuiston asuntoalueen kehittäminen
· Urheilupuiston kehittäminen monipuoliseksi ja vetovoimaiseksi liikunnan ja vapaa-ajanvieton

alueeksi.

Suunnitelmakauden tavoitteet

· Tapiolan keskuksen uudistaminen ja kehittäminen etenevät sekä metroaseman että Kulttuuriaukion
ympäristössä

· Otaniemen keskustan, Kivimiehen alueen sekä Maarin alueen uudistaminen etenevät
· Kehä I:n uudistaminen Maarinsolmussa etenee
· Uusien asuntojen rakentaminen jatkuu Tapiolassa ja Jousenpuistossa ja käynnistyy Keilaniemessä

ja Otaniemessä
· Tapiolan urheilupuiston ja erityisesti jalkapallostadionin kehittäminen etenevät
· Kaupunkirakenteen vahvistaminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Henkilöstö

Tapiolan kehittämisprojektin projektinjohtajat toimivat teknisen ja ympäristötoimen esikunnan
alaisuudessa.

Talous ja investoinnit

Tulot ovat kaupungin luovuttamien kiinteistöjen myyntivoittoja, pitkäaikaisten vuokrasopimusten
vuokratuloja tai maankäyttösopimustuloja. Tulojen aikataulu riippuu siitä, milloin asemakaavat tulevat
voimaan. Investointien sitovuustaso on omaisuuslaji.



ESPOON KAUPUNKI
Taloussuunnitelma 2020–2022                                                                                                 1 000 euroa

217

Kunnallistekniikka

Alueen kehittämistoiminta on metron toteuttamisen ja Raide-Jokerin toteuttamispäätöksen myötä
jatkuvasti voimistunut. Maankäyttöä tehostetaan Raide-Jokerin pysäkkien ympäristössä.

Tapiolan keskuksen tärkein hanke perustuu kaupungin ja LähiTapiolan väliseen Merituulentien ja sen
ympäristön toteuttamista koskevaan sopimukseen (allekirjoitettu 17.6.2014) ja lisäsopimukseen
(allekirjoitettu 10.5.2017), jolla toteuttamisaluetta laajennettiin länteen päin. Työt käynnistyivät
kesäkuussa 2014 ja ne valmistuvat vaiheittain vuonna 2022.

 Ainoa-kauppakeskus valmistuu koko laajuudessaan lokakuun lopussa 2019. Tällöin avautuu myös
keskuksen länsiosaan pohjois-eteläsuuntainen jalankulkuyhteys sekä uusi aukio Merituulentori ja sen
alle polkupyörien parkkitila. Kauppakeskuksen päälle rakennetaan asuntoja. Merituulentien eteläpuolelle
tulee pääosin asuntoja. Keskuksen kehittäminen jatkuu myös usean muun kiinteistön alueella, joista
näkyvimmät ovat KOy Raitinkartanon ja KOy Vesiputoustalon uudisrakennukset. Merkittäviä
kaavoitushankkeita on keskuksen länsireunassa ja Satakielenrinteen alueella.

Espoon kulttuurikeskuksen kehittämisen lähtökohta on kaupunginhallituksen päätös (5.6.2017), jonka
mukaan teatterin tarvitsemat tilat sijoitetaan kulttuurikeskuksen yhteyteen samassa vaiheessa, kun
Kulttuurikeskus peruskorjataan. Kulttuurikeskuksen, Kulttuuriaukion ja niiden ympäristön suunnittelu
jatkuu keväällä 2019 ratkaistun arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotuksen pohjalta. Kulttuurikeskuksen
uudistamisen hankesuunnitelma laaditaan vuonna 2020, jolloin käynnistetään myös alueen kaavoitus.

Kaupungin omistaman Kiinteistö Oy Kulttuuriaukion kehittämistä jatketaan annetun suunnitteluvarauksen
pohjalta. Tavoitteena on kehittää kiinteistöstä yhdessä viereisen Keskustornin kanssa hotellikokonaisuus,
johon liittyisi ravintola- ja kokoustiloja sekä elokuvakeskus.

Tapiolan keskuksen tuntumassa jatkuu ensimmäisten asuintalojen rakentaminen Tuuliniityn alueelle.
Ahertajankulmassa vuonna 2016 käynnistynyt asuntorakentaminen jatkuu. Weegee-talon ympäristöä
kehitetään elävämmäksi ja viihtyisämmäksi. Pohjois-Tapiolassa yritystontteja on muuttumassa
asuinkäyttöön.

Kehä I:n tunneli Keilaniemessä avattiin liikenteelle 4.6.2019. Puiston rakentaminen tunnelin päälle
käynnistettiin kesällä 2019. Kehä I:n uudistamiseen liittyvät työt Keilaniemessä valmistuvat vuoden 2019
lopussa. Näin on olemassa edellytykset tunnelin viereen kaavoitettujen asuintornien rakentamisen
käynnistämiselle.

Keilaniemessä jatkuu Keilaniemenranta-hankkeen toteuttaminen, jota koskevan kokonaissopimuksen
kaupunginhallitus hyväksyi 27.5.2019. Hankkeen myötä Keilaniemen metroaseman edustalle syntyy uusi
Keilaniementori, jonka tuntumaan tulee myös palveluja. Keilaniemessä on vireillä useita muitakin
hankkeita.

Hagalundinkallio - Maarinsolmu alueesta tehdään kaupunginhallitukselle kokonaissuunnitelma, joka
sisältää myös arviot suunnitelman vaatimista menoista ja maankäytön tehostumisen tuomista tuloista
sekä saavutettavista hyödyistä. Tavoitteena pitää olla, että maankäytöstä saavutettavat lisätulot kattavat
rakentamisen vaatimat menot. Vasta tämän suunnitelman perusteella päätetään mahdollisten
rakentamistoimenpiteiden ajoituksesta.

Otaniemen kehittäminen jatkuu voimakkaana. Keskukseen suunnitellaan uusia tiloja yliopistolle.
Vuorimiehentien varren kortteliin on tulossa opiskelijoiden talo, tutkimustiloja ja asuntoja. Muita
kehittämiskohteita ovat Otakaaren asuinkortteli, Kivimies-kortteli ja Kivimiehenranta. Kaupungin
omistamalle entisen Poliisiopiston tontin läntiseen osaan suunnitellaan paloasemaa ja opiskelija-
asuntoja. Technopolis Oyj:n uuden Innopoli 4:n rakentaminen etenee, päävuokralaiseksi tulee VTT.
Tämän seurauksena Otaniemessä vapautuu paljon nyt VTT:n käytössä olevia tiloja ja alueita
kehittämistä varten.

Raide-Jokeriin pysäkkien ympäristöjä kehitetään Keilaniemessä, Kivimiehenrannassa ja Maarissa.
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Jousenpuiston alueella on jo valmiina kaksi asuinrakennusta, kolme on rakenteilla. Ensi vuonna
käynnistyy useita uusia kohteita ja alueelta tullaan myymään lisää tontteja. Kaikki alueen asuntojen
pysäköintipaikat on jo toteutettu metroaseman päälle rakennettuun pysäköintilaitokseen.

Tapiolan urheilupuiston ja erityisesti jalkapallostadion-hankkeen kehittäminen jatkuu kaupungin toimesta
kaupunginhallituksen 17.6.2019 tekemän päätöksen pohjalta.

Osakkeet ja osuudet

Taloussuunnitelmakauden investoinnit osakkeisiin ja osuuksiin kohdistuvat Tapiolan Keskuspysäköinti
Oy:n rahoitusvastikkeisiin, joilla rahoitetaan Espoon kaupungin osuus yhtiön investointien lainanlyhen-
nyksistä.sekä sijoituksiin Kiinteistö Oy Jousenpuiston vapaan oman pääoman rahastoon.

Tapiolan Keskuspysäköinti Oy on rakennuttanut Tapionaukion pysäköintilaitoksen ja maanalaisen
keskuspysäköinnin ja niiden yhteydessä liiketiloja palvelevat huolto- ja varastotilat sekä yhteisväestön-
suojan. Pysäköintipaikat ovat asemakaavojen ja rakennuslupien vaatimia velvoitepaikkoja, joiden
osakkeista Espoon kaupunki omistaa suoraan noin 26,5 prosenttia. Laitos otettiin käyttöön keväällä
2016.

Kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnistä pääosan (710 osaketta yhteensä 770
osakkeen kokonaismäärästä). Yhtiö on rahoittanut pysäköintilaitoksen rakentamisen kaupungin
takaamalla lainalla. Laitos otettiin käyttöön vuoden 2017 alussa. Laitoksessa on 789 pysäköintipaikkaa.

Peruskaupunki rahoittaa taseyksikön investointeja tarvittaessa korollisen välitystilin kautta. Taseyksikön
välitystili painui negatiiviseksi vuonna 2015. Suunnitelmavuosille 2020–2022 taseyksikön tulorahoitus ei
riitä investointien rahoittamiseen. Välitystilin saldo pysyy negatiivisena suunnitelmavuosien ajan.
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Tuloslaskelma

Tapiolan taseyksikkö

Tilinnimi TP 2018
Muutettu TA

2019
Ennuste

9/2019 TA 2020 2021 2022
Liikevaihto 5 955 18 900 3 359 19 700 19 800 19 900

Liiketoiminnan muut tuotot 35 667 27 000 57 000 24 500 28 000 28 000

Materiaalit ja palvelut -1 031 -211 -580 -331 -344 -354
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0
   Palvelujen ostot -1 030 -211 -580 -331 -344 -354
Henkilöstökulut -183 -197 -197 -205 -205 -205
   Palkat ja palkkiot -154 -164 -169 -169 -169
   Henkilösivukulut -29 -32 -34 -34 -34
       Eläkekulut -23 -27 -28 -28 -28
       Muut henkilösivukulut -5 -5 -6 -6 -6
Poistot ja arvonalentumiset -17 303 -21 396 -21 869 -24 929 -25 529 -26 369
    Suunnitelman mukaiset poistot -17 303 -21 396 -21 869 -24 929 -25 529 -26 369
Liiketoiminnan muut kulut -981 -1 010 -869 -1 200 -1 400 -1 600
Liikeylijäämä (-alijäämä) 22 126 23 085 36 844 17 536 20 323 19 373
Rahoitustuotot ja -kulut -357 -350 -450 -350 -300 -250
  Muut rahoitustuotot 1 0 0 0 0 0
  Kunnalle maksetut korkokulut -356 -350 -450 -350 -300 -250
  Muut rahoituskulut -1 0 0 0 0 0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 21 769 22 735 36 394 17 186 20 023 19 123
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 21 769 22 735 36 394 17 186 20 023 19 123
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 21 769 22 735 36 394 17 186 20 023 19 123

Rahoituslaskelma

Tapiolan taseyksikkö

Tilinnimi TP 2018
Muutettu TA

2019
Ennuste

9/2019 TA 2020 2021 2022
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä) 22 126 23 085 36 844 17 536 20 323 19 373
Poistot ja arvonalentumiset 17 303 21 396 21 869 24 929 25 529 26 369
Rahoitustuotot ja -kulut -357 -350 -450 -350 -300 -250
Tulorahoituksen korjauserät -35 628 -27 000 0 -24 500 -28 000 -28 000

3 444 17 131 58 263 17 615 17 552 17 492
Investointien rahavirta
Investointimenot -75 979 -54 700 -54 700 -17 500 -21 000 -19 500
Rahoitusosuudet investointimenoihin 10 166
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 36 071 27 000 133 24 500 28 000 28 000

-39 898 -27 700 -54 401 7 000 7 000 8 500
Toiminnan ja investointien rahavirta -36 454 -10 569 3 862 24 615 24 552 25 992
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

0 0 0 0 0 0
Lainakannan muutokset
   Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta 46 186 42 170 30 012 -26 715 -24 552 -42 045

46 186 42 170 30 012 -26 715 -24 552 -42 045
Oman pääoman muutokset
   Peruspääoma 0 0 0 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset
   Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 0 0 0
   Saamisten muutos kunnalta 0 0 0 0 0 0
   Saamisten muutos muilta -548 -29 519 -31 792 7 100 0 16 053
   Korottomien velkojen muutos kunnalta 0 0 0 0 0 0
   Korottomien velkojen muutos muilta -9 185 -2 083 -2 083 -5 000 0 0

-9 732 -31 602 -33 875 2 100 0 16 053
Rahoituksen rahavirta 36 454 10 569 -3 862 -24 615 -24 552 -25 992

Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0
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Investoinnit

TAPIOLAN TASEYKSIKKÖ

10 vuoden investointisuunnitelma 2020-2029 Hankkeen Ennen Ennuste
kok.kust. 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Tapiolan keskusta 235 867 194 517 12 250 3 900 7 700 5 000 6 000 2 500 2 500 1 500 0 0 0 0

Merituulentie välillä Tapiolantie-Pohjantie 78 480 68 130 10 250 100
Itätuulenkuja 6 500 0 2 500 4 000
Länsituuli 10 000 0 1 000 3 000 3 000 0 0 1 500 1 500
Merituulentie välillä Pohjantie-Koivumankkaan tie 1 227 127 100 1 000
Tapionraitti ja kirkkopuisto 5 258 4 458 300 500
Kulttuuriaukio ja ympäristö 2 000 0 1 000 1 000
Tapiolan keskustan julkiset alueet 12 426 9 426 500 500 500 500 500 500
Ahertajankulma 507 307 100 100
Silkkiniitty 800 0 800
Tuuliniitty 4 221 1 621 1 100 1 000 500
Revontulentie vaihe 2 500 400 100
Satakielenrinne 2 000 0 1 000 1 000
Vesiputoustalo 1 500 0 500 500 500

Jousenpuisto ja urheilupuisto 16 968 13 468 1 100 100 100 200 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0
Jousenpuiston kunnallistekniikka 12 214 11 114 1 000 100
Urheilupuiston kunnallistekniikka 2 566 166 100 100 100 100 1 000 1 000 0 0 0 0 0

Otaniemi ja Keilaniemi 186 544 110 744 32 350 4 900 4 700 5 800 12 000 6 200 9 850 0 0 0 0 0

Keilaniemi 123 534 91 984 30 650 200 400 100 100 100
Maarinsolmun eritasoliittymä 18 200 0 200 100 1 900 8 000 2 000 6 000
Keilaniemenranta 10 350 500 1 000 2 000 3 000 3 850
Raide-Jokeriin liittyvät hankkeet 8 200 2 700 2 700 1 800 900 100
Otaniemen liikennejärjestelyt 9 063 1 563 1 500 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000

 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ 441 175 320 525 45 700 8 900 12 500 11 000 19 000 9 700 12 350 1 500 0 0 0 0

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 4 285 4 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAKENNUKSET 7 961 7 461 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OSAKKEET JA OSUUDET
Tapiolan keskuspysäköinti Oy 39 570 9 328 3 921 4 268 4 268 4 268 3 692 2 809 2 809 2 457 1 015 427 306 306
Koy Jousenpuiston pysäköinti 42 583 7 460 4 379 4 332 4 231 4 232 4 196 3 839 3 484 3 450 2 180 400 400 400
Muut mahdolliset osakesijoitukset 4 237 912 952 907 394 405 373 294 294

OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ 90 812 21 211 8 300 8 600 8 500 8 500 8 800 7 600 7 200 6 300 3 600 1 200 1 000 1 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 544 233 353 482 54 500 17 500 21 000 19 500 27 800 17 300 19 550 7 800 3 600 1 200 1 000 1 000
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TULOSLASKELMAOSA
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TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosassa on peruskaupungin toimintatulot ja -menot, joihin sisältyvät myös sisäiset erät.
Liikelaitosten ja muiden erillisten taseyksiköiden toimintatulot ja -menot eivät sisälly talousarvion tulos-
laskelmaosaan.

Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelujen lopussa talousarviokirjan sivulla 41 ja 43 olevat tulos-
laskelmat sisältävät peruskaupungin lisäksi liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt ja ovat siten taloussuunni-
telman arvio tilinpäätöksen mukaisesta tuloslaskelmasta.

Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Koska
liikelaitokset ja taseyksiköt vaikuttavat oleellisesti peruskaupungin lukuihin, on taloussuunnitelman tun-
nusluvut laskettu yleisperusteluissa olevasta koko kaupungin tuloslaskelmasta.

Verorahoitus on verotulojen ja käyttötalouden valtionosuuksien yhteismäärä. Vuoden 2020 vero-
rahoituksen ennakoidaan kasvavan 6,5 prosenttia 1 674 miljoonaan euroon vuodelta 2019 siirtyvistä
verotilityksistä johtuen. Verorahoituksen kasvuksi vuonna 2021 arvioidaan 3,1 prosenttia ja vuonna 2022
3,1 prosenttia. Ennuste perustuu valtiovarainministeriön syksyn talouskasvuennusteisiin sekä verottajan
selvityksiin vuoden 2019 uudistusten vaikutuksesta. Niihin liittyy kuitenkin aina pidemmällä aikavälillä
suuria epävarmuustekijöitä. Talouskehitys ja työllisyystilanne heijastuvat verotuloihin osin välittömästi
ennakkoverojen kertymien kautta ja viiveellä verojen jako-osuuksien ja valtionosuuden tasauksen kautta.
Erityisen riskialtis ja nopealiikkeinen on yhteisöveron tuotto.

Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2020 yhteensä 1 577 milj. euroa. Verotulot kasvavat vuoden
2019 toteuma-arvioon verrattuna 64 milj. euroa eli 4,3 prosenttia. Suunnitelmakauden verotulot on arvioi-
tu vuoden 2018 verotietojen, vuoden 2019 epävarmojen tilitysten ja ennusteen, vuoden 2020 päätettyjen
veroperusteiden sekä taloudellisten kehitysarvioiden perusteella.

Kunnallisveron tuotto kasvaa vuonna 2020 58 milj. eurolla vuodelta 2019 siirtyvistä tilityksistä sekä
ansiotulokehitysarvioon perustuen. Kunnallisveron tuotoksi vuonna 2020 arvioidaan 1 320 milj. euroa,
joka on 4,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Veroprosentti on 18,0.

Yhteisöveron Espoon jako-osuus vuonna 2019 on 0,068 (2018 0,067) vuoden 2017 ja 2016 lopullisten
verotietojen keskiarvon perusteella. Vuoden 2020 kuntaosuudet lasketaan verovuosien 2017 ja 2018
lopullisten verotietojen pohjalta keskiarvona ja kuntakohtainen jako-osuus selviää verovuoden 2018 yri-
tysverotuksen valmistuessa vuoden 2019 lopussa. Kaupungin arvioidaan saavan yhteisöveroja vuonna
2020 133 milj. euroa, joka on 3,1 prosenttia ja 4 milj. enemmän kuin vuoden 2019 ennuste.

Kiinteistöveroarviot perustuvat kiinteistöverolain mukaisiin vuonna 2020 voimassa oleviin alarajoihin.
Kiinteistöverotuloksi vuonna 2020 arvioidaan 123,5 milj. euroa, kasvua 2,5 milj. euroa ja 2,1 prosenttia
vuoden 2019 ennusteeseen nähden.

Käyttötalouden valtionosuudet vuodelle 2020 pohjautuvat Kuntaliiton tekemään alustavaan laskel-
maan peruspalvelujen valtionosuudesta sekä arvioon opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudesta.
Hallituksen esittämät vähennykset ja lisäykset sekä veroperustemuutosten kompensaatio on otettu huo-
mioon laskelmissa. Vuonna 2020 valtionosuudet kasvavat noin 600 milj. eurolla valtionosuusleikkausten,
indeksijäädytysten sekä mm. Kiky-sopimukseen liittyvien leikkausten päättymisestä johtuen. Valtion-
osuustuloiksi eli peruspalvelujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksiksi yhteensä vuonna
2020 arvioidaan 20,9 milj. euroa ja uudelle erilliselle momentille erotetun veroperustemuutosten kom-
pensaatioiden määräksi 76,7 milj. euroa. Valtionosuusrahoitus yhteensä on 97,6 milj. euroa ja kasvua 38
milj. euroa vuoteen 2019.

Vuosikate osoittaa peruskaupungin pitkäaikaisten menojen kattamiseen käytettävissä olevan osuuden
peruskaupungin toiminnan tuloksesta. Espoon kaupungin rakenne on sellainen, että investointien rahoi-
tukseen kertyvä vuosikate näkyy pääosin liikelaitosten, taseyksiköiden ja rahastojen tuloslaskelmissa.
Peruskaupungin vuosikatteeksi muodostuu 34,3 milj. euroa vuonna 2020, ja vuosikate nousee 48,8 milj.
euroon 2022 mennessä.
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Peruskaupungin tilikauden tulos on vuonna 2020 -51,4 milj. euroa alijäämäinen ja pysyy alijäämäise-
nä koko kauden ajan. Peruskaupungin vuosikate ei riitä kattamaan poistojen määrää.

Peruskaupungin vuosikatteen sekä tuloksen tulkinta on vaikeaa johtuen kaupungin ja konsernin organi-
saatio- ja laskentarakenteesta. Rakenteellisten asioiden lisäksi peruskaupungin tunnuslukujen kehityk-
seen vaikuttavat kaupungin omistamat osakeyhtiöt, joiden taseissa on yhä kasvava osa kaupungin käy-
tössä olevista toimitiloista. Tilojen vuokrakustannukset näkyvät toimialojen menoissa. Talousohjauksen
keskeisenä välineenä toimii peruskaupungin, liikelaitosten ja taseyksiköiden muodostama kokonaisuus
sekä yhä suurempaan merkitykseen nouseva Espoo-konserni.

PERUSKAUPUNGIN TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma TP 2018 ENN 2019* TA 2020 2021 2022
Varsinainen toiminta
Toimintatulot + 420 504 421 920 430 105 428 541 429 535
Valmistus omaan käyttöön 11 412 13 990 13 615 13 615 13 615
Toimintamenot - -1 939 460 -2 046 246 -2 115 268 -2 164 877 -2 200 271
Toimintakate = -1 507 545 -1 610 336 -1 671 548 -1 722 721 -1 757 121
Verotulot + 1 501 986 1 511 668 1 576 800 1 628 133 1 681 235
Valtionosuudet + 43 067 60 383 97 616 98 658 99 888
Käyttökate = 37 508 -38 285 2 868 4 070 24 003
Rahoitustulot ja -menot 36 494 33 748 31 433 28 457 24 829
Korkotulot muilta + 14 221 14 776 15 231 15 542 15 542
Korkotulot liilelaitoksilta + 0 0 364 314 264
Muut rahoitustulot + 2 589 2 515 2 533 2 533 2 533
Peruspääoman korko liikelaitoksilta + 28 418 28 157 28 157 28 157 28 157
Korkomenot muille - -8 372 -9 700 -12 852 -16 089 -19 667
Muut rahoitusmenot - -362 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Vuosikate = 74 002 -4 537 34 301 32 527 48 831
Suunnitelmapoistot - -81 355 -86 250 -85 675 -91 451 -98 451
Tilikauden tulos = -7 353 -90 787 -51 374 -58 924 -49 620
Poistoeron muutos 20 330 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000
Rahastojen/varausten vähennys + 14 483 15 000 15 000 15 000 15 000
Tilikauden yli/alijäämä = 27 460 -90 787 -51 374 -58 924 -49 620

*  ENN 2019 =  ennuste v uoden lopun tilanteesta

81 VEROT JA VALTIONOSUUDET

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 1 545 053 1 630 513 1 674 416 1 726 791 1 781 122
Menot 0 0 0 0 0
Netto 1 545 053 1 630 513 1 674 416 1 726 791 1 781 122
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811 VEROTULOT

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 1 501 986 1 582 600 1 576 800 1 628 133 1 681 234
Menot 0 0 0 0 0
Netto 1 501 986 1 582 600 1 576 800 1 628 133 1 681 234

TP2018 ENN 2019 TA 2020 2021 2022
Verotulot (milj. €)
Ansiotulon vero 1 259,8 1 262,2 1 320,0 1 366,0 1 414,2
Yhteisövero 124,8 129,3 133,3 136,6 140,0

Kiinteistövero 117,0 121,0 123,5 125,5 127,0
Yhteensä 1 501,5 1 512,5 1 576,8 1 628,1 1 681,2
Verotulon muutos-% 0,8 0,7 4,3 3,3 3,3
Yhteensä 1 501,5 1 512,5 1 576,8 1 628,1 1 681,2

Verotulon muutos-%
Ansiotulon vero 1,9 0,2 4,6 3,5 3,5

Yhteisövero -8,9 3,6 3,1 2,5 2,5
Kiinteistövero 0,9 3,4 2,1 1,6 1,2

Yhteensä 0,8 0,7 4,3 3,3 3,3

TP 2018 2019 TA 2020 2021 2022
Veroprosentit
Tulovero 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
Kiinteistövero
- yleinen 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
- vakituiset asuinraken-
nukset 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41
- muut asuinrakennukset 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
- voimalaitosrakennukset 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- rakentamaton rakennus-
paikka 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93

Kiinteistöveroprosentit perustuvat kiinteistöverolain mukaisiin vaihteluvälin alarajoihin.

813 VALTIONOSUUDET

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 43 067 47 913 97 616 98 658 99 888
Menot 0 0 0 0 0
Netto 43 067 47 913 97 616 98 658 99 888
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TP 2018 ENN 2019 TA 2020 2021 2022
Valtionosuudet 43 067 60 383 20 902 20 944 21 174
Veroperustemuutosten kompensaatio  -  - 76 714 77 714 78 714

82 RAHOITUSTULOT JA -MENOT

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 45 746 45 466 46 285 46 546 46 496
Menot -8 735 -12 806 -14 852 -18 089 -21 667
Netto 37 012 32 660 31 433 28 457 24 829

821 ja 823 KORKOTULOT JA -MENOT

Korkotulot koostuvat kassavarojen sijoittamisesta saaduista korkotuloista, HSY Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -kuntayhtymälle annetun lainan koroista sekä liikelaitosten maksamista sisäisistä koroista.

Korkomenot koostuvat pääosin talousarviolainoista maksettavista koroista. Korkomenojen nousu johtuu
kasvavasta lainamäärästä.

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 14 737 15 149 15 595 15 856 15 806
Menot -8 372 -10 806 -12 852 -16 089 -19 667
Netto 6 364 4 343 2 743 -233 -3 861

824 ja 825 MUUT RAHOITUSTULOT JA -MENOT

Rahoitustulot koostuvat rahastojen ja kassavarojen sijoittamisesta saaduista tuloista, verontilityskoroista,
osinkotuloista sekä liikelaitosten ja kuntayhtymien maksamista sijoitetun pääoman tuotoista.

Rahoitusmenot koostuvat verontilityskoroista, kurssitappioista sekä muista lainanhoitomenoista.

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 31 010 30 317 30 690 30 690 30 690
Menot -362 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Netto 30 647 28 317 28 690 28 690 28 690
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RAHASTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA
Rahastot -osa käsittää kaupungin rahastot. Investointirahasto on erityiskatteinen rahasto. Espoon kau-
pungin peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahasto, Espoon kaupungin peruspalvelujen kehit-
tämisrahasto, Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahasto, Espoon kaupungin vahinkorahasto sekä
Espoon kaupungin sosiaalisen luototuksen rahasto ovat kirjanpidossa eriytetty erillisiksi taseyksiköiksi.

Rahastojen osalta suurin osa sijoituksista on sijoitusrahastoissa eri omaisuuslajeissa. Tämän vuoksi
sijoitusten tuotot eivät vuosittain kokonaisuudessaan realisoidu kirjanpitoon, eikä kirjanpito anna oikeaa
kuvaa rahastojen sijoitusten kehittymisestä. Kirjanpidollisen tuloksen lisäksi rahastoja seurataan kuukau-
sittain markkina-arvostettuina. Sijoitusten kunkin raportointiajankohdan markkina-arvon perusteella las-
ketaan ja analysoidaan sijoitusten kehitystä.

Investointirahasto (erityiskatteinen)

TOT 2018 ENN 2019 TA 2020 2021 2022

Rahastopääoma 1.1. 80 779 80 779 80 779 80 779 80 779
Rahastopääoman lisäykset 0 0 0 0 0
Rahaston purku 0 0 0 0 0
Rahaston yli-/alijäämä 0 0 0 0 0
Oma pääoma yhteensä 31.12 80 779 80 779 80 779 80 779 80 779

Investointirahaston tarkoituksena on turvata kaupungin kehittämisen edellyttämä maanhankinta, kaupun-
kirakenteen kehittämisestä aiheutuvien kynnysinvestointien toteuttaminen ja taloudellisten vaikutusten
tasaaminen sekä valtuuston hyväksymän investointiohjelman ja investointien käyttöönoton toteuttaminen
kaupungin talouden tasapainoa vaarantamatta.

Erillisinä taseyksikköinä olevat rahastot

Espoon kaupungin peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahasto

TOT 2018 ENN 2019 TA 2020 2021 2022

Rahastopääoma 1.1. 440 726 446 014 450 920 457 233 465 006
Rahastopääoman lisäykset 5 289 4 906 6 313 7 773 6 975
Rahaston purku 0 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000
Rahaston yli-/alijäämä 16 706 19 250 16 240 16 240 16 240
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 107 604 119 404 117 341 110 808 105 073
Rahastopääoma 31.12. 446 014 450 920 457 233 465 006 471 981

Oma pääoma yhteensä 31.12 565 035 599 668 599 501 599 281 601 319

Espoon kaupungin peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahastoon on rahastoitu vuonna 2006
energiayhtiön myynnistä saadut tulot. Rahaston tarkoituksena on varmistaa kaupungin peruspalvelujen
ja maanhankinnan investointien rahoitusta pitkällä aikavälillä.

Rahastolla on kaupunginhallituksen hyväksymät sijoitusperiaatteet ja sille on kilpailutettu kolme varain-
hoitajaa. Rahasto toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa ja konserniesikunnan rahoitus ja talous -
yksikön rahoitusryhmä hallinnoi rahastoa ja koordinoi varainhoitajien toimintaa. Rahaston oma pääoma
oli vuoden 2018 lopussa 565,0 milj. euroa ja markkina-arvo 30.9.2019 oli 651,1 milj. euroa. Syyskuun
lopussa Peruspalveluiden ja maanhankinnan investointirahaston tuotto rahaston perustamisesta alkaen
oli 75,5 prosenttia. Vuoden 2019 alusta syyskuun loppuun rahaston tuotto oli 10,4 prosenttia.
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Rahaston pääoma säilytetään inflaatio huomioon ottaen vähintään alkuperäisen suuruisena. Rahaston
säännön mukaan rahastoa kartutetaan – kaupungin tilinpäätöksen sen salliessa – sen tuotolla vuosittain
valtuuston päätöksen mukaisesti. Rahaston tuottoa voidaan käyttää säännön mukaisesti peruspalvelu- ja
maanhankintainvestointeihin.

Talousarviossa rahaston tulos sisältää varovaisuuden periaatteen mukaisesti arvioitavissa olevat korko-
ja muut rahoitustulot sekä varainhoitopalkkioiden palautukset. Sijoitustoiminnan ensisijainen lähtökohta
on pääoman reaaliarvon säilyttäminen pitkällä aikavälillä. Vuotuinen tuoton vaihtelu voi kuitenkin markki-
noiden kehityksestä riippuen olla suurta.

Taloussuunnitelmaan on merkitty rahaston tuoton käyttöä 15,0 milj. euroa vuosille 2019 - 2022. Rahas-
ton pääomaa ei vähennetä ja mikäli verorahoitus jatkossa riittää investointien rahoitukseen, rahastoa ei
pureta. Rahastopääomaa on suunniteltu kartutettavan inflaatio verran vuosittain, jotta rahaston reaalinen
ostovoima saadaan säilytettyä.

Tuloslaskelma

Rahoituslaskelma

Tilinnimi TP 2018
Muutettu TA

2019
Ennuste

9/2019 TA 2020 2021 2022
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä) -39 -50 -50 -60 -60 -60
Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0
Rahoitustuotot ja -kulut 16 745 16 300 19 300 16 300 16 300 16 300
Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0 0 0

16 706 16 250 19 250 16 240 16 240 16 240
Investointien rahavirta

0 0 0 0 0 0
Toiminnan ja investointien rahavirta 16 706 16 250 19 250 16 240 16 240 16 240
Rahoituksen rahavirta
Oman pääoman muutokset
   Peruspääoma 0 0 0 -15 000 -15 000 -15 000

Rahoituksen rahavirta 0 0 0 -15 000 -15 000 -15 000

Rahavarojen muutos 16 706 16 250 19 250 1 240 1 240 1 240
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Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahasto

TOT 2018 ENN 2019 TA 2020 2021 2022

Rahastopääoma 1.1. 51 419 52 068 52 886 54 281 55 097
Rahastopääoman lisäykset 349 649 818 1 395 816
Rahaston purku 0 0 0 0 0
Rahaston yli-/alijäämä 649 818 1 395 816 815
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 349 0 0 0 0
Oma pääoma yhteensä 31.12 52 417 53 235 54 630 55 446 56 261

Rahaston tarkoituksena on edistää elinkeinotoiminnan edellytyksiä ja sitä kautta työllisyyttä Espoossa.
Rahaston toimintaa hoidetaan valtuuston Espoo-tarinassa asettamien tavoitteiden mukaisesti. Rahaston
varoja voidaan osoittaa elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä edistäviin hankkeisiin sijoi-
tuksina tai lainanantona.

Hallintosäännön mukaan valtuusto hyväksyy talousarvioin ja taloussuunnitelman yhteydessä suunnitel-
man rahaston käytöstä. Hankkeiden tulee olla tuottavia ja taloudellisesti terveitä siten, että rahaston pää-
oma voidaan turvata. Sijoitukset ja lainananto tulee tehdä niin, ettei kilpailutilanne vääristy. Rahaston
tuotoista voidaan osoittaa varoja elinkeinotoiminnan edellytyksiä ja työllisyyttä tukeviin ja edistäviin koh-
teisiin.

Rahaston tuoton muodostavat sijoitustuotot ja lainanannosta saatavat korkotuotot. Rahaston oma pää-
oma vuoden 2018 lopussa oli yhteensä 52,4 milj. euroa. Rahaston pääomasta oli sitoutunut 9,7 milj.
euroa maa- ja vesialueisiin ja 13,0 milj. euroa oli lainattu Koy Otaniemen Tiedeasunnoille. Rahastosijoi-
tuksissa pääomaa oli 23,3 milj. euroa. Rahastosijoitusten markkina-arvo 30.9.2019 oli 25,4 milj. euroa.

Rahasto omistaa entisen Poliisiopiston kiinteistön, joka on vuokrattu HOAS Oy:lle ja tontille on kaavoitet-
tu asuntorakentamista.

Vuonna 2008 päätettiin rakentaa Kiinteistö Oy Otaniemen tiedeasunnot, jonka rakentamiseen on myön-
netty kehittämisrahastosta lainaa. Uusi lainanlyhennyssuunnitelma tullaan päättämään vuoden 2020
aikana.

Koy Olarinluoma omistaa rakentamattoman kiinteistön Espoossa osoitteessa Olarinluoma 15 ja kiinteistö
pyritään myymään hankekehittäjälle kaavaan mukaisen ratkaisun toteuttamiseksi.

Tuloslaskelma
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Rahoituslaskelma

Tilinnimi TP 2018
Muutettu TA

2019
Ennuste

9/2019 TA 2020 2021 2022
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä) 185 300 300 878 300 300
Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0
Rahoitustuotot ja -kulut 465 518 518 517 516 515
Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0 0 0

649 818 818 1 395 816 815
Investointien rahavirta

0 0 0 0 0 0
Toiminnan ja investointien rahavirta 649 818 818 1 395 816 815
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
   Antolainasaamisten vähennys muilta 100 100 650 100 100

0 100 100 650 100 100
Rahoituksen rahavirta 0 100 100 650 100 100

Rahavarojen muutos 649 918 918 2 045 916 915

Espoon kaupungin vahinkorahasto

TOT 2018 ENN 2019 TA 2020 2021 2022

Rahastopääoma 1.1. 5 131 5 131 5 131 5 131 5 131
Rahastopääoman lisäykset 0 0 0 0 0
Rahaston purku 0 0 0 0 0
Rahaston yli-/alijäämä 701 692 692 692 692
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 2 249 2 950 3 642 4 334 5 026
Oma pääoma yhteensä 31.12 8 081 8 773 9 465 10 157 10 849

Kaupungin vahinkorahaston tarkoituksena on kattaa kaupungin takausvastuun perusteella maksettavat
suoritukset, kaupungin omaisuutta tai kaupungin vastuulla olevaa omaisuutta kohdanneet merkittävät
vahingot sekä muut merkittävät vahingot, joista kaupunki on vastuussa, siltä osin kuin kaupungin vakuu-
tukset eivät niitä kata tai kun vahingon määrä alittaa vakuutuksen vahinkokohtaisen omavastuun.

Rahaston tuloja ovat takausprovisioista saatu tuotto, rahaston varoille saatu korko tai muu tuotto, suorite-
tuista vahingoista takaisinperityt korvaukset sekä omaisuuden ja toiminnan vakuutusmaksuperusteista
johdetut sisäiset maksut, joiden perusteet vahvistetaan talousarvion laatimista koskevien ohjeiden anta-
misen yhteydessä.

Vahinkokertymä vaihtelee eri vuosina. Tätä ei ole mahdollista ennakoida vuositasolla etukäteen. Vahin-
korahaston talousarvioon on kuitenkin huomioitu arvion tekohetkellä tiedossa olleiden sattuneiden vahin-
kojen kuluja (jotka maksetaan rahastosta vasta, kun vahingon selvittely on kokonaan valmis, usein va-
hinkotapahtumaa seuraavana tai sitä seuraavana vuonna) sekä varauduttu siihen, että korvattavia va-
hinkoja sattuu keskimäärin yhtä paljon kuin aikaisempina vuosina.

Vahinkorahaston tuottamat korvaustilastot tukevat kaupungin riskienhallintatyötä. Vahinkorahasto toimii
tehokkaana vahinkoriskien kustannusten tasaajana niin, että kaupungin ja toimialojen vuosibudjettia ja
-suunnitelmia ei vaaranneta odottamattomien vahinkotapahtumien vuoksi. Yhdessä vahinkoriskien hal-
linnan ja oikein mitoitettujen vakuutusratkaisujen kanssa pyritään löytämään kaupungin vahinkoriskien
kustannusoptimi.

Vahinkorahaston 4 §:n määrittelemien rahastotulojen ja menojen tulee olla tasapainossa.

Rahaston varat on sijoitettu kaupunginjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti tuottavasti ja turvallisesti
sekä siten, että varat ovat tarvittaessa tarkoitukseensa käytettävissä.
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Tuloslaskelma

Rahoituslaskelma

Tilinnimi TP 2018
Muutettu TA

2019
Ennuste

9/2019 TA 2020 2021 2022
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä) 610 899 799 801 801 801
Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0
Rahoitustuotot ja -kulut 92 92 92 92 92 92
Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0 0 0

701 991 891 893 893 893
Investointien rahavirta

0 0 0 0 0 0
Toiminnan ja investointien rahavirta 701 991 891 893 893 893

Rahavarojen muutos 701 991 891 893 893 893

Espoon kaupungin sosiaalisen luototuksen rahasto

TOT 2018 ENN 2019 TA 2020 2021 2022

Rahastopääoma 1.1. 2 204 2 210 2 216 2 207 2 198
Rahastopääoman lisäykset 6 0 0 0 0
Rahaston purku 0 0 0 0 0
Rahaston yli-/alijäämä 0 6 -9 -9 -9
Oma pääoma yhteensä 31.12 2 210 2 216 2 207 2 198 2 189

Rahastoa käytetään sosiaalisesta luototuksesta annetun lain (20.12.2002/1133) tarkoittamaan luotonan-
toon. Luotonannon tavoitteena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää
henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Rahaston tavoitteena on, että palautuvat luotot kattavat rahaston toiminnan. Luottojen korkotulot kirja-
taan rahaston tuotoiksi ja lyhennykset palautuvat rahastoon.



ESPOON KAUPUNKI
Taloussuunnitelma 2020–2022        1 000 euroa

232

Tuloslaskelma

Rahoituslaskelma

Tilinnimi TP 2018
Muutettu TA

2019
Ennuste

9/2019 TA 2020 2021 2022
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä) 5 -70 -70 -9 -9 -9
Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0
Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0
Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0 0 0

6 -70 -70 -9 -9 -9
Investointien rahavirta

0 0 0 0 0 0
Toiminnan ja investointien rahavirta 6 -70 -70 -9 -9 -9
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
   Antolainasaamisten lisäys muilta -400 -400 -286 -350 -350
   Antolainasaamisten vähennys muilta 400 400 230 300 300

0 0 0 -56 -50 -50
Rahoituksen rahavirta 0 0 0 -56 -50 -50

Rahavarojen muutos 6 -70 -70 -65 -59 -59
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INVESTOINTIOSA

Investointiosa sisältää Espoon peruskaupungin investoinnit omaisuuslajeittain. Liikelaitosten ja
taseyksiköiden investoinnit käsitellään kunkin yksikön suunnitelmien yhteydessä. Kaupunkikonsernin
investointien kokonaisuutta on tarkastelu talousarviokirjan konsernia käsittelevässä osassa alkaen sivulta
52. Investointiliitteellä on esitetty kaupungin 11 vuoden investointiohjelma.

Peruskaupungin investoinnit

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 37 726 87 700 67 300 10 300 5 800
Menot -157 724 -242 463 -242 090 -192 972 -177 300
Netto -119 998 -154 763 -174 790 -182 672 -171 500

Vuonna 2020 peruskaupungin investointiosan bruttomenot ovat yhteensä 242 milj. euroa. Metron ja
Raide-Jokerin valtionosuudet sekä muut rahoitusosuudet huomioiden peruskaupungin
nettoinvestointimenot vuonna 2020 ovat 174,8 milj. euroa ja vuosina 2020−2022 keskimäärin 176 milj.
euroa. Investointitaso nousee taloussuunnitelmakaudella Raide-Jokerin rakennustöiden jatkuessa sekä
Länsimetro Oy:lle maksettavien rahoitusvastikkeiden kasvaessa.

Omaisuuslajeittain

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Aineettomat hyödykkeet -39 167 -87 700 -72 700 -13 500 -6 000
Maa- ja vesialueet -10 236 -21 900 -8 000 -8 000 -8 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet -81 000 -103 450 -126 150 -126 600 -107 400
Koneet ja kalusto -11 270 -11 710 -12 540 -14 072 -17 000
Osakkeet ja osuudet -16 051 -17 703 -22 700 -30 800 -38 900
Investointimenot -157 724 -242 463 -242 090 -192 972 -177 300
Rahoitusosuudet 35 646 86 400 66 000 9 000 4 500
Käyttöomaisuuden myynti 2 080 1 300 1 300 1 300 1 300
Investointitulot 37 726 87 700 67 300 10 300 5 800
Nettoinvestoinnit -119 998 -154 763 -174 790 -182 672 -171 500

Investoinnit kaupunkirakenteen kehitykseen ja joukkoliikenteen parantamiseen pitävät peruskaupungin
kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenot korkeina. Metron II-vaiheen asemaseutujen
rakentamisen lisäksi investointiohjelmassa varaudutaan Raide-Jokerin toteuttamiseen. Metroasemien
ympäristöön rakennetaan tarvittavaa kunnallistekniikkaa ja liityntäliikenteen edellyttämiä liikenneväyliä ja
katuja.

Kaupunkirakenteen kehitys mahdollistaa maanjalostuksesta saatavia sopimus- ja myyntituloja, joilla
peruskaupungin investointeja rahoitetaan vuosina 2020−2022 keskimäärin 55 milj. eurolla vuodessa.

Osakkeiden ja osuuksien osuus investointiohjelmassa kasvaa tulevina vuosina. Vuodesta 2016 alkaen
osakkeista on maksettu Länsimetro Oy:n rahoitusvastikkeeseen sisältyvän lainanlyhennyksen osuus
Espoon vastuulla olevista lainoista. Lainanlyhennykset kasvavat portaittain kun laina-ajan alun
lyhennysvapaat päättyvät. Maksettavien lainanlyhennysten määrä nousee 38 milj. euroon vuonna 2022.

Rahoitusosuuksiin sisältyy Länsimetron II-vaiheen arvioitu vuosittainen valtionosuus, jonka valtio maksaa
kaupungille ja kaupunki tilittää edelleen Länsimetro Oy:lle.  Vuosittaisen valtionosuuden suuruus riippuu
metron rakentamisen etenemisestä ja tarkentuu vuosittain. Valtio osallistuu sopimuksen mukaan
maanrakennuskustannusindeksiin sidottujen metron II-vaiheen rakennuskustannusten kattamiseen 30
%:lla. Rahoitusosuuksiin on budjetoitu myös Raide-Jokerin valtionosuus.
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Peruskaupungin nettoinvestoinnit vuosina 2020-2022

91 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 34 458 80 000 60 000 4 500 0
Menot -39 167 -87 700 -72 700 -13 500 -6 000
Netto -4 709 -7 700 -12 700 -9 000 -6 000

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyy pitkävaikutteisten tietojärjestelmien määrittely-, hankinta- ja käyttöön-
ottokustannukset sekä laajat tietojärjestelmien muutos- ja kehittämistyöt. Lisäksi aineettomien
hyödykkeiden tulo- ja menoarvioihin sisältyy Länsimetron valtionavustukset, jotka kanavoidaan metro-
yhtiölle kaupungin talousarvion investointiosan kautta.

911 YLEISHALLINTO

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 34 458 80 000 60 000 4 500 0
Menot -39 167 -87 700 -72 700 -13 500 -6 000
Netto -4 709 -7 700 -12 700 -9 000 -6 000

Länsimetron II-vaiheen valtionosuutta on budjetoitu tuloihin ja menoihin 60 milj. euroa vuodelle 2020.
Vuosittaisen valtionosuuden suuruus riippuu metron rakentamisen etenemisestä ja tarkentuu vuosittain.
Valtio osallistuu sopimuksen mukaan maanrakennuskustannusindeksiin sidottujen metron II-vaiheen
rakennuskustannusten kattamiseen 30 %:lla.

Tietohallinto vastaa keskitetysti toimialojen IT-järjestelmien kehityksestä ja hankinnasta kaupungin
toimintamallin mukaisesti. IT-järjestelmien kehittämisellä tähdätään toiminnan tehostamiseen sekä
sähköisen asioinnin ja digitalisaation edistämiseen. Toimialojen IT-kehitystarpeisiin on varattu vuodelle
2020 aineettomiin investointeihin 12,7 milj. euroa. Merkittävimpiä vuoden 2020 projekteja ovat mm. uusi
johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuus, Espoon uudet kotisivut, varhaiskasvatus-
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järjestelmä (eVaka), sähköisen asioinnin järjestelmä sekä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän
hankkeen suunnittelu. Lisäksi kaupungilla on useita pienempiä tietojärjestelmien kehityshankkeita, joiden
yhteisenä teemana on toiminnan jatkuvuus, robotiikka, digitalisaatio sekä analytiikka.

92 MAA- JA VESIALUEET

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 2 075 1 300 1 300 1 300 1 300
Menot -10 236 -21 900 -8 000 -8 000 -8 000
Netto -8 161 -20 600 -6 700 -6 700 -6 700

Maanhankinnan tavoitteena on hankkia asunto- ja työpaikkarakentamista palvelevaa raakamaata sekä
asemakaavan toteuttamiseksi tarvittavia yleisiä alueita. Maanhankintaan varataan vuosittain 8 milj.
euroa. Maanhankinnan lisäksi määrärahoja käytetään tonttien myyntikuntoon saattamisen edellyttämiin
investointeihin. Maankäyttösopimusten hyvityksenä vastaanotetut maa-alueet kirjataan samaan tapaan
maanostoksi kuin rahalla maksettavat kaupat.

Merkittävät ja strategisesti tärkeät maanhankinnat ja niiden rahoitus käsitellään tapauskohtaisesti
erikseen.

Peruskaupungin maanmyyntituloksi arvioidaan 31,3 milj. euroa vuonna 2020. Tästä hankintahinnan
osuus 1,3 milj. euroa sisältyy investointituloihin ja myyntivoiton osuus 30 milj. euroa tonttipalvelujen
toimintatuloihin. Yleinen talouskehitys ja suhdanteet vaikuttavat voimakkaasti tonttikauppoihin ja
maanmyyntituloihin.

94  KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET
  (94 Tekninen lautakunta, pl. 949)

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 1 188 6 400 6 000 4 500 4 500
Menot -79 500 -101 950 -123 950 -125 100 -105 900
Netto -78 312 -95 550 -117 950 -120 600 -101 400

Peruskaupungin nettoinvestoinnit kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin ovat 124 milj. euroa vuonna 2020 ja
vuosina 2020−2030 keskimäärin 72,3 milj. euroa vuodessa. Kunnallistekniikan sopimus- ja projekti-
rakentamiseen, jossa saadaan tontinmyynti- ja vuokratuloilla sekä maankäyttömaksuilla investointeja
vastaavat tai suuremmat tulot, investoidaan suunnitelmakaudella keskimäärin 31,4 milj. euroa vuodessa.
Tapiolan ja Suurpellon taseyksiköt investoivat omiin taseisiinsa keskimäärin 17,2 milj. euroa vuodessa.
Suunnitelmakaudella rakentamisen painopisteinä ovat mm. Raide-Jokeri, Länsimetron toisen vaiheen
asemien ympäristön maankäyttön kehittymiseen liittyvä kunnallistekniikka sekä muiden uusien alueiden
ja täydentävän kunnallistekniikan rakentaminen.

Investointituloihin on budjetoitu Raide-Jokerin valtion rahoitusosuus sekä muita kunnallistekniikan
rakentamiseen saatavia avustuksia.
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Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden määrärahat vuosina 2020–2024

2020 2021 2022 2023 2024
Liikenneväylät -60 500 -49 800 -33 850 -16 750 -8 600
Alueellinen kunnallistekniikka -16 350 -16 400 -17 750 -16 050 -15 850
Liikuntarakenteet -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
Kunnallistekninen huolto -500 -100 -100 -100 -100
Kiinteät rakenteet ja laitteet -43 900 -56 100 -51 500 -38 450 -28 850
Suunnittelu -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Rakentaminen yhteensä -123 950 -125 100 -105 900 -74 050 -56 100

941 LIIKENNEVÄYLÄT

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 5 400 6 000 4 500 4 500
Menot -21 001 -38 600 -60 500 -49 800 -33 850
Netto -21 001 -33 200 -54 500 -45 300 -29 350

Tehtäväalue pitää sisällään Väyläviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä
toteutettavat maantiet, kaupunkirakenteen kannalta merkittävimmät pääkadut sekä joukkoliikenteen
hankkeet, jolla parannetaan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä vanhoilla väylillä tai rakennetaan uusia
joukkoliikenneväyliä.

Kevyen liikenteen väylien määrärahalla rakennetaan uusia kevyen liikenteen yhteyksiä ja parannetaan
vanhoja, mm. laatureittimenetelmällä. Liikenneväylien perusparantamisen määrärahat sijoitetaan
väylästön uudelleenpäällystämiseen ja rakenteelliseen perusparantamiseen.

Hankkeiden tarkempi ajoitus on esitetty talousarvion lopussa olevalla liitteellä.

Maantiet

Väyläviraston ja ELY-keskuksen kanssa yhteistyönä rakennettavat kohteet on ajoitettu mm. Helsingin
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) mukaisesti.

Kehä I:llä rakennetaan Turvesuontien liittymä eritasoiseksi ja poistetaan Kurkijoentien liittymä.

Turunväylää kehitetään rakentamalla liikenteen sujuvuutta parantavaa telematiikkaa.

Turuntiellä parannetaan joukkoliikenteen sujuvuutta ja Fallåkerin liittymäjärjestelyjä.

Kauklahdenväylän muuttamista yleisestä tiestä kaduksi valmistellaan yhteistyössä kaupunkisuunnit-
telukeskuksen ja ELY-keskuksen kanssa. Parantamistoimenpiteitä toteutetaan maankäytön kehittymisen
edellyttämässä järjestyksessä.

Kehä II:n jatkototeutus välillä Turunväylä - Hämeenlinnanväylä ajoittunee aikaisintaan 2020 –luvun
lopulle, johtuen valtion liikennemäärärahojen supistumisesta ja raideliikenteen priorisoinnista. Hankkeen
kustannusarvio on yleissuunnitelman perusteella noin 565 milj. euroa. Hankkeen toteuttamiseen tutkitaan
myös katumaista vaihtoehtoa tai  mahdollisuutta toteuttaa yhteys pikaraitiotieyhteydellä Myyrmäki-
Karakallio-Kera-Suurpelto-Matinkylä.

Nupurintie on valtion maantie, joka toimii alueellisena kokoojaväylänä ja rinnakkaisreittinä Turunväylälle
välillä Kehä III - Kirkkonummen raja. Nupurintielle rakennetaan Karhuniityn koulukeskusta palveleva
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kiertoliittymä Karhuniityntien / Gumbölentien liittymään ja kevyen liikenteen alikulku sekä suuunitelma-
kauden jälkeen kevyen liikenteen väylä Nupurintien varteen välille Brobackantie - Kirkkonummen raja.

Pääkadut

Espoonväylä on Espoon tavoitetieverkon mukainen pääkatu. Espoonväylää parantaminen jatkuu 2020
välin Espoonjoki-Kirkkojärventie parantamisella sekä välin Suomenoja-Puolarintie
rakentamisella. Vuosien 2020-2021 aikana luodaan asemakaavalliset ja muut valmiudet toteuttaa
Espoonväylälle uusi linjaus välille Puolarintie – Hösmärintie, joka poistaa läpiajoliikenteen nykyiseltä
Finnoontieltä., joka on lukuisine tonttiliittymineen kokoojakatumainen ja ruuhkautuva sekä
liikenneturvallisuudeltaan vaarallinen. Myöhemmin tehtävän mahdollisen rakentamispäätöksen tueksi
laaditaan selvitys saatavista eduista ja aiheutuvista haitoista.

Bassenkyläntie ja sen poikkikadut on otettu käyttöön ja näitä viimeistellään asuntorakentamisen
mahdollistamassa aikataulussa.

Puolarintie välillä Friisinkalliontie-Ylismäentie on eteläisen Espoon viimeisimpiä rakentamattomia
pääkatuyhteyksiä. Yhteyden rakentaminen 2025-2026 yhdistää Espoonväylän ja Kehä II:n, mahdollistaa
Holmanpuiston asemakaavan toteuttamisen sekä merkittävästi vähentää Kuitinmäen läpiajoliikennettä
Kuunkadulla.

Joukkoliikenteen hankkeet

Raide-Jokeri tuo uuden raideyhteyden Espooseen ja kytkee toisiinsa Länsimetron sekä ranta- ja
kehäradat mahdollistaen sujuvan raideyhteyden muun muassa lentoasemalle. Raide-Jokeri korvaa
nykyisen runkobussilinjan 550, jonka siirtäminen raiteille mahdollistaa kasvavien matkustajamäärien
kuljettamisen tulevaisuudessa. Valtuusto on päätöksessään 29.4. 2019 hyväksynyt Raide-Jokerin
tarkennetun hankesuunnitelman ja Espoon osallistumisen varikon infran kustannuksiin. Tarkennetun
hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on yhteensä 386 milj. euroa, josta Espoon kaupungin
osuus on 118 milj. euroa (MAKU 11/2018). Valtionapu tuo hankkeelle 27 milj. euroa tuloja.

Kaupunkiradan jatkamisen hankkeeseen kuuluvat lisäraiteet Leppävaaran ja Kauklahden välillä,
asemat, liityntäpysäköinti, Espoon keskukseen sijoittuva matkakeskus, kevyen liikenteen järjestelyt sekä
melusuojaukset. Kevyen liikenteen liityntäpysäköinnin olosuhteita parannetaan läpi koko suunnitelma-
kauden. Kaupunkiradan rakentamisen aloittaminen edellyttää hankkeisiin myös valtion rahoitusta, josta
tällä hetkellä ei ole olemassa päätöstä. Mikäli liikenne- ja viestintäministeriö päättää hankkeen
toteuttamisesta tullaan Espoossa valmistelemaan päätös mukaan lähtemisestä.

Joukkoliikenteen hankkeisiin sisältyvät informaatiojärjestelmän ja liikennevaloetuisuuksien
kehittäminen sekä joukkoliikenteen erilliskohteiden rakentaminen erillisen, HSL:n kanssa yhteistyössä
laadittavan toteutusohjelman mukaan.

Kevyen liikenteen väylät

Kevyen liikenteen väylien rakentamisella parannetaan kevyen liikenteen turvallisuutta ja edistetään
pyöräilyolosuhteita kevyen liikenteen laatureittisuunnitelman mukaisesti. Määrärahalla rakennetaan uusia
kevyen liikenteen yhteyksiä ja parannetaan vanhoja, mm. laatureittimenetelmällä.

Liikenneväylien perusparantaminen

Katu- ja muun verkoston rakentamiseen sijoitetaan vuosittain yli 100 miljoonaa euroa. Tämän sijoituksen
eli infraomaisuuden arvon säilyttäminen edellyttää myös huomattavaa panostusta perusparantamiseen.
2017 tehtyjen korjausvelkaselvitysten perusteella korjausvelan nousun katkaiseminen edellyttäisi noin
5-6 miljoonan euron vuosittaista perusparantamisen määrärahaa.

Espoon kaupungilla on noin 1 600 km kunnossapidettäviä liikenneväyliä, joita hoidetaan suunnitelma-
kaudella kulutuskerroksia uusimalla ja katujen sekä siltojen rakenteita parantamalla. Lisäksi rakennetaan
ja uusitaan liikenteen ohjauslaitteita ja täydennetään katuvalaistusta sekä parannetaan liikenne-
turvallisuutta.
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942 ALUEELLINEN KUNNALLISTEKNIIKKA

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 1 000 0 0 0
Menot -17 060 -17 000 -16 350 -16 400 -17 750
Netto -17 060 -16 000 -16 350 -16 400 -17 750

Alueellisen kunnallistekniikan hankeryhmän sisäinen jako esitetään talousarviossa ohjeellisesti
noudatettavaksi. Alueellisen kunnallistekniikan rakentamisen painopisteet perustuvat mm. uusien
pientaloalueiden kunnallistekniikan ohjelmointiin, asunto-ohjelmaan, Espoon Asuntojen
tuotantosuunnitelmaan, toimitilahankkeiden ajoitussuunnitelmaan, KTP-ohjelmaan sekä muihin
selvityksiin. Tekninen lautakunta käsittelee alueellisen kunnallistekniikan rakentamiskohteet vuodelle
2020 kokouksessaan 11.12.2019.

Alueellisen kunnallistekniikan kustannuspaikkoja vuonna 2020 ovat:

• Urheilupuistojen kunnallistekniikka, jolla toteutetaan urheilupuistoissa urheilun suorituspaikkoihin
liittymätöntä kunnallistekniikka, kuten pysäköintialueita, viherrakentamista ja käytäviä

• VAV (Vanhojen alueiden vesihuolto, jolla rakennetaan vesihuoltoa asemakaavan ulkopuolisille
alueille silloin kun rakentamista ei kustanna HSY

• KTP (Kaavoitetut, Tiivistyvät Pientaloalueet), joilla rakennetaan vanhojen alueiden katuverkkoa
asemakaavoituksen edellyttämään kuntoon

• Peruskunnallistekniikka, joka sisältää asemakaavan mukaisten katujen, aukioiden ym. rakentamisen

• Kotiseudun ulkoilupolut, jolla rakennetaan ulkoilureittien yleissuunnitelman mukaista
ulkoilureittiverkostoa

• Puistojen ja raittien rakentamine, jota käytetään puistojen ja raittien uusinvestointeihin

• Puistojen ja raittien perusparantaminen, jota käytetään mm. leikkivälineiden uusimiseen ja
kasvillisuuden perusparannuksiin

• Ympäristön erityiskohteet, jota käytetään kaupungin luonnonympäristön parantamiseen,
ympäristökeskuksen esittämiin kohteisiin; esimerkiksi luontopolkuihin sekä virtavesikohteiden
ennallistamiseen

• Tulvasuojelun määräraha käytetään hulevesi- ja merivesitulvia vähentäviin, erillisiin toimenpiteisiin,
kuten viivästysaltaisen rakentamiseen ja uomien perusparantamiseen

943 LIIKUNTARAKENTEET

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 150 0 0 0 0
Menot -1 245 -1 250 -1 200 -1 200 -1 200
Netto -1 095 -1 250 -1 200 -1 200 -1 200

Määräraha sisältää urheilupuistojen ja -keskusten, venesatamien sekä perusliikuntapaikkojen
rakentamista ja parantamista. Kohteet toteutetaan mahdollisuuksien mukaan Liikunta- ja
nuorisolautakunnan esityksen mukaan.
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944 KUNNALLISTEKNINEN HUOLTO

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 0 0 0 0
Menot -724 -300 -500 -100 -100
Netto -724 -300 -500 -100 -100

Kunnallisteknisen huollon määrärahalla rahoitetaan kunnossapidon toimintaedellytysten ylläpitämiseksi
ja parantamiseksi toteutettavia tukikohtien, siilojen, läjitysalueiden ja lumen vastaanottopaikkojen
rakentamis- ja kunnostustöitä.

946 KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 0 0 0 0
Menot -1 554 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Netto -1 554 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Määrärahaan sisältyvät taloussuunnitelman kohteet, joille ei ole talousarviovuonna rakentamisrahoitusta.
Määrärahaa käytetään investointeihin liittyvään yleissuunnitteluun, esiselvityksiin, maaperätutkimuksiin
sekä pienehköjen kohteiden katu-, puisto- ja rakennussuunnitteluun.

948 KUNNALLISTEKNIIKAN SOPIMUSRAKENTAMINEN

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 1 038 0 0 0 0
Menot -37 918 -43 300 -43 900 -56 100 -51 500
Netto -36 880 -43 300 -43 900 -56 100 -51 500

Tehtäväalueen hankkeet ovat sellaisia, joiden rahoittajana on yksityinen kumppani maankäyttö- tai
kunnallistekniikkasopimuksen kautta tai hankkeesta saadaan merkittäviä maanmyynti- tai vuokratuloja.
Tehtäväalueen hankkeiden nettovaikutus kaupungin tulokseen on nolla tai positiivinen.

Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen

Kunnallistekniikan sopimusrakentamisessa "tilaajana" toimii sopimuskumppani ja kaupunkitekniikan
keskus toteuttaa sopimuksen mukaiset velvoitteet sopimuksessa mainitun korvauksen puitteissa. Kunkin
maankäyttösopimuksen tultua voimaan sopimuskorvaus laskutetaan maksuehtojen mukaisesti tasetilille.
Kun sopimuskorvauksen kohteena oleva kohde voidaan rakentaa, tuloutetaan tasetililtä vastaava summa
rakentamiskohteen rahoitukseen.

Suunnitelmakautena kunnallistekniikan sopimusrakentamisen kohteet sisältävät alueita mm. Vermosta,
Saunalahdesta, Espoonlahdesta, Niittykummusta ja Matinkylästä.

Usein sopimustuloilla voidaan kattaa vain osa sopimuskohteen edellyttämästä kunnallistekniikasta, jolloin
rakentamiseen joudutaan osoittamaan rahoitusta myös peruskunnallistekniikan määrärahoista.

Kunnallistekniikan projektirakentaminen

Espoon keskuksen projektikohteet, jotka rahoitetaan maanmyynti- ja vuokratuloilla. Suunnitelma-
kauden kohteita ovat mm. Kylänraitti, Virastokeskuksen parantaminen, kaupungintalokortteli, Suvelan
lähiöohjelma sekä Kulmakorven kehittäminen.
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Kilo - Turvesuon projektikohteet

Turvesolmun esirakentaminen, jolla mahdollistetaan Turvesuon alueen myöhempi
asuntorakentaminen.

Perkkaan – Vermon projektikohteet

Hatsinanpuiston liikenne- ja puistojärjestelyillä mahdollistetaan Hatsinanpuiston arvotontin myyminen
tai vuokraaminen kiinteistökehittäjälle.

Perkkaantien saneeraus: Raide-Jokeri sekä Perkkaantien ja radan välisten tonttien rakentaminen
edellyttävät Perkkaantien saneerausta liikenteen välityskyvyn parantamiseksi sekä toimenpiteitä
Monikonpuron suhteen.

Metroasemien vaatimat projektikohteet

Matinkylän ja Niittykummun metroasemien vaatima kunnallistekniikka sisältää asemien ympäristöön
kohdistuvat katu-, puisto ja vesihuoltotyöt. Matinkylän metroaseman ja Iso Omenan laajennuksen
rakentaminen on edennyt loppuvaiheeseensa. Niittykummun metrokeskuksen ympäristössä on vielä
rakennettavaa.

Kaitaan, Soukan, Espoonlahden ja Kivenlahden metrokeskuksille on varattu kullekin kehykseen
oma määrärahansa vuosille 2018-23. Metrokeskuksille varatuilla määrärahoilla on tarkoitus rakentaa ja
parantaa asemaseutujen infraa, liityntäpysäköintimahdollisuuksia sekä liityntäliikenneyhteyksiä.

Finnoo -projekti

Vuonna 2011 perustettu projektialue, jolla asukasmäärätavoite on noin 20 000 uutta asukasta ja lisäksi
4000–6000 työpaikkaa. Espoon kaupunki on alueen suurin maanomistaja. Laaja alue tulee rakentumaan
vaiheittain. Alueen eteläosa eli puhdistamon alue, pienvenesatama ja merikorttelit edellyttävät monia
esirakennusvaiheita. Rakentaminen on alkanut tulevan Finnoon metroaseman ympäristöstä 2016.
Alueen osayleiskaavoitus, asemakaavoitus sekä kunnallistekniikan suunnittelu ovat käynnissä.

Leppävaara -projekti

Leppävaara –projektin rahoituksella turvataan Leppävaaran kehittäminen yhtenä Espoon
vetovoimaisimmista kaupunkikeskuksista

Suunnittelukaudella mahdollistetaan täydennysrakentamista mm. Muuttolinnunmäkeen,
Puustellinkallioon, Säterinkallionkulmaan sekä parannetaan Leppävaaran kaupunkikuvallista ilmettä ja
liikennejärjestelyjä.

Saunalahti-Kurttilan alue on osin aikaisemmin rakennettua, jonne on 2010-luvulla kaavoitettu runsaasti
täydennysrakentamista, joka edellyttää olemassa olevan infran massiivista perusparantamista ja
uudelleenrakentamista. Saunalahden alueella rakentaminen aloitetaan Makasiinirannan-Heimolantien
alueelta ja Kurttilassa Mäkituvan alueelta.

949 LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSPARANTAMINEN
(Liikunta- ja nuorisolautakunta)

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 0 0 0 0
Menot -1 500 -1 500 -2 200 -1 500 -1 500
Netto -1 500 -1 500 -2 200 -1 500 -1 500
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Tehtäväalueen määrärahaa käyttää liikunta- ja nuorisolautakunta ulkoiluliikuntapaikkoihin, venesatamiin,
saariin ym. pieniin kunnostuksiin ja korjauksiin.

95 KONEET JA KALUSTO

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 6 0 0 0 0
Menot -11 270 -11 710 -12 540 -14 072 -17 000
Netto -11 264 -11 710 -12 540 -14 072 -17 000

Koneiden ja kaluston hankintaan varatut rahat esitetään käyttötalousosassa toimialojen ja asianomaisen
lautakunnan kohdalla sekä investointiliitteellä. Määrärahoilla voidaan tehdä vain yli 10 000 euron
hankintahintaisia poistonalaisia hankintoja. Toimitilojen ensikertainen kalustaminen luetaan myös
poistonalaiseksi hankinnaksi, silloin kun sen hankintahinta on yli 10 000 euroa.

Määrärahat sisältävät toimitilahankkeiden ensikertaisen varustelun ja kalustamisen (sisältäen opetus- ja
oppimisteknologian) lisäksi yksittäisiä poistonalaisia hankintoja, kuten esimerkiksi tieto- ja viestintä-
tekniikan hankinnat, lähi- ja kuituverkot, logistiikan kaluston sekä liikunta- ja kulttuuripalvelujen laite- ja
kalustohankinnat.

Toimitilahankkeista vuonna 2020 varaudutaan kalustamaan ja varustamaan mm. Karhusuon, Meritorin ja
Leppävaaran lukion koulutilat, useita uusia päiväkotitiloja sekä Sosiaali- ja terveystoimen Postipuun
lastensuojelupalvelujen tilat ja Espoon keskuksen palvelutiloja. Lisäksi investoidaan mm. kuituverkkoon,
tvt-laitteisiin, mittaus-, tutkimus- ja erikoistyökoneisiin, terveysasemien hoitajaturvalaitteisiin sekä
toimialojen muihin kalustohankintoihin.

96 OSAKKEET JA OSUUDET

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 0 0 0 0
Menot -16 051 -17 703 -22 700 -30 800 -38 900
Netto -16 051 -17 703 -22 700 -30 800 -38 900

Osakkeet ja osuudet sisältää varaukset osakkeiden merkintään sekä vuodesta 2016 alkaen Länsimetro
Oy:lle maksettavaan rahoitusvastikkeeseen sisältyvän lainanlyhennyksen osuuden. Suunnitelmakaudella
toteutettavat laajat osto-, vuokra-, leasing- tai kiinteistöyhtiömuotoiset toimitilat on esitetty Tilapalvelut
-liikelaitoksen investointiohjelmassa ja investointiosan liitteellä.

961 YLEISHALLINTO

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 0 0 0 0
Menot -30 -300 -800 -800 -800
Netto -30 -300 -800 -800 -800

Yleishallinnon osakkeissa ja osuuksissa on varauduttu osakkeiden merkintään olemassa oleville tai
perustettaville yhtiöille.
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964 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 0 0 0 0 0
Menot -16 021 -17 403 -21 900 -30 000 -38 100
Netto -16 021 -17 403 -21 900 -30 000 -38 100

Länsimetro Oy:n lainojen lyhentämiseksi Espoolta perittävä rahoitusvastike on budjetoitu osakkeiden ja
osuuksien määrärahaan. Lainanlyhennys kasvaa suunnitelmakaudella portaittain sen mukaan kun
nostettujen lainojen lyhennysvapaat päättyvät.
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RAHOITUSOSA

Peruskaupungin rahoitusosa kuvaa tulorahoituksen riittävyyden pääoma- ja investointimenoihin sekä
rahoitusjäämän ja sen käytön tai rahoitustarpeen ja sen kattamisen.

Varsinaisen toiminnan ja investointien tulorahoitus muodostuu vuosikatteesta, satunnaisista eristä
sekä tulorahoituksen korjauseristä. Tulorahoituksen korjauserät vastaavat käyttöomaisuuden myynnistä,
lähinnä maaomaisuuden myynnistä, saatua myyntivoiton osuutta, joka sisältyy käyttötalouden toiminta-
tuloihin.

Investointimenot ja -tulot sisältävät vain peruskaupungin investoinnit. Rahoitusosuudet koostuu lähinnä
valtion rahoitusosuuksista suuriin joukkoliikenteen hankkeisiin. Pysyvien vastaavien luovutustuloissa on
myös toimintatuloihin sisältyvät käyttöomaisuuden myyntivoitot, jotka vastaavat tulorahoituksen
korjauseriä. Rahoituslaskelma osoittaa näin, kuinka paljon käyttöomaisuuden myynnistä on kaikkiaan
saatu tuloja.

Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelujen lopussa sivuilla 42 ja 44 on esitetty laskelmat, johon
sisältyvät myös liikelaitosten ja erillisten taseyksiköiden rahavirtoihin vaikuttavat erät.

PERUSKAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA
Rahoituslaskelma TP 2018 ENN 2019* TA 2020 2021 2022
Tulorahoitus
Vuosikate + 74 002 -4 537 34 301 32 527 48 831
Tulorahoituksen korjauserät  +/- -62 079 -27 700 -30 000 -30 000 -30 000
Yhteensä = 11 923 -32 237 4 301 2 527 18 831
Investoinnit
Investointimenot - -157 724 -226 699 -242 043 -192 922 -177 300
Rahoitusosuudet investointeihin + 35 646 71 400 68 300 11 300 6 800
Pysyvien vastaavien luovutustulot + 37 726 72 820 31 300 31 300 31 300
Rahastojen käyttö investointeihin + 13 475 15 000 15 000 15 000 15 000
Varsinainen tominta ja investoinnit netto -58 954 -99 716 -123 142 -132 795 -105 369
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäys - -19 000 -26 400 -47 583 -19 340 -5 960
Antolainasaamisten vähennys + 488 336 3 650 4 437 5 893
Antolainojen muutokset = -18 512 -26 064 -43 933 -14 903 -67
Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 100 000 190 000 285 000 275 000 211 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -54 463 -58 000 -68 676 -86 834 -98 618
Lainakannan muutokset = 45 537 132 000 216 324 188 166 112 382
Muut maksuvalmiuden muutokset = 0 0 -3 000 2 100 5 000
Vaikutus maksuvalmiuteen +/- -31 929 6 220 46 249 42 567 11 946

Vuonna 2020 peruskaupungin toiminnan ja investointien rahavirta on 123,1 milj. euroa negatiivinen.
Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston arvioitua lisätuottoa käytetään investointien
rahoitukseen 15 milj. euroa vuodessa. Lisäksi investointien rahoitukseen nostetaan uutta pitkäaikaista
lainaa vuonna 2020 285 milj. euroa. Tällä katetaan myös liikelaitosten ja taseyksiköiden rahoitustarpeet,
jotka on esitetty yhdistetyssä rahoituslaskelmassa yleisperustelujen lopussa olevassa taulukossa.
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Lyhennykset huomioiden kaupungin pitkäaikainen lainakanta kasvaa yhteensä 216 milj. euroa
vuonna 2020.

87 ANTOLAINAT
Suunnitelmakaudella Espoon kaupunki nostaa nettona n. 58,9 milj. euroa uutta lainaa pääosin Euroopan
Investointipankilta sekä Euroopan neuvoston kehityspankilta (CEB), joka lainataan edelleen Espoon
toimitilat Oy:lle elinkaarimallilla toteutettavien kouluhankkeiden rahoitusta varten. Espoon toimitilat Oy
alkaa lyhentää lainoja peruskaupungille vuonna 2019. Loput lainojen lyhennykset ovat aiempina vuosina
kaupungin tytäryhtiöille myönnettyjen lainojen lyhennyksiä.

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 488 336 3 650 4 437 5 893
Menot -19 000 -29 050 -47 583 -19 340 -5 960
Netto -18 512 -28 714 -43 933 -14 903 -67

88 TALOUSARVIOLAINAT
Suunnitelmakauden lainanotto on yhteensä 759,0 milj. euroa ja lyhennykset 252,7 milj. euroa.

TP 2018
Muutettu TA

2019 TA 2020 2021 2022
Tulot 100 000 190 000 285 000 275 000 211 000
Menot -54 463 -63 128 -68 676 -86 834 -98 618
Netto 45 537 126 872 216 324 188 166 112 382
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TALOUSARVION SITOVUUS JA SEURANTA SEKÄ
NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET

1 TALOUSARVION SITOVUUS

Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi
kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousar-
vio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtä-
vien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin
toiminnan ja talouden tavoitteet.

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaan 1.1 (=Espoon strategia) perustuvat kunta-
lain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet (valtuustoon nähden sitovat tulostavoitteet
on merkitty tuloskortteihin vahvennetulla tekstillä), määrärahat ja tuloarviot sekä nettobudjetoitujen tulos-
yksiköiden toimintakatteet. Liikelaitosten tavoitteet ovat liikelaitosten suunnitelmateksteissä. Näistä voi-
daan poiketa vain valtuuston päätöksin tai valtuuston jäljempänä sitovien määrärahojen yhteydessä
päättämin valtuutuksin. Sitovia erityisperusteluja käytetään tarkentamaan toimintaa sekä menoja ja tulo-
ja. Talousarvion toteuttamiseen tarvittavasta viranhaltijoiden päätösvallasta on säännökset hallintosään-
nössä ja toimintaohjeissa. Tässä asiakirjassa annettavat ohjeet perustuvat em. säädöksiin.

Lautakuntien ja johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava,
että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän
toteuttamiseksi käyttösuunnitelmia on tarvittaessa tarkistettava.

Mahdollisista valtuustoon nähden sitovien määrärahojen, tuloarvioiden tai tavoitteiden tarkistustarpeista
on ilmoitettava konsernihallinnon rahoitus ja talous -yksikölle heti kun poikkeamia havaitaan. Kaupungin-
johtaja esittelee sitovuuteen liittyvät talousarviomuutokset.

1.1 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT

Käyttötalousosan sitovuustaso

1 Yleishallinto, pl. 112 (toimintakate sitova)
112 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus

24 Vanhusten palvelut
25 Terveyspalvelut
27 Perhe- ja sosiaalipalvelut
29 Sosiaali- ja terveystoimen esikunta

31 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
32 Svenska rum -lautakunta
35 Kulttuurilautakunta (pl. 357)
357 Kulttuuri, netto (toimintakate sitova)
38 Liikunta- ja nuorisolautakunta
39 Muu sivistystoimi

41 Tekninen lautakunta (pl. 415 ja 418)
415 Ulkopuoliset työt (toimintakate sitova)
418 Rakentamisen sisäiset palvelut (toimintakate sitova)
43 Kaupunkisuunnittelulautakunta
44 Ympäristölautakunta
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45 Rakennuslautakunta
46 Joukkoliikenne
49 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut

Talousarviokirjan taulukoissa valtuustoon nähden sitovat erät on esitetty tummennettuna.

Talousarviokirjassa esitetään raha- ja tunnuslukutietoja sitovaa tasoa alemmilla tasoilla. Nämä tiedot
eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Talousarviokirjassa esitetyt palvelutuotteiden suoritemäärät ja yk-
sikkökustannukset eivät ole valtuustoon nähden sitovia.

Tuloslaskelmaosan sitovuustaso

81 Verot ja valtionosuudet
82 Rahoitustulot ja -menot

Investointiosan sitovuustaso

Peruskaupungin investointiosan pääsitovuustaso on kaksinumeroinen omaisuuslaji. Poikkeamat
pääsitovuustasosta on ilmaistu ao. määrärahan kohdalla erikseen. Omaisuuslajien 91 Aineettomat hyö-
dykkeet ja 95 Koneet ja kalusto sitovat määrärahat on ilmoitettu käyttötalousosassa asianomaisen lauta-
kunnan yhteydessä sekä investointiosan liitteellä.

Aineettomat hyödykkeet
911 Yleishallinto

Aineelliset hyödykkeet
92 Maa- ja vesialueet
94 Kiinteät rakenteet ja laitteet (pl. 949)
949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen

Koneet ja kalusto
951 Yleishallinto
952 Sosiaali- ja terveyslautakunta
9531 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
9532 Svenska rum -lautakunta
9535 Kulttuurilautakunta
9538 Liikunta- ja nuorisolautakunta
9541 Tekninen lautakunta

Osakkeet ja osuudet
961 Yleishallinto
962 Sosiaali- ja terveystoimi
963 Sivistystoimi
964 Tekninen ja ympäristötoimi

Liikelaitokset

Valtuusto päättää liikelaitosten investoinneista ja niiden rahoituksesta. Espoo Tilapalvelut -liikelaitoksen
uudisrakentamisen (7192) nimetyistä hankkeista päätetään hankekohtaisesti. Tilapalvelujen muista in-
vestoinneista päätetään omaisuuslajeittain. Muiden liikelaitosten investointien osalta valtuusto päättää
investointeihin käytettävien varojen kokonaismäärän.

Taseyksiköt

Valtuusto päättää taseyksiköiden investoinneista ja niiden rahoituksesta. Sitovuustaso on omaisuuslaji.
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Rahoitusosan sitovuustaso

87 Antolainat
88 Talousarviolainat

1.2 SITOVAT MÄÄRÄYKSET

Kaupunginhallituksella on oikeus tehdä sellaisia siirtoja käyttötalous- ja investointiosan välillä, jotka liitty-
vät mm. kiinteän omaisuuden myyntitulojen, vuosi- ja peruskorjausmäärärahojen välisen jakosuhteen,
koneiden ja kaluston, ICT -järjestelmien, suunnittelukustannusten tms. poistonalaisten hankintojen sekä
pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuksien kirjanpitolain edellyttämään oikeellisuuteen.

Silloin kun toimintaan saadaan merkittävää ulkopuolista rahoitusta, joka ei sisälly talousarvion tuloihin,
voidaan kaupunginhallituksen päätöksellä korottaa menoja ulkopuolisia tuloja vastaavalla määrällä. Me-
nettely edellyttää talousarvion tulojen vastaavaa korottamista. Toimintaan liittyvien menojen ja tulojen
seuranta on järjestettävä kaupungin kirjanpidossa.

Toimialajohtajalla on oikeus tehdä toimialansa sitovien määrärahojen välillä vähäisiä siirtoja, joilla var-
mistetaan Espoo-tarinan tulostavoitteiden toteutuminen ja jotka eivät aiheuta lisämäärärahan tarvetta.
Toimialajohtaja voi vastaavin edellytyksin tehdä toimialansa sisällä toiminnan uudelleen järjestämisestä
aiheutuvia määrärahojen siirtoja. Kaupunginjohtajalla on oikeus tehdä vastaavia siirtoja yleishallinnon
määrärahoista (pl. tarkastuslautakunta ja tilintarkastus) ja yleishallintoon keskitetysti budjetoiduista mää-
rärahoista siirtoja toimialoille.

Kaikki talousarvioon esitettävät muutokset valmistellaan yhteistyössä konsernihallinnon rahoitus ja talous
-yksikön kanssa.

Käyttötalousosa

1. Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimie-
limiä ja tulosyksiköitä.

Valtuustoon nähden sitovia ovat Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2020 tulos-
tavoitteet, liikelaitosten sitovat tavoitteet sekä talousarviokirjaan sisältyvät edellä todetut
määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet ja erityisperustelut.

Valtuustolle ja kaupunginhallitukselle raportoidaan talousarvion toteutumisesta seurantaa
koskevien ohjeiden mukaisesti.

2. Lautakunnat voivat hyväksyä tulosyksiköilleen tulostavoitteiden lisäksi myös muita omaan
toimintaansa liittyviä tavoitteita, joita lautakunnat seuraavat.

Lautakuntien on huolehdittava, että kaupungille kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimus-
ten ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

3. Avustuksen myöntämisen ehdoksi tulee asettaa toimialan tavoitteisiin ja avustuksen saa-
jan toimintaan ja edellytyksiin liittyvät toiminnalliset velvoitteet. Kaupungille tulee varata
mahdollisuus tarkastaa avustusta saavien yhteisöjen toimintaa ja taloutta.

Avustuksen myöntäjän tulee selvittää etukäteen avustettavan yhteisön taloudellinen tilan-
ne ja seurata avustuksen myöntämisen jälkeen avustuksen käyttöä. Kaupungilla tulee olla
mahdollisuus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen.
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Avustettavien yhteisöjen omarahoitusosuuden ja myönnettävän avustuksen suhteeseen
on kiinnitettävä huomiota. Avustusta ei myönnetä, jos yhteisön taloudellinen tila on niin
heikko, ettei toiminnan jatkamiselle tai avustuskohteen toteuttamiselle ole edellytyksiä.

Suuret avustukset on maksettava useassa erässä tilikauden aikana.

4. Konserniyhteisöjen seuranta- ja ohjausvastuussa olevien tulee ilmoittaa välittömästi ta-
lousarvion hyväksymisen jälkeen oman hallinnonalansa kuntayhtymille ja muille yhteisöille
sekä kaupunkia mainituissa yhtymissä ja yhteisöissä edustaville talousarviossa varatun
määrärahan suuruus ja kaupungin em. yhteisöille asettamat toiminnalliset tavoitteet sekä
valvoa, että talousarviopäätöksiä noudatetaan. Mahdollisista poikkeamista on ilmoitettava
konsernihallinnon rahoitus ja talous -yksikölle ja toimialan johtajalle niin aikaisin, että kau-
punginhallituksen on mahdollista tarvittaessa ottaa kantaa asiaan ennen poikkeamien to-
teutumista.

5. Kaupunkia eri yhteisöissä edustavien tulee valvoa kaupungin toiminnallisia ja taloudellisia
etuja sekä ottaa huomioon kaupungin asettamat tavoitteet ja mahdollisesti erikseen anta-
mat toimintaohjeet.

6. Kaupunginjohtajalla on oikeus ottaa lyhytaikaista lainaa siten, että niitä saa kulloinkin olla
käytössä enintään 300 milj. euroa.

Investointiosa

1. Kaupunginhallituksella on oikeus tehdä investointien omaisuuslajien välisiä muutoksia.

2. Mikäli omaisuuslajin 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet tehtäväalueen 941 Liikenneväylät
rakentamiskohteet on nimetty investointiosan liitteellä hankkeittain, voidaan uusiksi raken-
tamiskohteiksi ottaa vain ne nimetyt hankkeet, joille talousarviossa on osoitettu rahoitus.
Valtuusto päättää muiden kohteiden ottamisesta työkohteiksi tai hankkeen rakentamatta
jättämisestä. Jos määrärahaa ei ole yksilöity hankkeittain, päättää lautakunta toteutettavis-
ta työkohteista.

Mikäli nimettyjen hankkeiden määrärahan käyttö alittuu, säästyvän määrärahan käytöstä
päättää kaupunginhallitus. Mikäli hankkeen kustannusarvio ylittää taloussuunnitelmassa
olevan määrärahan hankkeen kustannusarvion nousun takia, voi kaupunginhallitus siirtää
kohteelle määrärahaa sellaisilta hankkeilta, joiden rakentamiskustannuksissa syntyy vas-
taavasti kokonaissäästöä verrattuna voimassa olevaan investointiohjelmaan.

Mikäli hankkeen lisämäärärahan tarvetta ei voida kattaa muista hankkeista säästyvillä ra-
hoilla, vaan se aiheuttaa sitovan kokonaismäärärahan lisätarvetta talousarviovuoden tai
suunnitelmakauden kuluessa, on kyseessä lisämääräraha, josta päättää valtuusto.

3. Kaupunginhallitus voi lisätä tehtäväalueen 948 HA Kunnallistekniikan sopimusrakentami-
nen määrärahaa, mikäli tuloarviota korotetaan vastaavasti.

4. Alueellisen kunnallistekniikan (942) määrärahan hankeryhmittäisen jaon muuttamisesta
päättää tekninen lautakunta.

Tilapalvelut -liikelaitos

1. Espoon Tilapalvelut -liikelaitoksen uudisrakentamisen (7192) investointiliitteellä nimetyistä
hankkeista päätetään hankekohtaisesti. Valtuusto hyväksyy uudet tilahankkeet ja päivittää
taloussuunnitelmassa olevien hankkeiden kustannusarviot vuosittain päättäessään talous-
arviosta ja -suunnitelmasta. Kesken vuoden tulevista uusista hankkeista valtuusto päättää
erikseen. Jos määrärahaa ei ole yksilöity hankkeittain, päättää liikelaitoksen johtokunta to-
teutettavista työkohteista.
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Hankkeiden säästyviä määrärahoja voidaan käyttää liitteessä nimettyjen hankkeiden mah-
dollisiin kustannusarvion ylityksiin talousarviovuoden aikana. Mikäli nimettyjen hankkeiden
määrärahan käyttö alittuu, säästyvän määrärahan käytöstä päättää kaupunginhallitus. Mi-
käli hankkeen kustannusarvio ylittää taloussuunnitelmassa olevan määrärahan hankkeen
kustannusarvion nousun takia, voi kaupunginhallitus siirtää kohteelle määrärahaa sellaisil-
ta hankkeilta, joiden rakentamiskustannuksissa syntyy vastaavasti kokonaissäästöä ver-
rattuna voimassa olevaan investointiohjelmaan. Mikäli hankkeen lisämäärärahan tarvetta
ei voida kattaa muista hankkeista säästyvillä rahoilla, vaan se aiheuttaa sitovan kokonais-
määrärahan lisätarvetta talousarviovuoden tai suunnitelmakauden kuluessa, on kyseessä
lisämääräraha, josta päättää valtuusto.

Teknisen toimen toimialajohtajalla on oikeus siirtää/kohdentaa Tilapalvelut liikelaitoksen
uudisrakentamisen hankkeilta tai perusparannuksista talousarviovuonna mahdollisesti
käyttämättä jäävää määrärahaa äkillisten kosteus- ja sisäilmakorjausten aiheuttamiin
hankkeisiin. Tehdyistä muutoksista raportoidaan osana talousarvion seurantaa.

Tilapalvelujen muista investoinneista päätetään omaisuuslajeittain. Kaupunginhallituksella
on oikeus tehdä investointien omaisuuslajien välisiä muutoksia.

2. Hanke- tai rakennussuunnitelmia voidaan tehdä vain niiden hankkeiden osalta, jotka sisäl-
tyvät investointiosan liitteelle. Teknisen ja ympäristötoimen johtajan päätöksellä voidaan
määrärahojen puitteissa perustellusta syystä suunnitella myös muita hankkeita.

Hankesuunnitelma on laadittava kaikista uudisrakennushankkeista sekä sellaisista perus-
korjaushankkeista, joiden käyttötarkoitus muuttuu korjauksen yhteydessä. Hankesuunni-
telmaa ei tarvitse laatia peruskorjaushankkeista, joiden kustannusarvio ei ylitä 1 milj. eu-
roa ja jotka rahoitetaan tehtäväalueen 7193 Perusparantaminen määrärahalla.

3. Osto-, leasing- ja vuokramenettelyllä tai kiinteistöyhtiönä hankittaviksi suunniteltujen toimi-
tilojen ottamisesta investointiohjelmaan päättää kaupunginhallitus ja valtuusto. Kaikista
toimitilojen rahoitussopimusten suunnittelusta ja kilpailutuksesta vastaa konsernihallinnon
rahoitus ja talous -yksikkö.

Selvityskohteina olevat rakentamishankkeet siirretään toteuttamisvaiheessa Espoo Tila-
palvelut -liikelaitoksen hankkeiksi sen jälkeen, kun valtuusto on päättänyt niiden toteutta-
misesta ja rahoituksesta. Myös selvityskohteissa olevien vuokra- leasing ym. kaupungin
taseen ulkopuolisten hankkeiden hankintapäätöksiä voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun
valtuusto on päättänyt niiden toteuttamisesta ja rahoituksesta.

Valtuusto hyväksyy uudet tilahankkeet ja päivittää taloussuunnitelmassa olevien hankkei-
den kustannusarviot päättäessään talousarviosta ja -suunnitelmasta. Tilapalvelut
-liikelaitoksen johtokunnalla on oikeus tehdä sopimuksia tilojen hankinnasta silloin, kun ti-
lan huoneistoala ei ylitä 300 m2:ä eikä hankinta aiheuta lisämäärärahan tarvetta talousar-
vioon ja -suunnitelmaan.

2 TALOUSARVION SEURANTA
Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättä-
jille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoittei-
den saavuttamisesta, määrärahojen riittävyydestä ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa riittä-
vät pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen.

Talousarvion toteuttamista seuraavat viranhaltijat, toimialat, lautakunnat, johtokunnat, kaupunginhallitus
sekä valtuusto. Tarkastuslautakunta seuraa ja arvioi kuntalain edellyttämien toiminnallisten ja taloudellis-
ten tulostavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuutta.



ESPOON KAUPUNKI
Taloussuunnitelma 2020 – 2022 Liite 1

6

Kuntalaki edellyttää, että poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa ja toiminnalli-
sissa ja taloudellisissa tavoitteissa viedään valtuuston käsiteltäviksi tilikauden aikana. Jos talousarvion
määrärahat ja tavoitteet ovat yhteen sopimattomat, asianomaisen toimielimen ja toimialan on valmistel-
tava määrärahan tai tavoitteen muutosehdotus. Tiedossa olevat muutokset tulee valmistella siten, että
valtuusto ehtii käsitellä ne etukäteen ja ennen tilikauden päättymistä. Kaupunginjohtaja esittelee nämä
asiat kaupunginhallitukselle.

Toiminnan ja talouden osavuosikatsausten sisältöä kehitetään jatkuvasti.  Tavoitteena on raportoinnin
nopeuttaminen, analysoinnin laadun parantaminen, toiminnan ja määrärahojen kytkennän parantaminen,
visuaalisuuden kehittäminen ja poikkeamien raportointi siten, että se tukee paremmin ylintä johtoa pää-
töksenteossa.

Kuukausiraportit

Kaupungin johtoryhmä käsittelee kuukausittain toiminnan ja talouden keskeisimmät tiedot.
Kuukausiraportti käsitellään kaupunginhallituksessa kuukausittain (pl. osavuokatsausten raportointikuu-
kaudet)

Kuukausiraportti sisältää keskeiset tiedot toimintaympäristön kehityksestä, ennusteen ja analyysin ta-
lousarvion käyttötalouden ja investointien toteutumisesta, poikkeamista, poikkeamien syistä sekä mah-
dollisista korjaustoimenpiteistä.

Osavuosikatsaukset ja tilinpäätöksen ennakkotieto

Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta kuukausira-
porttia laajempi osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä
määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Lokakuun osavuosikatsauksen perusteella viedään tulos-
tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat sekä määrärahojen muutosesitykset valtuuston
käsiteltäviksi. Osavuosikatsausten liitteenä esitetään konserniraportti. Palvelutuotteiden suoritemäärien
ja yksikkökustannusten kehityksestä raportoidaan heinäkuun osavuosikatsauksen sekä tilinpäätöksen
yhteydessä.

Tilikauden lopun tilanteesta esitetään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle ennakkotietoa tilinpäätökses-
tä. Ennakkotiedon tavoitteena on antaa keskeinen informaatio kaupungin tilikauden toteutumisesta. Var-
sinainen tilinpäätös valmistellaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi maaliskuussa.

Lautakuntien ja johtokuntien raportointi

Lautakunnat ja johtokunnat laativat oman tehtäväalueensa raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilan-
teesta. Näiden raporttien lisäksi lautakuntien ja johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä määrärahojen ja
tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista.
Käsittelyn tulee tapahtua heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran keväällä. Raporteis-
sa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Raportit tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Espoo-tarinan toteutumisen seuranta

Espoo-tarina 1.1:ssä on määritelty kaupungin visio, toiminta-ajatus, päämäärät ja valtuustokauden tavoit-
teet. Espoo-tarinan perusteella valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman yhteydessä kuntalain tarkoittamat
toiminnalliset ja taloudelliset talousarviovuotta koskevat tulostavoitteet.
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Espoo-tarina on hyväksytty valtuustokaudeksi. Vuosittain taloussuunnitteluprosessin käynnistämisen
yhteydessä arvioidaan sen toteutumista. Tarvittaessa valtuusto tarkistaa valtuustokauden tavoitteita ke-
hyspäätöksen yhteydessä. Vuosittaisten tulostavoitteiden ja tavoitteiden seuranta tapahtuu osana toi-
minnan ja talouden seurantaa.

Investointien seuranta

Investointiosassa määrärahojen ja tuloarvioiden seurantataso on sama kuin talousarvion sitovuustaso.
Määrärahojen lisäksi seurataan valtuuston hyväksymän investointisuunnitelman toteutumista kokonai-
suutena. Seurantaraporttien yhteydessä raportoidaan hankekohtaisesti investointisuunnitelman olennai-
sista poikkeamista, joita ennakoidaan tapahtuvan vuoden aikana. Päättäessään erikseen nimetyistä
hankkeista valtuusto päättää myös niiden kokonaiskustannusarvioista. Näissä tapahtuneista muutoksista
on raportoitava seurannan yhteydessä.

3 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT
OHJEET

3.1 KÄYTTÖSUUNNITELMIEN LAADINTA JA TARKISTAMINEN

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kau-
punginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat
ovat muutettavissa sitovuustasoltaan vain kaupunginvaltuuston päätöksellä.

Käyttösuunnitelmat laaditaan valtuuston 4.12.2019 hyväksymän vuoden 2020 talousarvion mukaisiksi
siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Samalla tarkistetaan määrärahojen ja tuloarvioi-
den jako tulosyksiköille. Käyttösuunnitelma tehdään sekä käyttötalouden toiminnasta että investoinneis-
ta. Käyttösuunnitelmista päätetään taloussäännön sekä tämän ohjeen mukaan 15.2.2020 mennessä.
Lautakuntapäätöksistä tulee lähettää tiedot konsernihallinnon rahoitus ja talous -yksikköön.

Talousarviovuoden aikana tarvittavat määrärahojen siirrot tehtäväalueelta toiselle (kolminumerotaso) on
vietävä lautakuntien päätettäväksi.

Määrärahojen jaossa kirjanpidon tileille on noudatettava laskentatunnistekartan tiliohjeistusta sekä ta-
louspalveluiden asiasta antamaa erillistä ohjeistusta.

3.2 HENKILÖSTÖ, PALKAT JA TYÖLLISTÄMINEN

Palkat ja vakanssimuutokset

Kaikki henkilöstömenoihin tarkoitetut rahat sisältyvät käyttötalouden määrärahoihin. Toiminta ja talous
tulee järjestää niin, että em. kustannukset voidaan hoitaa yksiköille talousarviossa ja/tai käyttösuunnitel-
massa osoitetuilla määrärahoilla. Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2020 aikana perustettavien va-
kanssien perustamiset ja lakkauttamiset sekä päätäntävaltaansa kuuluvat vakanssimuutokset valtuuston
talousarviopäätöksen jälkeen joulukuussa tai tarvittaessa vuoden 2020 aikana.
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Työllistäminen

Kaupungin työllisyyspalvelujen kohderyhmänä ovat espoolaiset työttömät, jotka tarvitsevat tukea työllis-
tymiseensä. Painopisteryhminä palveluissa ovat työttömät nuoret ja pitkäaikaistyöttömät, joista erityisesti
vieraskieliset, korkeasti koulutetut, vailla ammattistatusta olevat ja yli 50-vuotiaat työttömät.

Kaupungin konsernihallinnon Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö vastaa työllisyysasioiden linjausten
valmistelusta ja toimeenpanon ohjauksesta. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikössä kaupungin työlli-
syysasioita koordinoi työllisyyspalvelut.

Työllisyyden hoitoon kohdennettuja määrärahoja sisältyy konsernihallinnon talousarvioon yhteensä noin
30 milj. euroa, josta 18 milj. euroa on kohdennettu kunnan osarahoittamaan työmarkkinatukeen. Tämän
lisäksi määrärahat sisältävät kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelut, monialaisen työllisyyspalvelun eli
TYP-toiminnan kaupungin osuuden, työllisyyspalveluihin ohjauksen, palkkatuetun-, velvoite- oppisopi-
mustyöllistämisen kaupungin toimialoille, välityömarkkinoiden ja yritysten taloudellisen tuen työttömien
työllistämiseen, kaupungin työpajatoiminnan, työttömien avoimille työmarkkinoille työllistymistä tukevat
työnhakija- ja työnantajapalvelut, työllistämishankkeiden rahoitusosuudet, erilaisten työllistämistä edistä-
vien palvelujen hankinnat sekä työllisyyspalvelujen yhteiset kustannukset.

Kaupungin palkkatukityöpaikkoja järjestetään kaupungin toimialoilla, liikelaitoksissa ja työpajoilla. Työlli-
syyspalvelut antaa ohjeet näiden tukien käytöstä sekä seuraa määrärahojen käyttöä ja työllistämistulojen
kertymistä.

Palkkatuettuun-, velvoite- ja oppisopimustyöllistämiseen varattujen menojen käyttö edellyttää, että työllis-
täminen perustuu hyväksyttyihin työ- ja elinkeinotoimiston laatimiin työllistymissuunnitelmiin ja työvoima-
viranomaisten palkkatukipäätöksiin.

3.3 OHJEITA ERÄIDEN TOIMINTAMENOJEN KÄYTÖSTÄ

Kaupunginhallituksen määräraha

Kaupunginjohtaja päättää tehtäväalueen 121 Kaupunginhallitus määrärahan käytöstä. Kaupungin johdon
käyttö- ja edustusvarat jaetaan käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Kaupunginjohtaja päättää
valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajien järjestämistä edustustilaisuuksista.

Virkamatkat

Valtuuston, kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen jaostojen sekä kaupunginhallituksen asettamien
toimikuntien ja niiden jäsenten virka- ja koulutusmatkoista päättää kaupunginhallitus. Kiireellisissä ta-
pauksissa em. virka- ja koulutusmatkoista päättää kaupunginjohtaja.

Lautakuntien, jaostojen ja niiden jäsenten ulkomaille suuntautuvista virka- ja koulutusmatkoista päättää
kaupunginhallitus lukuun ottamatta Ruotsiin, Viroon ja Pietariin suuntautuvia matkoja, joista päättää ao.
lautakunta tai johtokunta. Kiireellisissä tapauksissa em. virka- ja koulutusmatkoista päättää kaupungin-
johtaja.

Ilmoitukset ja kuulutukset

Kaupunginhallitus on päättänyt 16.3.2009 kaupungin ilmoitusten ja kuulutusten julkistamiskäytännöstä.
Kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan sähköisesti kaupungin internet-sivustoilla suo-
meksi ja ruotsiksi, joukkotiedotusvälineissä sekä kaupungin ilmoitustaululla kauppakeskus Entressessä
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osoitteessa Siltakatu 11, 3 kerros. Kaupungin avoimet työpaikat julkaistaan pääsääntöisesti vain sähköi-
sissä verkkomedioissa, kuten espoonrekry.fi, te-palvelut.fi ja erikseen valituissa verkkokanavissa.

Yksittäisten virkojen ja toimien rekrytointi-ilmoittelun lehdissä maksaa aina se tulosyksikkö, johon rekry-
toitava henkilö sijoitetaan. Työpaikkailmoittelusta on annettu kaupunginjohtajan päätöksellä ohjeet
1.4.2009 lukien (päivitetty 1.8.2014). Työpaikkailmoituksia Helsingin Sanomissa ja Huvudstadsbladetissa
voi julkaista toimialan johtajan luvalla ja ammattilehdissä budjetin mukaan ja johdon suostumuksella.
Kaavapäätösten kuuluttamiskustannukset sisältyvät kaupunkisuunnittelulautakunnan toimintamenoihin.

Tietohallinto

IT-palvelujen kustannukset on keskitetysti budjetoitu Tietohallintoon, joka laskuttaa kustannukset toimi-
aloilta ja tulosyksiköiltä volyymien tai muiden vastaavien periaatteiden mukaisesti. Myös toimialakohtais-
ten tietojärjestelmien käyttö-, ylläpito- ja lisenssikustannukset budjetoidaan keskitetysti ja Tietohallinto
laskuttaa toimialoja yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Kehittämiseen varatut investointimää-
rärahat on myös budjetoitu keskitetysti. Investointimäärärahat kohdennetaan toteutuskelpoisille hankkeil-
le investointiesitysten perusteella.
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INVESTOINNIT HANKKEITTAIN

Kaupungin investointiohjelma vuoteen 2030

Toimitilainvestoinnit hankkeittain

Espoon lähivuosien asuntohankkeita



29.11.2019 - 10:11

6 2020

Vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman investoinnit Kustannusarvio Ennen 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ESPOON KAUPUNKI Me 3 622 448 399 671 404 603 361 420 327 034 281 246 264 023 258 117 226 965 205 908 190 055 177 150 171 969
peruskaupunki, liikelaitokset ja taseyksiköt Tu 259 024 88 444 67 664 10 814 6 364 7 064 4 264 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

Ne 3 363 424 311 227 336 939 350 606 320 670 274 182 259 759 256 817 225 665 204 608 188 755 175 850 170 669
Nettoinvestoinnit Kumppani 311227,211 336339,356 352634,024 324720,031 287877,031 273774,037 388532,84
I INVESTOINTIOSA (peruskaupungin investoinnit) Me 2 125 645 236 465 242 090 192 972 177 300 146 150 135 100 142 500 142 300 136 500 131 350 122 650 122 650

Tu 254 500 87 700 67 300 10 300 5 800 5 800 3 400 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300
Nettoinvestoinnit Kumppani 148765,211 174090 184350 172000 140350 131700 170200
91 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Me 279 968 90 000 72 700 13 500 6 000 4 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Tu 207 700 80 000 60 000 4 500 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 10000 12700 9000 6000 4500 3500 3500
911 YLEISHALLINTO Me 279 968 90 000 72 700 13 500 6 000 4 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Tu 207 700 80 000 60 000 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 10000 12700 9000 6000 4500 3500 3500
90006 Metro Me 207 700 80 000 60 000 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tu 207 700 80 000 60 000 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 0 0 0 0
90007 Espoo Tietotekniikka Me 72 268 10 000 12 700 9 000 6 000 4 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 10000 12700 9000 6000 4500 3500 3500
92 MAA- JA VESIALUEET Me 98 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 5 000 5 000

Tu 16 800 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300
Nettoinvestoinnit Kumppani 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700
94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Me 975 240 107 450 126 150 126 600 107 400 75 550 57 600 58 200 54 600 48 100 43 950 38 250 38 250

Tu 30 000 6 400 6 000 4 500 4 500 4 500 2 100 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 101050 119950 122600 103400 71050 55500 91200
941 LIIKENNEVÄYLÄT Me 275 590 38 600 60 500 49 800 33 850 16 750 8 600 12 900 11 100 6 100 5 950 5 950 5 950

Tu 27 000 5 400 6 000 4 500 4 500 4 500 2 100 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 33200 54500 45300 29350 12250 6500 44400
AA YLEISET TIET Me 33 450 12 050 13 800 2 500 50 50 0 0 0 0 0 0 0

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 12050 13800 2500 50 50 0 0
97316 Kehä I Me 10 500 5 000 3 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 5000 3000 2000
97319 Turunväylä Me 10 400 5 000 3 300 500 50 50 0 0 0 0 0 0 0

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 5000 3300 500 50 50
97320 Turuntie Me 3 500 1 000 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 1000 2500
97321 Kauklahdenväylä Me 3 800 1 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 1000 2000
97328 Nupurintie Me 5 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 0 3000
AB PÄÄKADUT Me 35 900 850 8 000 6 000 4 500 0 2 200 6 800 5 000 0 0 0 0

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 850 8000 6000 4500 2200 6800
97331 Espoonväylä Me 20 000 500 7 500 5 500 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KAUPUNGIN INVESTOINTIOHJELMA VUOTEEN 2030

1 000 EUR
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Vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman investoinnit Kustannusarvio Ennen 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Nettoinvestoinnit Kumppani 500 7500 5500 4500
97333 Nöykkiönkatu Me 4 100 50 0 0 0 0 2 200 1 800 0 0 0 0 0

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 50 2200 1800
97337 Bassenkyläntie Me 1 800 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 300 500 500
97339 Puolarintie Me 10 000 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 5000
AC JOUKKOLIIKENTEEN HANKKEET Me 125 340 18 400 32 600 35 000 23 200 10 800 500 300 300 300 150 150 150

Tu 27 000 5 400 6 000 4 500 4 500 4 500 2 100 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 13000 26600 30500 18700 6300 -1600 300
97345 Joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen Me 3 550 400 300 300 300 300 300 300 300 300 150 150 150

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 400 300 300 300 300 300 300
97348 Jokeri 1 Me 121 790 18 000 32 300 34 700 22 900 10 500 200 0 0 0 0 0 0

Tu 27 000 5 400 6 000 4 500 4 500 4 500 2 100 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 12600 26300 30200 18400 6000 -1900 0
AD KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT Me 5 700 2 100 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 2100 300 100 100 100 100 100
97352 Kevyen liikenteen väylät Me 5 700 2 100 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 2100 300 100 100 100 100 100
AE LIIKENNEVÄYLIEN PERUSPARANTAMINEN Me 75 200 5 200 5 800 6 200 6 000 5 800 5 800 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 5200 5800 6200 6000 5800 5800 37200
97355 Kulutuskerroksien uusiminen Me 45 500 3 000 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 3000 3500 3500 3500 3500 3500 35000 35000 35000 35000 35000 35000
97356 Rakenteiden parantaminen Me 6 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
97357 Liikenteen ohjaus Me 4 900 600 700 700 500 300 300 200 200 200 200 200 200

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 600 700 700 500 300 300 200 200 200 200 200 200
97358 Siltojen perusparantaminen Me 12 100 700 700 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 700 700 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
97359 Erillinen katuvalaistus Me 3 900 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
97360 Muut liikenneturvallisuusjärjestelyt Me 2 300 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 100 100 200 200 200 200 200
942 ALUEELLINEN KUNNALLISTEKNIIKKA Me 206 300 17 000 16 350 16 400 17 750 16 050 15 850 15 200 15 200 15 200 15 200 14 500 14 500

Tu 1 400 1 000 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 16000 16850 16900 18250 16050 15850 15200
BG URHEILUPUISTOJEN KUNNALLISTEKNIIKKA Me 4 000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 300 300 300 300 300 300 300
BJ KTP - ALUEET Me 45 100 4 000 3 500 3 000 3 000 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 2 800 2 800

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 4000 4000 3500 3500 3500 3500 3500
BK MUU ALUEELLINEN KUNNALLISTEKNIIKKA Me 91 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Tu 1 400 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 6000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
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Vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman investoinnit Kustannusarvio Ennen 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
BN KOTISEUDUN ULKOILUPOLUT Me 6 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 500 500 500 500 500 500 500
BO PUISTOJEN JA RAITTIEN RAKENTAMINEN Me 19 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
BP PUISTOJEN JA RAITTIEN PERUSPARANTAMINEN Me 27 000 2 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 2500 2000 2000 2000 2000 2000 2000
BR YMPÄRISTÖN ERITYISKOHTEET Me 2 600 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 200 200 200 200 200 200 200
BS TULVASUOJELU Me 10 600 1 000 1 350 1 900 3 250 1 050 850 200 200 200 200 200 200

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 1000 1350 1900 3250 1050 850 200
943 LIIKUNTARAKENTEET Me 15 650 1 250 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 1250 1200 1200 1200 1200 1200 1200
944 KUNNALLISTEKNINEN HUOLTO Me 2 300 300 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 300 500 100 100 100 100 100
946 KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU Me 19 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
FA KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU Me 15 400 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
FB MAAPERÄTUTKIMUKSET Me 4 100 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 300 300 300 300 300 300 300
948 KUNNALLISTEKNIIKAN SOPIMUSRAKENTAMINEN Me 444 700 47 300 43 900 56 100 51 500 38 450 28 850 27 300 25 500 24 000 20 000 15 000 15 000

Tu 1 600 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 47300 43900 56100 51500 38450 28850 27300
HA KT - SOPIMUSRAKENTAMINEN Me 285 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 15 000 15 000

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 25000 25000 25000 25000 25000 20000 20000
HC KUNNALLISTEKNIIKAN PROJEKTIRAKENTAMINEN Me 18 600 3 700 4 000 1 600 0 2 100 2 100 2 100 0 0 0 0 0

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 3700 4000 1600 0 2100 2100 2100
HE KILO-TURVESUON PROJEKTIKOHTEET Me 900 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 100 100 100 100
HF PERKKAAN-VERMON PROJEKTIKOHTEET Me 2 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 500
HG METROASEMIEN VAATIMAT PROJEKTIKOHTEET Me 60 200 6 000 3 100 20 200 19 800 4 750 750 0 0 0 0 0 0

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 6000 3100 20200 19800 4750 750
97877 Kaitaan metrokeskus Me 2 000 900 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 900 500 500
97878 Soukan metrokeskus Me 7 100 100 1 500 1 700 1 800 750 750 0 0 0 0 0 0

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 100 1500 1700 1800 750 750
97879 Espoonlahden metrokeskus Me 6 100 1 000 100 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 1000 100 2000 2000
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Vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman investoinnit Kustannusarvio Ennen 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
97880 Kivenlahden metrokeskus Me 40 000 2 000 1 000 16 000 16 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 2000 1000 16000 16000 4000
HI FINNOO-ESPOONLAHTI -PROJEKTI Me 50 600 6 000 7 600 5 100 5 600 4 600 4 000 4 200 4 500 3 000 0 0 0

Tu 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 6000 7600 5100 5600 4600 4000 4200
HK LEPPÄVAARA-PROJEKTI Me 2 400 2 000 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 2000 100 100
HM SAUNALAHTI-KURTTILAN PROJEKTIKOHTEET Me 24 000 4 000 4 000 4 000 1 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 4000 4000 4000 1000 2000 2000 1000
97418 Saunalahden projektikohteet Me 7 000 2 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 2000 1000 1000
97419 Kurttilan projektikohteet Me 17 000 2 000 3 000 3 000 1 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 2000 3000 3000 1000 2000 2000 1000
949 LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSPARANTAMINEN Me 20 200 1 500 2 200 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
95 KONEET JA KALUSTO Me 127 815 11 710 12 540 14 072 17 000 12 000 8 500 7 200 7 200 7 200 6 200 6 200 6 200

Tu 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 11710 12040 15250 17000 12000 8500 4000
951 YLEISHALLINTO Me 43 750 4 050 4 100 4 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 4050 4100 4000 3000 3000 3000 3000
9514 Konsernihallinto Me 28 600 4 000 4 100 4 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 4000 4100 4000 3000 3000 3000 3000
95143 Tietotekniikka Me 12 342 2 142 2 100 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 2142 2100 2000 1000 1000 1000 1000
95144 Logistiikka Me 15 743 1 743 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 1743 2000 2000 2000 2000 2000 2000
952 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Me 5 355 430 1 440 350 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 430 1440 350 200 200 200 200
953 SIVISTYSTOIMI Me 68 310 6 430 6 200 8 922 13 000 8 000 4 500 3 200 3 200 3 200 2 200 2 200 2 200

Tu 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 6430 5700 10100 13000 8000 4500 0
9531 Opetus- ja varhaiskasvatusltk Me 32 953 5 530 4 556 4 398 8 217 5 439 2 100

Tu 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 5530 4556 4398 8217 5439 2100
9532 Svenska rum -lautakunta Me 1 674 0 20 1 024 310 70 230

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 0 20 1024 310 70 230
9535 Kulttuuriltk Me 7 855 400 680 1 500 2 790 700 500

Tu 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 400 680 1500 2790 700 500
9538 Liikunta- ja nuorisoltk Me 9 628 500 944 2 000 1 683 1 791 1 670

Tu 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 500 444 3178 1683 1791 1670 0
954 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI Me 10 400 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 800 800 800 800 800 800 800
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Vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman investoinnit Kustannusarvio Ennen 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
9541 Tekninen ltk Me 10 400 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 800 800 800 800 800 800 800
96 OSAKKEET JA OSUUDET Me 644 622 19 305 22 700 30 800 38 900 46 100 57 500 65 600 69 000 69 700 69 700 69 700 69 700

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 19305,211 22700 30800 38900 46100 57500 64800
961 YLEISHALLINTO Me 10 400 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 800 800 800 800 800 800 0
964 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI Me 634 222 18 505 21 900 30 000 38 100 45 300 56 700 64 800 68 200 68 900 68 900 68 900 68 900

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 18505,211 21900 30000 38100 45300 56700 64800
L LIIKELAITOKSET Me 1 212 548 114 006 141 413 138 448 126 434 104 496 109 123 93 567 75 365 65 808 57 505 53 500 48 319

Tu 4 524 744 364 514 564 1 264 864
Nettoinvestoinnit Kumppani 113262 141049,356 138183,914 126620,031 95927,031 92274,037 176282,84
47 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Me 30 210 1 910 2 300 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400

Tu 7 524 744 364 514 564 1 264 864 500 500 500 500 500 500
Nettoinvestoinnit Kumppani 1166 1936 1886 1836 1831 1991 0
71 TILAPALVELUT -LIIKELAITOS Me 1 182 338 112 096 139 113 136 048 124 034 102 096 106 723 91 167 72 965 63 408 55 105 51 100 45 919

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 112096 139113,356 136297,914 124784,031 94096,031 90283,037 176282,84
719 INVESTOINTIOSA Me 1 182 338 112 096 139 113 136 048 124 034 102 096 106 723 91 167 72 965 63 408 55 105 51 100 45 919

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 112096 139113,356 136297,914 124784,031 94096,031 90283,037 176282,84
7192 UUDISRAKENTAMINEN Me 723 773 78 931 107 703 104 405 85 975 62 712 67 339 52 505 36 465 27 208 19 905 15 900 11 119

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 78931 107703 104655 86725 54712 50899 137621
7193 PERUSPARANTAMINEN Me 117 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

Tu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
7196 OSAKKEET JA OSUUDET Me 341 565 24 165 22 410 22 643 29 059 30 384 30 384 29 662 27 500 27 200 26 200 26 200 25 800

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 24165 22410,356 22642,914 29059,031 30384,031 30384,037 29661,842
T TASEYKSIKÖT Me 284 255 49 200 21 100 30 000 23 300 30 600 19 800 22 050 9 300 3 600 1 200 1 000 1 000

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 49200 21200 30100 26100 51600 49800 42050
021 SUURPELTO Me 33 700 4 500 3 600 9 000 3 800 2 800 2 500 2 500 1 500 0 0 0 0

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 4500 3600 9000 3800 2800 2500 2500
022 TAPIOLA Me 250 555 44 700 17 500 21 000 19 500 27 800 17 300 19 550 7 800 3 600 1 200 1 000 1 000

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 44700 17600 21100 22300 48800 47300 39550
022B INVESTOINTIOSA Me 181 950 44 700 17 500 21 000 19 500 27 800 17 300 19 550 7 800 3 600 1 200 1 000 1 000

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 44700 17600 21100 22300 48800 47300 39550
022BB Kiinteät rakenteet ja laitteet Me 110 850 35 900 8 900 12 500 11 000 19 000 9 700 12 350 1 500 0 0 0 0

Tu 0
Nettoinvestoinnit Kumppani 35900 9000 12600 13800 40000 39700 32350
022BE Osakkeet ja osuudet Me 70 600 8 300 8 600 8 500 8 500 8 800 7 600 7 200 6 300 3 600 1 200 1 000 1 000

Tu 0
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6 2020 To+ Tontti ja rakennuspaikka kaupungin omistuksessa
1000 € As+ Asemakaava vahvistettu tai poikkeuslupa saatu

Kt+ Kunnallistekniikka rakennettu
Hs+ Hankesuunnitelma hyväksytty kh:ssa/kv:ssa

Hanke Hankkeen nimi Hankkeen lisätiedot
Kustannus-

arvio
Toteuma
yhteensä

Ennuste
2019 TA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030j To As Kt Hs

YHT Tilapalvelujen investoinnit yhteensä 668 125 23 114 53 775 107 703 104 405 85 975 62 712 67 339 52 505 36 465 27 208 19 905 15 900 11 119 58 378
H932 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 7 449 277 3 000 4 172 0
H9321 Sosiaali- ja terveyspalvelut 7 449 277 3 000 4 172 0
3685 Postipuun lastensuojelupalvelut (vastaanottokoti) uudisrakennus 7 449 277 3 000 4 172 0 + + + +
H933 SIVISTYSTOIMI 526 733 22 837 32 075 85 731 87 705 75 165 51 672 55 379 42 505 28 465 19 208 11 905 8 900 5 186 50 378
H9331 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 412 801 15 299 31 475 73 505 67 435 55 188 25 017 41 152 39 505 26 844 16 095 9 300 6 800 5 186 50 378
4006 Leppävaaran koulu Monikko korvaava uudisrakennus 46 500 1 626 15 790 15 785 13 299 + + + +
4101 Meritorin koulu peruskorjaus 12 472 472 2 000 10 000 + + + +
5018 Rehtorintien koulurakennus ja liikuntahalli peruskorjaus 14 400 353 800 9 247 4 000 + + + +
4007 Jousenkaaren koulu korvaava uudisrakennus 19 701 273 100 6 000 8 928 4 400 + + + +
4050 Kalajärven koulu, päiväkoti, nuorisotila, liikuntakenttä peruskorjaus ja uudisrakennus 32 500 331 500 5 200 11 400 10 869 4 200 + + + +
4073 Tiistilän koulut A ja B uudis tai laaj & peruskorj. (3 vaihtoeh.) 37 753 1 053 700 5 000 11 000 15 000 5 000 + + + -
3763 Veräjäpellon koulun väistötilat lunastus 2021 934 233 701 + + + +
4355 Keinumäen koulu, Jorvin sairaalakoulu tekniikan liittymien irrottaminen 1 000 0 1 000 + + + -
3777 Karhusuon koulu, vaihe 1 lunastus 2022 8 810 386 8 424 + + + +
4356 Leppävaaran koulujen väistötila lunastus 2023 582 0 582 + + + +
4095 Nöykkiön koulu peruskorjaus 16 968 2 418 500 3 500 7 050 3 500 + + + -
4077 Sunan koulu peruskorjaus ja laajennus 12 673 0 485 6 750 5 438 + + + -
4096 Lähderannan koulu peruskorjaus ja laajennus 8 517 417 400 1 850 3 850 2 000 + + + -
3756 Postipuun siirtokelpoinen väistötila lunastus 2024 1 794 1 492 302 + + + +
4076 Toppelundin koulu peruskorjaus ja laajennus 10 487 815 672 5 500 3 500 + + + -
4088 Eestinkallion koulu peruskorjaus 0 0 9 570 + + + -
4001 Aarnivalkean koulu peruskorjaus/korvaava uudisrak. 6 600 314 500 3 100 2 686 + + + -
4085 Saarnilaakson koulu peruskorjaus 500 0 500 14 400 + + + -
4008 Jupperin koulu, kirjasto ja päiväkoti korvaava uudisrakennus 17 020 0 1 540 8 680 6 800 + + + -
4069 Laurinlahden koulu peruskorjaus 500 0 500 10 558 + + + -
4053 Leppävaaran lukio uudisrakennus SAAS 15 000 0 500 7 000 7 500 + + + -
4339 Opinmäki II / Pienten Opinmäki uudisrakennus (laajennus) 500 0 500 + + + -
4103 Olarin koulu peruskorjaus 0 0 15 850 + + + -
3745 Matinraitin päiväkoti ja asukaspuisto uudisrakennus 9 300 545 3 200 5 555 + + + +
3752 Vermon päiväkoti korvaava uudisrakennus 5 300 0 200 5 100 + + + +
3690 Suviniityn päiväkoti uudisrakennus 9 175 1 375 3 000 4 800 + + + +
3068 Mankkaan päiväkoti peruskorjaus ja laajennus 7 280 0 710 2 500 2 160 1 810 100 + + + +
3025 Soukankujan päiväkoti peruskorjaus 1 950 132 500 1 318 + + + +
3089 Karamäen päiväkoti korvaava uudisrakennus 6 193 2 358 3 135 700 + + + +
3028 Viherkallion päiväkoti korvaava uudisrakennus, 12-ryhmäinen 10 440 241 300 500 6 500 2 899 + + + -
3180 Metsolan päiväkoti korvaava uudisrakennus 6 000 0 540 500 3 460 1 500 + + + +
3053 Kipparin päiväkoti peruskorjaus 2 190 0 800 1 390 + + + -
XYZ3 Espoon keskuksen päiväkoti uudisrakennus 7 500 0 500 4 000 3 000 + + + -

Espoon keskuksen päiväkoti 2 uudisrakennus 7 500 0 500 3 500 3 500
3689 Aarrekartan päiväkoti uudisrakennus 7 598 98 500 4 000 3 000 + + + -
3017 Tapiolan päiväkoti peruskorjaus 1 383 0 97 1 286 + + + -
3043 Niittykummun päiväkoti peruskorj ja laaj. /korvaava uudisrak. 7 319 309 500 2 200 4 310 + + + -

Toimitilainvestoinnit hankkeittain
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3065 Hösmärin päiväkoti uudisrakennus 8 750 0 500 4 800 3 450 + + + -
3800 Miilukorven päiväkoti uudisrakennus 8 200 0 450 4 300 3 450 + + + -
4066 Komeetan koulu (muutos päiväkodiksi) käyttätarkoituksen muutos 4 500 0 500 2 000 2 000 + + + -
3742 Lipunkantajapolun päiväkoti lunastus 273 23 250 + + + +
3179 Vallikallion päiväkoti uudisrakennus 7 800 0 500 4 000 3 300 + + + -
3070 Vallipuiston päiväkoti peruskorjaus ja laajennus 5 170 0 1 870 3 300 + + + -
3228 Westendinpuiston päiväkoti laajennus 2 925 0 265 2 660 + + + -
3081 Lakelan päiväkoti korvaava päiväkoti 2 800 0 196 2 604 + + + -
3099 Nuottakunnan päiväkoti peruskorjaus 2 064 38 0 142 1 884 + + + -
3087 Aamunkoiton päiväkoti peruskorjaus 1 943 0 136 1 807 + + + -
3106 Espoonlahden päiväkoti peruskorjaus 1 866 0 131 1 735 + + + -

Espoonlahden päiväkoti 2 uudisrakennus 7 500 0 500 3 500 3 500
3091 Niipperin päiväkoti peruskorjaus 1 775 0 124 1 651 + + + -
3109 Järvitorpan päiväkoti peruskorjaus 1 698 0 119 1 579 + + + -
XYZ2 Kilon asukaspuisto ja nuorisotila uudisrakennus 1 200 0 200 1 000 + + + -
H9332 Svenska rum -lautakunta 36 543 742 50 9 496 12 800 1 520 3 500 2 701 3 000 1 121 1 613 0 0 0 0
4336 Kungsgårdens skola och daghem korvaava uudisrakennus 18 000 534 50 9 076 8 340 + + + +
3796 Esbovikens daghem uudisrakennus 6 000 0 420 4 460 1 120 + + + -
3782 Olarin uusi ruotsinkielinen päiväkoti korvaava uudisrakennus 5 900 0 400 3 500 2 000 + + + -
3783 Esbo centrum daghem korvaava uudisrakennus 4 400 0 400 3 000 1 000 - - - -
3755 Mattlidens skola lisätilat lunastus 2024 508 207 301 - - - -
3088 Westends daghem peruskorjaus 1 734 0 121 1 613 + + + -
H9336 Liikunta- ja nuorisolautakunta 77 389 6 796 550 2 730 7 470 18 457 23 155 11 526 0 500 1 500 2 605 2 100 0 0
5004 Luukin leirikeskus peruskorjaus 2 006 6 100 1 400 500 + + + -
6337 Espoonlahden urheilupuiston tekojääradan huoltorakennus uudisrakennus 1 200 0 200 1 000 + + + +
6001 Tapiolan uimahalli uudisrakennus 38 250 2 552 250 300 5 200 12 000 12 000 5 948 + + + -
6050 Oittaan uimarannan pukutilat uudisrakennus 400 0 30 370 + + + -

6024 Espoonlahden uimahalli Peruskorjaus ja laajennus. Laajennus
pidetään hankesuunnittelussa mukana. 25 153 1 163 0 1 400 5 857 11 155 5 578 + + + -

XYZ4 Perkkaan kentän huoltorakennus uudisrakennus 600 0 0 600 + + + -
6092 Leppävaaran stadion sisätilojen peruskorjaus 5 575 3 075 0 500 1 000 1 000 + + + -
8131 Laaksolahden urheilupuiston nuorisotila ja huoltorakennus jäähalli ja huoltorakennus 2 000 0 0 1 000 1 000 + + + -
6032 Säterinniityn huoltorakennus korvaava uudisrakennus 1 205 0 0 105 1 100 + + - -
6038 Hansavalkaman huoltorakennus uudisrakennus, siirtokelpoinen tilalle 1 000 0 0 500 500 + - - -
H934 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI 133 943 0 18 700 17 800 16 700 10 810 11 040 11 960 10 000 8 000 8 000 8 000 7 000 5 933 8 000
H9341 Tekninen lautakunta 2 500 0 0 0 0 0 1 000 1 500 0 0 0 0 0 0 0
8980 Kaupunginpuutarhan huoltohalli ja varastotilat uudisrakennus 2 500 0 0 1 000 1 500 + + + -
H9342 Tilapalvelut 2 810 0 0 300 1 200 810 40 460 0 0 0 0 0 0 0
6074 Oittaan ulkoilukartano peruskorjaus 2 310 0 300 1 200 810 + + + -
8138 Espoon vanha asema peruskorjaus 500 0 40 460 + + + -
H936 MUU TALONRAKENNUS 128 633 0 18 700 17 500 15 500 10 000 10 000 10 000 10 000 8 000 8 000 8 000 7 000 5 933 8 000
T100 Toimitilojen muutos SITO/SOTE, palveluverkkoselvitys useita kohteita 23 500 0 1 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
T102 Elinkaarta jatkavat investoinnit useita kohteita 72 133 0 13 200 10 000 8 000 6 000 6 000 6 000 6 000 4 000 4 000 4 000 3 000 1 933 4 000
T103 Hallinnon tilatehokkuuden parantaminen useita kohteita 6 000 0 2 000 2 000 2 000
T104 Siirtokelpoisten toimitilojen perustukset ja pihatyöt useita kohteita 7 000 0 500 1 000 1 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
T105 Käyttöönoton muutostyöt ja siirtyneet maksuerät useita kohteita 18 000 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
T106 Hankkeiden suunnittelu useita kohteita 2 000 0 1 000 1 000
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Hanke Hankkeen nimi Hankkeen lisätiedot
Kustannus-

arvio
Toteuma
yhteensä

Ennuste
2019 TA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030j To As Kt Hs

H936 YHTIÖHANKKEET 195 950 32 381 48 366 52 153 28 690 23 960 10 400 0 0 0 0 0 0 0
4044 Kirstin koulu ja päiväkoti peruskorjaus, elinkaari 4a 29 200 18 679 10 521
4013 Laajalahden koulu peruskorjaus ja laajennus, elinkaari 4d 23 000 8 150 9 150 4 420 1 280
6009 Matinkylän uimahalli uudisrakennus 33 000 9 100 16 400 7 500
4000 Meri-Matti, Matinkylän lukio uudisrakennus, SAAS 41 850 400 3 700 9 350 18 000 10 400
4038 Tuomarilan koulu peruskorjaus ja laajennus, elinkaari 4c 23 000 8 150 9 150 4 420 1 280
9690 Tynnyripuiston pysäköintilaitos 7 600 4 785 1 945 870
4121 Viherlaakson koulu ja lukio peruskorjaus ja laajennus, elinkaari 4b 38 300 8 917 10 100 12 883 3 000 3 400

H936 864 075 159 856 133 095 109 935 73 112 67 339 52 505 36 465 27 208 19 905 15 900 11 119 58 378

H936 PERUSPARANTAMINEN 99 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

Vuokrat yhteensä 2020-2030

Pääoma-
vuokra,
1000€/v

Vuokra-
aika, v

Alkamis-
vuosi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030j

H936
Aarnivalkean siirtokelpoinen koulu 8 170 860 10 860 860 860 860 860 860 860 860 860 430
Espoonlahden aluekirjasto 21 866 1 142 20 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 1 093 12 026
Espoonlahden paloasema 7 580 379 20 363 363 363 363 363 363 363 363 363 4 316
Friisilän päiväkodin siirtokelpoinen 3 704 430 10 412 412 412 412 412 412 412 412 412
Jupperin koulun siirtokelpoinen rakennus 1 2 687 312 5+5 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jupperin päiväkodin siirtokelpoinen rakennus 3 704 430 10 412 412 412 412 412 412 412 412 412
Karhusuon koulun 1. vaihe 964 504 5 482 482
Karhusuon koulun 2. vaihe (yläkoulu ja kirjasto) ja 3. vaihe (liikuntasali) 21 631 1 130 20 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 9 199
Lippajärven päiväkodin siirtokelpoinen rakennus 4 115 430 10 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412
Matinkylän jäähallin puku- ja pesutilat 272 228 1 218 54
Matinkylän paloasema 7 580 379 20 363 363 363 363 363 363 363 363 363 4 316
Niipperin tyyppikoulu 4 498 592 10+5 593 593 593 593 593 593 593 346
Otaniemen paloasema 5 500 275 20 263 263 263 263 263 263 263 263 263 3 131
Otaniemi, Kivimiehen koulu, Lämpömiehenkuja 2 (1-vaihe) 18 433 1 070 20 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 7 168
Otaniemi, Kivimiehen koulu, Lämpömiehenkuja 3 (2-vaihe) 8 641 475 20 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 3 638
Otaniemi, Maarintie 6 053 2
Otaniemi, Tietotie 6 14 486 1 892 10 1 811 1 811 1 811 1 811 1 811 1 811 1 811 1 811
Otaniemi, Tietotie 6 11 526 1 281 10 1 281 1 281 1 281 1 281 1 281 1 281 1 281 1 281 1 281
Otaniemi, Tietotie 6 47 977 2 639 20 2 525 2 525 2 525 2 525 2 525 2 525 2 525 2 525 2 525 2 525 2 525 20 201
Painiitty 3 960 440 10 440 440 440 440 440 440 440 440 440
Perkkaanpuiston siirtokelpoinen päiväkoti 3 960 440 10 440 440 440 440 440 440 440 440 440
Postipuun koulun ja päiväkodin siirtokelpoinen 1 042 256 5+5 208 208 208 208 208
Uusikummun 2-vaihe, liikuntatilat 10 000 500 20 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 5 215
Uusikummun 3 -vaihe, päiväkoti 5 742 300 20 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 2 871
Uusikummun koulu, Riihitontuntie 25 596 1 408 20 1 347 1 347 1 347 1 347 1 347 1 347 1 347 1 347 1 347 1 347 1 347 10 777
Jupperin koulun siirtokelpoinen rakennus 2 2 986 312 5+5 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Kauklahden siirtokelpoinen päiväkoti 2 832 296 10 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283
Kilon/Keran siirtokelpoinen päiväkoti 1 493 312 5+5 149 299 299 299 299 149
Leppävaaran lukion väistötilat, mahd. myöhemmin Keran 1. koulu 10 383 1 085 5+5 1 038 1 038 1 038 1 038 1 038 1 038 1 038 1 038 1 038 1 038
Metropolia AMK Karaportti 5 214 745 7 745 745 745 745 745 745 745
Rödskogs skolanin siirtokelpoinen koulu 2 2 185 230 5+5 230 230 230 230 230 230 230 230 230 115
VUOKRA- JA LEASINGKOHTEET YHTEENSÄ 268 729 20 825 16 644 17 694 19 389 19 389 19 389 19 180 19 031 17 889 14 452 11 905 9 627 84 140

UUDISRAKENTAMINEN + YHTIÖHANKKEET (toimitilat) YHTEENSÄ

VUOKRA-, LEASING ym malleilla toteutettavat hankkeet
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Hanke Hankkeen nimi Hankkeen lisätiedot
Kustannus-

arvio
Toteuma
yhteensä

Ennuste
2019 TA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030j To As Kt Hs

H936 PROJEKTIYHTIÖMALLI (PPP) Projektiyhtiömallilla valmistellaan  toteutettavaksi koulu- ja  päiväkotihankkeita yhteensä 153 milj euron edestä.
H937 Mallilla toteutetaan seuraavat kohteet:

Perkkaan koulu uudisrakennus 1 400 2022
Perkkaan päiväkoti uudisrakennus, 12r 700 2024
Pohjois-Tapiolan koulu uudisrakennus 2 000 2022
Nauriskasken koulu uudisrakennus 500 2022
Nöykkiönniityn päiväkoti uudisrakennus, 8r 300 2022
Kilon koulu ja päiväkoti, uusi korvaava uudisrakennus 1 700 2023 lopussa
Tähtiniityn koulu (Kuitinmäen alakoulu) uudisrakennus 1 400 2023

H936
Palvelutorit
Espoolaisten talo
Leppävaaran urheilupuiston puku- ja pesutilat
Matinkylän elä- ja asu
Tapiolan elä- ja asu
Espoon keskuksen elä- ja asu
Espoonlahden elä- ja asu
Kristillinen koulu (sis. Liikuntasalin ja pukutilat, 200 alakoulupaikkaa)
Perkkaan asukaspuisto
Tapiolan kirjaston väistötila
Tapiolan sinfonietan väistötila
Viherlaakson alakoulu (Viherkallion koulu)
Latokasken koulun muutos päiväkodiksi
Mattlidens skolcentrum ja Matbbetgets daghem
Suurpellon alueen uusi päiväkoti
Espoon kulttuurikeskuksen peruskorjaus ja laajennus
Etelä-Espoon bussivarikko
Leppävaaran ent. työväenopisto
Tapiolan urheilupuiston liikuntahalli ja huoltorakennus

Kustannus-
arvio

Toteuma
yhteensä

Ennuste
2019 TA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030j

H936
Useita uusia pysäköintiyhtiöitä pääosin länsimetron jatkon asemaseuduille.
Kaupunki rakennuttaa ja  rahoittaa rakennusvaiheen ja omistaa yhtiöt alkuvaiheessa. Kaupungin omistusosuus ja rahoitusvastuu vähenee kun pysäköintipaikkoja myydään alueen rakentuessa.
Kaupunki jää omistajaksi velvoite- ja asiakaspaikkojen sekä liityntäpysäköinnin osalta, arviolta 95 milj. euroa.
Investointikustannukset vuosina 2019-2030 yhteensä noin 259 milj. euroa.

H936
Länsimetron II vaihe Espoon rahoitusosuus voimassa olevan takauksen mukaan enintään 1032 milj. euroa.

PYSÄKÖINTIYHTIÖT

MUUT YHTIÖHANKKEET

SELVITYSKOHTEET
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ESPOON LÄHIVUOSIEN ASUNTOHANKKEITA 
KOKOLUOKITTAIN ASUNTOINA
(Asuntoyksikön hankerekisteri 10.10.2019)

Alkavat kerrostalot 2020-2022  
(suluissa kohteiden lukumäärä)

100 – 270 (27)

60 – 100 (57)

30 – 60 (84)

1 – 30 (15)

Alkavat pientaloasunnot 2020-2022
(suluissa kohteiden lukumäärä)

40 – 80 (6)

20 – 40 (27)

1 – 20 (37)
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