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SISÄLTÖ 

Konserniraportti tammi-joulukuu 2018 sisältää Espoo-konsernin tärkeimpien tytäryhteisöjen 
talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot. Tämän raportin tiedot ovat tilinpäätöksen 
ennakkotietoja eikä lopullisia tilinpäätöstietoja. 
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Yhteenveto 

Merkittävimmistä tytäryhtiöistä liikevaihto kasvoi muissa paitsi Espoon Elä ja Asu kohdalla. 
Kaikkien muiden paitsi Länsimetro Oy:n osalta kokonaistulos oli talousarviota parempi.  
 
Konserniyhtiöille asetetut tavoitteet toteutuivat lukuun ottamatta Espoon Asuntojen tavoitetta 
alkavien asuntojen määrästä.  
 
 

 
 
 

Merkittävimmät tapahtumat Espoo-konsernin tytäryhtiöissä 

 
Espoon Asunnot Oy: Yhtiön liiketulos oli varsin korkea. Liiketoiminnan muut tuotot kasvoi-
vat merkittävästi kahden tontin myyntivoiton (3,252 m€) ja myytyjen erillisasuntojen johdosta 
(1,375 m€). Lisäksi rahoituskustannukset pysyivät erittäin maltillisina matalana pysyneen 
korkotason johdosta. Käyttöaste parani selvästi edellisestä vuodesta tyhjäkäynnin vähenty-
essä noin 0,7 miljoonalla eurolla. Vuonna 2018 tehtiin investointipäätös yhteensä 374 asun-
non osalta. Vuoden 2018 investointiohjelman mukaisesta 437 asunnosta 36 asunnon aloitus 
peruuntuu kokonaan (Säterinkatu 13) ja 30 asunnon aloitus siirtyy vuodelta 2018 eteenpäin 
(Kalaonnentie 5). 
 
Espoo Catering Oy: Yhtiön toiminta tilikaudella painottui asiakaskokemukseen, prosessien 
ja esimiestyön kehittämiseen sekä keskuskeittiön mukanaan tuomien tehokkuushyötyjen 
varmistamiseen ja lisäämiseen. Tilaaja-asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä mitattiin Ruokapal-
velujen koordinoimana joulukuussa. Tulokset siitä valmistuivat tammikuussa 2019 aikana ja 
osoittavat positiivista kehitystä. Kestävän kehityksen eteen on tehty jo vuosia pitkäjänteistä 
työtä ja työ jatkui hyvin tuloksin. Yhtiön tulos toteutui huomattavasti talousarviota parem-
pana.   
 
KOY Espoon sairaala: SR-rakennusurakkaan liittyvät sovintoneuvottelut jatkuivat ja erimie-
lisyydet ovat edelleen avoinna. Lujatalo Oy on ilmoittanut vuoden loppupuolella, että he val-
mistelevat oikeusprosessia rakennushankkeesta, jonka ennustetaan alkavan vuoden 2019 
alkuvuoden aikana. Espoon sairaalan 4. kerroksen tiloissa toimii HUS synnytyssairaala. 
HUS-Kiinteistöt otti 4. kerroksen ylläpidon hoitoonsa 1.6.2018. Tilikauden tulos oli 0,23 milj. 
euroa ylijäämäinen ja sairaalan ylläpitotoiminta on ollut vakiintunutta. Yhtiön toiminta jatkuu 
ennallaan vuonna 2019. 
 
Länsimetro Oy: Vuoden 2018 aikana Kivenlahti – Matinkylä -osuus eteni vauhdilla. Ykkös-
vaiheen opit ja kokemus hyödynnettiin ja johtamismallia uusittiin, tilannejohtamisen malli 
otettiin käyttöön ja tiedonkulkuun panostettiin. Rakennusurakkahankinnat pysyivät pääsään-
töisesti budjetissa. Kuluneen vuoden aikana tehtiin hankintoja kaikkiaan noin 300 miljoo-
nalla. Tärkeimpinä kilpailutuksia saatiin urakoitsijat kaikille viidelle asemalle ja ratalinjalle. 

Yhteenveto

Yhteisö ( 1 000 euroa)

Liikevaihto 

TOT 1-12 

/2018

Liikevaihdon 

muutos-% (vrt 

1-12 /2017)

Tulos TA 

2018

Tulos TP 

2018

Tuloksen 

muutos (vrt 

TP 2017)

Espoon Asunnot Oy 135 144 3 % 0 112 -7

Espoo Catering Oy 31 995 5 % 154 763 636

KOY Espoon Sairaala 4 087 6 % 0 238 21

Länsimetro Oy 21 570 24 % 0 -9 236 -9 235

KOY Espoon Toimitilat 7 686 11 % -2 032 -1 678 -1 678

Espoon Elä ja Asu Oy 992 -3 % 0 0 -10

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 76 220 4 % -2 872 -291 3 568
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Yhtiön menot olivat budjetoitua matalammat. Kokonaisuutena yhtiön tulos on tappiollinen. 
Tämä johtuu kahdesta syystä, ensimmäiseksi ylijäämäinen vuosi 2017 pienensi päättyneen 
vuoden tuloja, koska osa vuoden 2018 toiminnasta rahoitettiin aikaisemman vuoden vasti-
keylijäämillä. Toiseksi yhtiön lainojen lyhennykset eivät ole vielä täysimittaisesti käynnissä. 
Tästä syystä vastikerahoitteiset lainanlyhennykset ovat toistaiseksi suunnitelman mukaisia 
poistoja pienemmät, jolloin poistojen ja rahoituserien kokonaisuus on alijäämäinen. Tämä 
korjaantuu lyhennysten alkaessa seuraavien vuosien aikana ja nyt syntyneet tappiot saa-
daan katettua. 
 
KOY Espoon Toimitilat: Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat jakautuu 1.4.2019 kahdeksi uu-
deksi yhtiöksi. Jakautumisen perusteena on, että yhtiön toiminta käsittää kaksi selvästi eril-
listä toimialaa. Yhtiössä on erotettavissa toisistaan koulu- ja päiväkotitoimintaan käytettävät 
toimitilat ja toisaalta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan kuuluvat toimitilat. Perustettavat 
yhtiöt ovat Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöt ja Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotiti-
lat. Kirstin koulun ja päiväkodin sekä Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjaukset ovat jat-
kuneet. Kirstin koulun tulipalon aiheuttamien vaurioiden korjaus on viivästyttänyt valmistu-
mista ja aiheuttanut lisäkustannuksia. Viherlaakson koulun ja lukion rakennustyöt tulevat vii-
västymään. Viivästyminen tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia. 
 
Espoon Elä ja Asu Oy: Tulos on kehittynyt arvioidun mukaisesti, eikä mitään merkittäviä 
muutoksia ole ollut ajanjaksolla 1-12/2018. Yhtiön toiminta on vakiintunutta eikä mitään mer-
kittäviä muutoksia ole tiedossa vuodelle 2019. Lainojen lyhennykset ovat toteutuneet lyhen-
nyssuunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2018 on tehty korkotukilainasta ylimääräinen lainanly-
hennys 360 000 euroa. 
 
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia: Omnian kuntayhtymän toimintojen siirtämi-
nen Omnia koulutus Oy:öön ei toteutunut suunnitellusti vuonna 2018. Ammatillisen koulutuk-
sen reformi astui voimaan toimintavuoden alusta. Kyseessä on suurin ammatillisen koulutuk-
sen muutos vuosikymmeniin. Toimintavuoden 2018 kokonaistuotot toteutuivat ennakoitua 
suotuisammin sillä uuteen rahoituslakiin perustuvat rahoituksen määräytymisperusteet vuo-
sille 2018-2020 eivät olleet tiedossa talousarviota tehtäessä 
 

 
 
1.1 Espoon Asunnot Oy 

Espoon Asunnot Oy on Espoon kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö, jonka tehtävänä 
on rakennuttaa, omistaa ja ylläpitää vuokra-asuntoja. Yhtiö on voittoa tavoittelematon. Yhti-
öllä on tällä hetkellä yli 15 000 vuokra-asuntoa eri puolilla Espoota ja uusia rakennetaan jat-
kuvasti. 

 

Toiminta 

Kehä I:n tunnelin päällistä kohdetta (Puustellinmäki) ei voida teknisten riskien ja kannatta-
vuussyiden vuoksi toteuttaa alkuperäisten suunnitelmien mukaisena. Lisäksi kaupunki on 
päättänyt, että Säterinkadun kohdetta ei toteuteta asuin-toimistorakennuksena. Kalaonnen-
tien kohde siirtyy vuodelta 2018 eteenpäin. Käyttöaste parani selvästi edellisestä vuodesta 
tyhjäkäynnin vähentyessä noin 0,7 miljoonalla eurolla. Vuodenvaihteessa 2017/2018 yhden 

Omistusosuus Henkilöstömäärä

100 % 106

Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

Elias Erämaja Jaakko Kammonen
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kiinteistön purkamisen myötä laskennasta on poistunut 106 asumiseen kelpaamatonta asun-
toa. 

Organisaatiota on selvennetty siten, että vastuu kiinteistöjen ylläpidosta, hankinnoista ja elin-
kaaren hallinnasta on keskitetty isännöintiyksikköön. Uuden kiinteistötietojärjestelmän, verk-
kosivuston ja sähköisten palveluiden käyttöönottamista on valmisteltu. 

Valtioneuvosto päätti 18.1.2018 että valtion tuella rakennetuissa vuokrataloissa ei maalis-
kuusta 2018 lähtien enää sovelleta tulorajoja asukasvalintaa rajoittavina ehdottomina valinta-
kriteereinä. Samalla valtioneuvosto päätti myös luopua suunnitelmista ryhtyä tekemään 
ARA-asuntojen asukkaille asumisoikeuteen vaikuttavia tulojen määräaikaistarkastuksia. 
Päätökset vähentävät hallinnollista työtä asukasvalinnassa, lieventävät kannustinloukkujen 
syntymistä eivätkä kiihdytä segregaatiokehitystä. 

Tavoitteet 
 

 
 
 
Talous 
 

 
 

Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Tilanne TP ja toimenpiteet Arvio

Asuntojen käyttöaste on 

vähintään nykyisellä tasolla. 

Tavoite 98,8%.

Käyttöaste-% Toteuma 1-12/2018: 98,8%

Asukastyytyväisyys on 

vähintään vuoden 2017 tasolla ja 

asukaspalvelua on kehitetty.

Asukastyytyväisyys Puhelinasiakaspalvelun NPS 1-12/2018: 

tyytyväisyys palveluun 59, suositeltavuus 47, 

ystävällisyys 70, asiantuntevuus 64, 

ratkaisuaste 85 (asteikko -100 … 100)

Yhtiö toteuttaa asunto-

ohjelmassa päätetyn 

asuntomäärän. Tavoite 400.

Vuosittainen asuntotuotannon 

määrä.

Toteuma 2018 investointipäätös 374 asuntoa. 

36 asunnon aloitus peruuntuu kokonaan 

(Säterinkatu 13) ja 30 asunnon aloitus siirtyy 

vuodelta 2018 eteenpäin (Kalaonnentie 5). 

Säterinkadun kohde ei toteudu asuin-

toimistorakennuksena ja Kalaonnentien kohde 

viivästyy tontin rakentamisjärjetykseen 

liittyvien haasteiden vuoksi (rakennuttajana 

toimivasta TA:sta riippuvia tekijöitä).

Tuloslaskelma

1000 euroa TP 2017 TA 2018 ENN 2018

Erotus 2018 

ENN-TA Kasvu-%

Liikevaihto 131 683 135 217 135 144 -73 3 %

Liiket. muut tuotot 3 648 400 5 934 5 534 63 %

Henkilöstökulut -5 895 -5 906 -6 092 -186 3 %

Materiaalit ja palvelut -80 443 -74 619 -77 705 -3 086 -3 %

Liiketoiminnan muut kulut -939 -400 -1 852 -1 452 97 %

Poistot -31 366 -30 420 -30 508 -88 -3 %

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0

Liiketulos 18 225 25 359 24 920 -439 37 %

Rahoitustuotot 462 200 392 192 -15 %

Rahoituskulut -6 383 -6 920 -5 115 1 805 -20 %

TP siirrot ja verot -12 185 -18 639 -20 085 -1 446 65 %

Kokonaistulos 119 0 112 112 -6 %
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Yhtiön liiketulos oli varsin korkea. Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat merkittävästi kahden 
tontin myyntivoiton (3,3 milj. €) ja myytyjen erillisasuntojen johdosta (1,4 milj. €). Lisäksi ra-
hoituskustannukset pysyivät erittäin maltillisina matalana pysyneen korkotason johdosta. 
Keskeytyneiden hankkeiden suunnittelukustannuksia tullaan alaskirjaamaan n. 1,6 miljoo-
nalla eurolla (tulosvaikutus vasta Q2:lla). 
 
Rahoitus 
 
Syksyllä 2017 kilpailutettujen uusien ARA-hankkeiden kokonaislainamäärästä (n. 68 miljoo-
naa euroa) on 2018 aikana nostettu noin 59 miljoonaa euroa. Lainat on sidottu 10 v kiinte-
ään korkoon (1,496 - 1,605 %). Näin yhtiö pyrkii pitkäaikaisesti suojautumaan valmistunei-
den kohteiden rahoituksen osalta korkojen nousulta. 
 
Investoinnit 
 
Vuoden 2017 lopussa rakenteilla olleista 482 asunnosta valmistui vuoden 2018 aikana suun-
nitelman mukaisesti 368 asuntoa eli 76%. 
 
Vuoden 2018 investointiohjelman mukaisesta 437 asunnosta 36 asunnon aloitus peruuntuu 
kokonaan (Säterinkatu 13) ja 30 asunnon aloitus siirtyy vuodelta 2018 eteenpäin (Kalaon-
nentie 5). Säterinkadun kohde ei toteudu asuin-toimistorakennuksena ja Kalaonnentien 
kohde viivästyy tontin rakentamisjärjestykseen liittyvien haasteiden vuoksi (rakennuttajana 
toimivasta TA:sta riippuvia tekijöitä).  
 
Vuonna 2018 tehtiin investointipäätös yhteensä 374 asunnon osalta. 6/2018 on tehty inves-
tointipäätös Kynäniekanpiha 4 -nimisestä kohteesta (70 asuntoa), elokuussa tehtiin inves-
tointipäätös Majurinkatu 1 -nimisestä kohteesta (117 asuntoa) ja joulukuussa tehtiin inves-
tointipäätös Joutsenpuistonkatu 5 -kohteesta (61 asuntoa) sekä Uuno Kailaan katu 2 -koh-
teesta (126 asuntoa). 6/2018 on tehty investointipäätös koskien Hansakallionkuja 3 -nimisen 
kohteen peruskorjauksesta. 
 
 

1.2 Espoo Catering Oy  

Espoo Catering Oy on kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Espoon kaupungille yhtiö myy 
ruokapalveluita lasten, nuorten, ikäihmisten, potilaiden ja henkilöstön tarpeisiin sekä kokouk-
siin ja vierastarjoiluihin. Lisäksi tarjotaan myös ateriapalvelutoimintaan liittyviä sisäisiä asian-
tuntijapalveluja. 
 

 
 
 
 
 

Rahoituslaskelma

1000 euroa TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Kasvu-%

Investoinnit 59 129 54 000 34 211 -42 %

Lainakanta 729 246 770 000 739 245 1 %

Kassavarat 42 780 70 000 72 554 70 %

Omistusosuus Henkilöstömäärä

100 % 440

Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

Marjo Matikka Kristina Inkiläinen
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Toiminta 
 
Yhtiön toiminta tilikaudella painottui asiakaskokemukseen, prosessien ja esimiestyön kehittä-
miseen sekä keskuskeittiön mukanaan tuomien tehokkuushyötyjen varmistamiseen ja lisää-
miseen. Tilaaja-asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä mitattiin Ruokapalvelujen koordinoimana 
joulukuussa. Tulokset siitä valmistuivat tammikuussa 2019 aikana ja osoittavat positiivista 
kehitystä. Kestävän kehityksen eteen on tehty jo vuosia pitkäjänteistä työtä ja työ jatkui hyvin 
tuloksin. 
 
Kilon Keittiössä tuotettiin lounaita ja välipaloja 8 000 asiakkaalle, joka on noin 60 % (85 päi-
väkotia) kaikista päivähoidon asiakkaista. Kilon Keittiö on valmistanut vuoden 2018 alusta 
kaikkien suurten päiväkotien esikoululounaat, jotka vielä vuosi sitten valmistettiin koulujen 
keittiöissä ja olivat kaupungin ruokapalveluiden laskuttamia. 
 
Espoo on kasvava kaupunki ja näkymä asiakaspotentiaalin kasvuun niin kouluissa kuin päi-
väkodeissa on hyvä. Omistajan päätös siitä, että yhtiö jatkaa sidosyksikkönä rajoittaa kuiten-
kin kasvun mahdollisuuksia muualla kuin Espoossa. Vastaavasti päätös siitä, että Kilon Keit-
tiöön siirretään uutta ruokatuotantoa, antaa Espoo Cateringille mahdollisuuden liikevaihdon 
ja tuottavuuden lisäykseen. 
 
Omistajan asettamien taloudellisten tavoitteiden toteuttaminen edellyttää jatkuvia tuottavuus-
toimenpiteitä jo alkaneen tilikauden alusta alkaen. Kilon Keittiön potentiaali antaa tähän hy-
vät mahdollisuudet. Tilat mahdollistavat valmistusmäärien kaksinkertaistamisen verrattuna 
tulevan kevään 2019 tuotantotilanteeseen. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti syk-
syllä 2018, että Espoo Catering Oy:n strategiset linjaukset päätetään, kun sote- ja maakun-
tauudistuksen linjaukset ovat tiedossa. 
 
Elintarvikkeiden hintatason arvioidaan nousevan vuodesta 2018 ja palkkataso on nousussa 
niin työehtosopimusperusteisesti kuin henkilöstön saatavuuden takia. Henkilöstön saatavuu-
dessa palvelualoilla on haasteita ja työnantajamielikuvan kehittäminen on tärkeää. Tämä työ 
jatkuu myös alkaneella tilikaudella. Lisäksi yhtiön ikärakenteesta johtuen työkykyjohtaminen 
korostuu. 
 
Yhtiö on käynnistänyt uuden toiminnanohjausjärjestelmän arviointi- ja hankintaprosessin, 
sillä tämä on liiketoiminnan ohjauksen kannalta merkittävä hanke. Laatusertifikaatti pyritään 
saamaan heinäkuuhun 2019 mennessä, jonka jälkeen ympäristösertifiointiohjelma käynnis-
tyy. Molemmilla haettavilla sertifikaateilla haetaan yhtiön toiminnan jatkuvaa kehittymistä. 
 
Tavoitteet 
 

 
 
 
 

Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Tilanne TP ja toimenpiteet Arvio

Työn tuottavuus nousee 

vähintään 1,5% / vuosi.

Vertailukelpoiset 

henkilöstökustannukset vuoden 

2017 toteumaan

Henkilöstökulut, palkat ja palkkiot sekä 

työvoimanvuokraus% osuus- liikevaihdosta 

53% (56%, 2017) tuottavuus 3% vuoteen 

2017. Toimintaa on tehostettu.

Vuoden 2018 tulos on 

positiivinen.

Vuoden 2018 tulos. Vuoden 2018 liikevoitto +1 milj.€, 3% (1%, 

2017) liikevaihdosta. 

Asiakastyytyväisyyskyselyn 

kokonaisarvosana palvelusta on 

vähintään samalaa tasolla kuin 

vuonna 2017.

Asiakastyytyväisyysmittauksen 

arvosana palvelusta.

Asiakastyytyväisyysmittauksen arvosana 

3,77 (3,1 vuonna 2017).

Ruokahävikkiä vähennetään ja 

hävikkitoimenpiteitä lisätään.

Ruoan hävikki-% Toimintavuonna ruokajätemäärä laski 4,7 % 

vuoden 2017 tuloksesta. Tulos ylitti tavoitteen.
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Talous  
 

 
 

 
 
Varhaiskasvatukseen tuli vuoden 2017 lopulla uusia kohteita, jotka ovat lisänneet EC:n liike-
vaihtoa. Lisäksi liikevaihtoa kasvatti Kilon Keittiön valmistamat kaikkien suurten päiväkotien 
lounaat, jotka ennen laskutettiin ruokapalveluiden toimesta. Tammi – joulukuun liikevaihto oli 
yhteensä 32,0 milj. € (vuonna 2017: 30,6 milj.€). Kaupungille myytävien ateriapalvelujen lii-
kevaihto oli yhteensä 30,8 milj. € (29,4) ja ulkoisen myynnin liikevaihto 1,2 milj. € (1,2). Liike-
toiminnan kulut ja Kilon Keittiön poistot yhteensä olivat yhteensä 31,1 milj. € (30,5). Liiketoi-
minnan kuluista henkilöstökustannukset olivat 55 prosenttia (56), elintarvikkeiden osuus oli 
26 prosenttia (25) ja liiketoiminnan muiden kulujen osuus oli 19 prosenttia (19). Tilikauden 
kokonaistulos oli 0,8 milj. € (0,1) joka oli 3 prosenttia (0,5) liikevaihdosta. 
 
Investoinnit 
 
Yhtiöllä ei ollut toteutuneita investointeja raportointikaudella. 

 
 

1.3 KOY Espoon sairaala 

KOY Espoon sairaala on Espoon kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on 
vuokraoikeuden nojalla hallita Espoossa sijaitsevaa kiinteistön 49-64-1-9 (Turuntie 150) 
osaa sekä omistaa ja hallita kiinteistöllä olevia tai sille rakennettavia rakennuksia. 
 

 
 
 

Tuloslaskelma

1000 euroa TP 2017 TA 2018 TOT 2018

Erotus 2018 

TA-TOT Kasvu-%

Liikevaihto 30 593 30 363 31 995 1 632 5 %

Liiket. muut tuotot 44 40 35 -5 -20 %

Henkilöstökulut -17 092 -16 812 -16 977 -165 -1 %

Materiaalit ja palvelut -9 276 -9 498 -10 297 -799 11 %

Liiketoiminnan muut kulut -4 039 -3 666 -3 570 96 -12 %

Poistot -71 -240 -232 8 227 %

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0 0 0

Liiketulos 159 187 954 767 500 %

Rahoitustuotot 1 0 0 0 -100 %

Rahoituskulut -1 0 0 0 -100 %

Tuloverot -32 -33 -191 -158 497 %

Kokonaistulos 127 154 763 609 501 %

Rahoituslaskelma

1000 euroa TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Kasvu-%

Investoinnit 892 0 0 -100 %

Lainakanta 0 0 0

Kassavarat 12 15 15 25 %

Omistusosuus Henkilöstömäärä

100 % 1

Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

Olli Isotalo Maija Lehtinen
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Toiminta 
 
Espoon sairaala on toteutettu suunnittele ja rakenna – elinkaarihankkeena (SR), jossa yllä-
pito kuuluu urakoitsijalle sopimuksen mukaan 10 vuoden ajan. Kiinteistön ylläpidosta vastasi 
ylläpitosopimuksen mukaan 1.1.- 30.11.2018 asti urakoitsija, Lujatalo Oy, jonka aliurakoitsija 
toimii Coor Oy. Lujatalo Oy on vastannut 30.10.2017 asti koko sairaalan kiinteistön ylläpi-
dosta. Ajalla 1.12.2017 - 30.11.2018 Lujatalo Oy on vastannut sairaalan ylläpidosta lukuun 
ottamatta 4. kerroksen tiloja. Kiinteistö Oy on ostanut teknisen managerin palveluja Caverion 
Oy:tä sekä 1.12.2017 alkaen sairaalan 4. kerroksen ylläpidon määräaikaisella sopimuksella. 
 
Espoon sairaalan 4. kerroksen tiloissa toimii HUS synnytyssairaala. HUS-Kiinteistöt otti 4. 
kerroksen ylläpidon hoitoonsa 1.6.2018. Lisäksi yhtiön on tehnyt sairaalan ylläpidosta ja tuki-
palveluista sopimuksia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Tila-
keskuksen kanssa.  
 
Sairaalan katolla on aurinkopaneelijärjestelmä, josta saatu energia johdetaan suoraan säh-
köverkkoon ja se pienentää samalla määrällä ostoenergiaa. 
 
SR-rakennusurakkaan liittyvät sovintoneuvottelut jatkuivat ja erimielisyydet ovat edelleen 
avoinna. Lujatalo Oy on ilmoittanut vuoden loppupuolella, että he valmistelevat oikeuspro-
sessia rakennushankkeesta, jonka ennustetaan alkavan vuoden 2019 alkuvuoden aikana. 
Rakennushankkeen 2. vuoden takuutarkastus pidettiin 14.6.2018 ja urakkaan kuuluvien ta-
kuutöiden korjaukset jatkuivat syksyn 2018 aikana ja jatkuvat edelleen. Takuutöiden jälkitar-
kastuskokous pidettiin 12.12.2018 ja 8.1.2019. Rakennushankkeen vakuus on jatkettu maa-
liskuun 2019 loppuun asti.  
 
Tilikauden aikana sairaalan ylläpitotoiminta on ollut vakiintunutta. Syksyllä 2018 aloitettiin 
neuvottelut ylläpitosopimuksen päättämisestä Lujatalo OY:n kanssa. Ylläpitosopimuksen jat-
kamista hankaloitti oleellisesti rakennushankkeeseen liittyvät erimielisyydet kuten esimer-
kiksi tehdyt lisätyöt. Sopimus päättyi yhteisestä sopimuksesta 30.11.2018, jota ennen ali-
urakkasopimukset siirrettiin Kiinteistö Oy Espoon sairaalalle. 
 
Tavoitteet 
 

 
 
 
  

Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Tilanne TP ja toimenpiteet Arvio

Kuntoutus- ja synnytyssairaalan 

toiminta oheistiloineen.

Tilojen käytettävyys Sairaalan ylläpito muuttui 1.12.2018 alkaen. 

Tavoite toteutunut

Talousarvionmukainen toiminta; 

nollatulos.

Tulos Tavoite toteutui, tulos hieman ylijäämäinen.

Ylläpitosopimuksen uusinta, 

toiminnan varmistamisen ja 

kustannusten alentaminen.

Ylläpidon kustannukset Sairaalan ylläpito muuttui 1.12.2018. Tavoite 

saavutettu.
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Talous  
 

 
 

 
 
Tuloslaskelma osoittaa tilikauden tuloksen olevan ylijäämäinen 0,238 milj. euroa. Hoitovas-
tikkeita on peritty 3,8 milj. euroa ja käyttökorvauksia 0,295 milj. euroa. Rahoitusvastikkeita 
on kerätty 5,2 milj. euroa. 
 
Yhtiöllä on pitkäaikaisia lainoja tilikauden päättyessä 150 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa 
3,48 milj. euroa. 
 
 

1.4 Länsimetro Oy 

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää 
Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ja edelleen Kivenlahteen ulottuvan länsimet-
ron metroliikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja 
muita länsimetroa ja sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Espoo omistaa yhtiöstä 
noin 85 % ja Helsinki noin 15 %. Länsimetro perustettiin vuonna 2007.  
 

 
 

Toiminta 
 
Maaliskuussa 2018 Espoon kaupunki hyväksyi Kivenlahti – Matinkylä -osuuden tarkennetun 
hankesuunnitelman. Koko hankkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa 
(vuoden 2017 arvossa). Tavoitteena on, että seitsemän kilometrin osuus, viisi asemaa ja va-
rikko luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana. 
 

Tuloslaskelma

1000 euroa TP 2017 TA 2018 TOT 2018

Erotus 2018 

TA-TOT Kasvu-%

Liikevaihto 3 852 3 972 4 087 115 6 %

Liiket. muut tuotot 0 267 267

Henkilöstökulut -30 -36 -43 -7 43 %

Materiaalit ja palvelut -3 521 -3 854 -3 797 57 8 %

Liiketoiminnan muut kulut 0 0

Poistot -522 0 -390 -390 -25 %

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0

Liiketulos -221 82 124 42 -156 %

Rahoitustuotot 3 117 5 222 5 222 0 68 %

Rahoituskulut -2 679 -5 304 -5 074 230 89 %

Tuloverot 0 0 -34 -34

Kokonaistulos 217 0 238 238 10 %

Rahoituslaskelma

1000 euroa TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Kasvu-%

Investoinnit 3 869 620 929 -76 %

Lainakanta 154 070 162 000 150 581 -2 %

Kassavarat 11 11 7 -36 %

Omistusosuus Henkilöstömäärä

84,4 % 19

Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

Olli Isotalo Ville Saksi
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Vuoden 2018 aikana Kivenlahti – Matinkylä -osuus eteni vauhdilla. Ykkösvaiheen opit ja ko-
kemus hyödynnettiin ja johtamismallia uusittiin, tilannejohtamisen malli otettiin käyttöön ja 
tiedonkulkuun panostettiin.  
 
Rakennusurakkahankinnat pysyivät pääsääntöisesti budjetissa. Kuluneen vuoden aikana 
tehtiin hankintoja kaikkiaan noin 300 miljoonalla. Tärkeimpinä kilpailutuksia saatiin urakoitsi-
jat kaikille viidelle asemalle ja ratalinjalle. Näiden lisäksi sivu-urakkahankintoja kakkosvai-
heella tehdään yhteensä 24 – näistä 17 kilpailutettiin vuoden aikana. Myöhemmin hank-
keessa toteutettavien urakoiden kilpailutus jatkuu kesään 2019. 
 
Louhintaurakat saatiin valtaosin päätöksiin ja ne sujuivat hyvin. Kokonaisuutena louhin-
taurakat alittivat kustannusarvion noin 14 miljoonalla eurolla. Hankkeen työturvallisuus säilyi 
edelleen hyvällä tasolla. 
 
Riskit 
 
Rakentamisalan noususuhdanne voi jatkuessaan vaikuttaa merkittävästi toisen vaiheen kus-
tannuksiin. Kauppakeskus Lippulaivan suunnitelmia ollaan muuttamassa, kauppakeskuksen 
toteutuksen viivästyminen voi viivästyttää koko Länsimetro-hankkeen käyttöönottoa, koska 
kauppakeskushankkeella ja metrolla on yhteisiä rakenteita. Valtion suunnittelema korkovä-
hennysoikeuden rajoitus voi vaikuttaa tulevina vuosina yhtiön verotettavaan tulokseen ja sitä 
kautta yhtiön rahoitustarpeeseen. 
 
Tavoitteet 
 

 
 
Talous 
 

 

Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Tilanne TP ja toimenpiteet Arvio

Länsimetro Oy:n metron jatkeen 

(vaiheen 2) rakentaminen etenee 

sopimusten ja suunnitelmien 

mukaisesti.

Rakentamisen aikataulun ja 

budjetin toteutuminen.

Etenee pääosin sunnitelman mukaisesti. 

Riskienhallinnasta ja 

realistisesta aikataulu- ja 

kustannustoteumasta 

raportoidaan tiiviisti ja avoimesti 

omistajille sekä mahdolliset 

merkittävät muutokset 

hankkeessa käsitellään 

omistajien kanssa.

Raportointi ja käsittely 

omistajien kanssa.

Etenee suunnitelman mukaisesti. 

Länsimetron toisen vaiheen hankesuunnitelma 

päivitettiin maaliskuussa 2018. Yhtiökokous 

järjestettiin kesäkuussa 2018. Länsimetro 

raportoi konsernijaostolle säännöllisesti.

Tuloslaskelma

1000 euroa TP 2017 TA 2018 TOT 2018

Erotus 2018 

TA-TOT Kasvu-%

Liikevaihto 17 348 28 717 21 570 -7 147 24 %

Liiket. muut tuotot 5 971 971 19320 %

Henkilöstökulut -1 053 -1 354 -1 066 288 1 %

Materiaalit ja palvelut -4 891 -20 315 -17 056 3 259 249 %

Liiketoiminnan muut kulut 0 -1 108 -685 423

Poistot -5 216 -20 996 -31 103 -10 107 496 %

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0

Liiketulos 6 194 -15 056 -27 369 -12 313 -542 %

Rahoitustuotot 0 34 073 32 513 -1 560

Rahoituskulut -2 330 -16 047 -15 152 895 550 %

Tuloverot 0 0 773 773

Kokonaistulos -1 0 -9 236 -9 236 923500 %
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Länsimetron toiminta rahoitetaan omistajien maksamilla vastikkeilla. Hoitovastikkeella 
rahoitettava metro-omaisuuden hoidon, kunnossapidon ja kehittämisen toiminta toteutui 
pääosin ennusteen mukaisesti, samoin kustannukset olivat kokonaisuutena budjettia 
alhaisemmat. Suurimpana poikkeamana voidaan mainita käyttövaiheen investoinnit, joita 
toteutui ennakoitua vähemmän.  
 
Myös yhtiön hallinnon ja rahoituksen kustannukset olivat budjetoitua matalammat. 
 
Yhtiön muut kuin vastiketuotot, kuten mainos- ja pysäköintituotot jäivät ennusteesta. Näiden 
merkitys kokonaisuuteen on kohtalaisen pieni.  
 
Monien ensimmäisen vaiheen lainojen lyhennykset alkoivat vuonna 2018, tämä korottaa 
myös yhtiön rahoitusvastiketta. Rahoitusvastikkeen nousu jatkuu myös lähivuosina samasta 
syystä. 
 
Kokonaisuutena yhtiön tulos on tappiollinen. Tämä johtuu kahdesta syystä, ensimmäiseksi 
ylijäämäinen vuosi 2017 pienensi päättyneen vuoden tuloja, koska osa vuoden 2018 
toiminnasta rahoitettiin aikaisemman vuoden vastikeylijäämillä. Toiseksi yhtiön lainojen 
lyhennykset eivät ole vielä täysimittaisesti käynnissä. 
 
Tästä syystä vastikerahoitteiset lainanlyhennykset ovat toistaiseksi suunnitelman mukaisia 
poistoja pienemmät, jolloin poistojen ja rahoituserien kokonaisuus on alijäämäinen. Tämä 
korjaantuu lyhennysten alkaessa seuraavien vuosien aikana ja nyt syntyneet tappiot 
saadaan katettua.  
 
Yhtiön merkittävimmät kustannuserät hoito- ja kunnossapito sekä käytönaikaiset 
rahoituskulut olivat molemmat budjetoitua pienemmät. Syntynyt tappio johtuu hankkeen 
vaiheesta, eli laskennallisten poistojen ja lyhennysten suhteesta. 
 
Investoinnit 
 
Yhtiön investoinnit etenivät ennustetta hitaammin. Tärkeimpiä syitä tähän oli, että hankintoja 
päästiin toteuttamaan vasta hankesuunnitelman päivityksen jälkeen maaliskuussa 2018. 
Vuoden aikana saatettiin tästä huolimatta kaikki suurimmat urakat kilpailutettua, louhin-
taurakat päätökseen ja aloitettiin rakennusurakat kaikilla asemilla ja radalla.  
 
Kokonaisinvestoinnit vuonna 2018 ovat noin 135 miljoonaa euroa. Tämä sisältää ensimmäi-
sen vaiheen hankesuunnitelman mukaisten töiden loppuunsaattamisen, käytönaikaiset in-
vestoinnit sekä toisen vaiheen rakennusaikaiset investoinnit ja rahoituskulut. 
 
 

1.5 KOY Espoon Toimitilat 

Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat on 100 %:sti Espoon kaupungin omistama yhtiö. Yhtiö omis-
taa tai hallitsee Espoossa sijaitsevia kiinteistöjä sekä rakennuttaa, omistaa ja hallitsee niille 

Rahoituslaskelma

1000 euroa TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Kasvu-%

Investoinnit 188 555 167 154 135 322 -28 %

Lainakanta 1 272 627 1 388 785 1 300 651 2 %

Kassavarat 89 110 30 000 37 439 -58 %
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rakennettavia rakennuksia. Oleellinen osa toimintaa on espoolaisten koulujen ja terveysase-
mien rakennuttaminen ja peruskorjaaminen. Lisäksi yhtiö tuottaa omistamiensa tai hallitse-
miensa kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten kiinteistöpidon palvelut. 
 

 
 
Toiminta  
 
Kirstin koulun ja päiväkodin sekä Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjaukset ovat jatku-
neet. Kirstin koulun tulipalon aiheuttamien vaurioiden korjaus on viivästyttänyt valmistumista 
ja aiheuttanut lisäkustannuksia. 
 
Viherlaakson koulun ja lukion rakennustyöt tulevat viivästymään naapureiden tekemän vali-
tuksen seurauksena. Viivästyminen tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia. 
 
Laajalahden ja Tuomarilan osalta käyttöönotto tulee siirtymään 8/2021 -> 12/2021. 
 
KOy Kielaksen rakennus on purettu. 
 
Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat jakautuu 1.4.2019, jolloin jakautuvan yhtiön lopputilitys laadi-
taan ajalta 1.1. – 31.3.2019. Jakautumisessa syntyvät kaksi uutta yhtiötä aloittavat 1.4. ja nii-
den ensimmäinen tilikausi on 1.4. – 31.12.2019, jatkossa kalenterivuosi. Jakautumisen pe-
rusteena on, että yhtiön toiminta käsittää kaksi selvästi erillistä toimialaa. Yhtiössä on erotet-
tavissa toisistaan koulu- ja päiväkotitoimintaan käytettävät toimitilat ja toisaalta sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintaan kuuluvat toimitilat. Perustettavat yhtiöt ovat Kiinteistö Oy Es-
poon Sotekiinteistöt ja Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat. 
 
Talous 
 

 
 

Omistusosuus Henkilöstömäärä

100 % 1

Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

Olli Isotalo Harri Kivinen

Tuloslaskelma

1000 euroa TP 2017 TA 2018 TOT 2018

Erotus 2018 

TA-TOT Kasvu-%

Liikevaihto 6 903 7 662 7 686 24 11 %

Liiket. muut tuotot 0 36 32 -4

Henkilöstökulut -22 -23 -25 -2 14 %

Materiaalit ja palvelut -6 876 0 0 0 -100 %

Liiketoiminnan muut kulut 0 -7 793 -7 991 -198

Poistot 0 0 0 0

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0 0

Liiketulos 6 -118 -330 -212 -5600 %

Rahoitustuotot 10 143 10 810 11 376 566 12 %

Rahoituskulut -10 149 -12 724 -12 724 0 25 %

Tuloverot 0 0 0

Kokonaistulos 0 -2 032 -1 678 354
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Hoitopuolen kustannukset noudattavat pääosin suunniteltuja. Kulupuolen merkittävin poik-
keama budjetoituun nähden ovat maksetut vastikkeet johtuen K Oy Kielaksen perimästä yli-
määräisestä vastikkeesta. 
 
Kirstin koulun ja päiväkodin ja Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjausta ja laajennusta 
varten nostettiin vuonna 2018 19 milj. euroa uutta lainaa ja lainoja lyhennettiin vuoden 2018 
aikana 10,5 milj. euroa, joten lainakannan arvioidaan nousevan 8,5 milj. euroa. 
 
Rahoitus 
 
Kirstin koulun ja päiväkodin ja Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjausta ja laajennusta 
varten nostetaan tulevina vuosina lisää lainaa, joten lainakanta tulee kasvamaan. Nostetut 
lainat ovat antolainoja omistajalta eli Espoon kaupungilta. 
 
Investoinnit 
 
Merkittävimmät investoinnit ovat Kirstin koulun ja päiväkodin sekä Viherlaakson koulun ja lu-
kion peruskorjaus ja laajennus. 
 
 

1.6 Espoon Elä ja Asu Oy 

Espoon Elä ja Asu Oy on Espoon kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö, joka toimii yleis-
hyödyllisenä yhteisönä. Yhtiö rakennuttaa tai hankkii omistukseensa tai hallintaansa vuokra-
asuntoja sekä vuokraa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuok-
rattavaksi, tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot.  
 
Elä ja asu -seniorikeskukset ovat uudentyyppinen asumismuoto, jossa yhdistyvät hoiva-asu-
minen ja palvelukeskus. Tavoitteena on yhdistää moniportaisen hoiva-asumisen muodot 
niin, että ikäihmiset voivat asua elä ja asu -seniorikeskuksessa elämänsä loppuun saakka. 
Saman katon alla toimii myös palvelukeskus, jossa on monipuolista toimintaa niin kotona 
asuville senioreille kuin talon asukkaillekin. Seniorikeskukseen haetaan asukkaaksi palvelu-
tarpeen arvioinnin kautta. 
 

 
 

Toiminta 
 
Yhtiön toiminta on vakiintunutta ja mitään merkittäviä muutoksia ei ole tiedossa vuonna 
2019. 
 
  

Rahoituslaskelma

1000 euroa TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Kasvu-%

Investoinnit 21 712 18 034 18 034 -17 %

Lainakanta 145 082 161 550 153 550 6 %

Kassavarat 6 775 0 5 950 -12 %

Omistusosuus Henkilöstömäärä

100 % 0

Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

Olli Isotalo Harri Kivinen
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Talous 
 

 
 

 
 
Yhtiön tulos on kehittynyt arvioidun mukaisesti, eikä mitään merkittäviä muutoksia ole ollut 
ajanjaksolla 1-12/2018. 
 
Tulostavoitetta seurataan yhtiön hallituksen kokouksissa. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö 
tekee tarvittaessa poistoja, ylimääräisiä lainanlyhennyksiä ja rahastointeja. Yhtiö ei tavoittele 
voittoa, ja vuonna 2018 yhtiö teki nollatuloksen. 
 
Rahoitus 
 
Lainojen lyhennykset ovat toteutuneet lyhennyssuunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2018 on 
tehty korkotukilainasta ylimääräinen lainanlyhennys 360 000 euroa. 
 
Investoinnit 
 
Yhtiöllä ei ole merkittäviä investointeja vuonna 2018. 
 

1.7 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 

Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja ai-
kuiskoulutusta, mikäli siitä jäsenkuntien kanssa erikseen sovitaan. Espoon osuus peruspää-
omasta on 86,89 %. 

 

 

Tuloslaskelma

1000 euroa TP 2017 TA 2018 TOT 2018

Erotus 2018 

TA-TOT Kasvu-%

Liikevaihto 1 027 1 033 992 -41 -3 %

Liiket. muut tuotot 0 0 0 0

Henkilöstökulut -13 -28 -27 1 108 %

Materiaalit ja palvelut 0 0 0 0

Liiketoiminnan muut kulut -882 -1 005 -985 20 12 %

Poistot 0 0 -52 -52

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0 0 0 0

Liiketulos 132 0 -5 -5 -104 %

Rahoitustuotot 78 240 240 0 208 %

Rahoituskulut -200 -240 -168 72 -16 %

Tuloverot 0 0 0 0

Kokonaistulos 10 0 0 0 -100 %

Rahoituslaskelma

1000 euroa TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Kasvu-%

Investoinnit 464 134 134 -71 %

Lainakanta 21 229 20 346 19 986 -6 %

Kassavarat 859 0 406 -53 %

Omistusosuus Henkilöstömäärä

86,89 % 893

Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

Pirjo Kemppi-Virtanen Sampo Suihko
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Toiminta 
 
Toimintavuoden alku käynnistyi varsin haastavissa tunnelmissa, kun hanke Omnian toimin-
tojen ja palvelujen siirtämiseksi osakeyhtiömuotoon kariutui kaksi viikkoa ennen tilikauden 
2018 ja näin ollen jäsenkuntien valtuustojen asettama ehto muutoksen aikataululle ei toteu-
tunut. Jäsenkunnat päättivät tammikuussa valmistelukehotuksena antaa tehtäväksi valmis-
tella kaupunginhallituksille 31.5.2018 mennessä kokonaisselvityksen Omnia-konsernin tule-
vasta rakenteesta, vaihtoehdoista yhtiöittämisen mahdolliseksi ratkaisemiseksi, Omnian ja 
jäsenkuntien yhteistyön syventämisestä, Omnian kansainvälisen roolin rakentumisesta ja 
korkeatasoisen, koulutus- ja työelämätarpeita palvelevan koulutus- ja ohjausjärjestelmän 
varmistamisesta. Valmistelun tuloksena jäsenkuntien valtuustot päättivät yksimielisesti Om-
nian perussopimuksen muutoksesta 15.10.2018, jossa vahvistettiin Omnian uudet tehtävät 
aiempaa laajempana kokonaisuutena. 

Ammatillisen koulutuksen reformi käynnistyi toimintavuoden alusta. Lainsäädännön muutos-
ten myötä rajat nuorten ja aikuisten koulutuksen välillä poistuivat. Ammatillisen koulutuksen 
rahoitus perustuu jatkossa entistä voimakkaammin tuloksellisuuteen perusrahoituksen (50 
%) taatessa koulutuksen kaikilla aloilla ja kaikille opiskelijoille. Kokonaisrahoituksesta 35 % 
saadaan kaikkien suoritettujen tutkintojen ja tutkinnonosien perusteella ja 15 % jatko-opinto-
jen, työllistymisen ja palautteiden perusteella. Reformin täytäntöönpano on toimintavuoden 
aikana edellyttänyt ammatillisen koulutuksen johtamiselta perusteellista uusien käytänteiden 
sisäänajoa ja pitkäjänteistä kestävää toiminnan ja talouden suunnittelua. 

Yksi keskeinen toimintavuoden muutos reformin lisäksi on ollut ammatillisen opetushenkilös-
tön siirtyminen ns. perinteisestä opetustyöajasta vuosityöaikaan vuoden 2019 alusta. 

Alkusyksystä käynnistettiin selvitystyö Omnian markkinaehtoista toimintaa koskevien linjaus-
ten valmistelemiseksi, palveluiden liittämiseksi/kehittämiseksi keskeiseksi osaksi Espoon 
seudun elinkeino- ja yrityspalveluita sekä Business Espoo -toimintakulttuurin rakentamiseksi. 
Tavoitteena on selkiyttää Omnian edellytykset toimia muuttuvassa toimintakentässä kasvu-
palvelulain muutosten astuessa voimaan ja koulutuspalveluiden kilpailutuksen neutraliteetti-
vaatimusten tiukentuessa. 

Erityistä huomiota on kiinnitetty opiskelijoiden hakeutumiseen, ohjaamiseen sekä poluttami-
seen työelämään ja jatko-opintoihin. Tutkinnon suorittaneiden oppilaiden määrä on kasvanut 
ja vaikuttavuus (työllistyneiden ja jatko-opiskelijoiden osuus) on parantunut edelliseen tilasto-
vuoteen nähden. Valmistuneista oppilaista työllistyneitä on 2,5 prosenttiyksikköä enemmän 
kuin edellisenä tilastovuotena ja työttömäksi jääneitä 0,3 prosenttiyksikköä vähemmän.  

Tavoitteet 
 

 

 
 
 

Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Tilanne TP ja toimenpiteet Arvio

Toimintakate on vähintään 

alkuperäisen talousarvion 

mukainen.

Toimintakate M€. Tilanne TP 2018 2,6 M€. Talouden 

tasapainotusohjelman ja talousarvion 

mukaisesti. Lähtöarvo 0,8 M€.

Asiakkaiden ja sidoryhmien 

tyytyväisyys pysyy vähintään 

edellisen vuoden tasolla.

Asiakkaiden ja sidosryhmien 

tyytyväisyys.

Vuoden 2018 tulos 3,92. Lähtöarvo 3,89 

(asteikolla 1-5).

Vaikuttavuus (työllistyminen ja 

jatko-opintoihin sijoittuminen) 

paranee

OPH:n tulosrahoitusmittari. OPH:n tulosrahoitusmittari poistui 

rahoituslainsäädännön muutoksen 

yhteydessä vuoden 2018 alusta lukien, joten 

tietoa ei ole saatavissa.
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Talous 
 

 
 

 

Toimintavuoden 2018 kokonaistuotot toteutuivat ennakoitua suotuisammin. Uuteen rahoitus-
lakiin perustuvat rahoituksen määräytymisperusteet vuosille 2018-2020 eivät olleet tiedossa 
talousarviota tehtäessä.  

Investoinnit 
 
Talousarvioon 2018 sisältyy rakennusten perusparannus- ja muutostöitä sekä laitteiden ja 
kaluston hankintoja noin 2,2 milj. eurolla. Osa perusparannushankkeiden toteutuksesta siir-
tyy tulevalle vuodelle, joten investointimenojen arvioidaan jäävän 1,2 milj. euroon. Muutoin 
investoinnit ja kassavarat ovat kehittyneet suunnitellusti. 

Tuloslaskelma

1000 euroa TP 2017 TA 2018 TOT 2018

Erotus 2018 

TA-TOT Kasvu-%

Liikevaihto 73 257 73 695 76 220 2 525 4 %

Liiket. muut tuotot 0 0 0 0

Henkilöstökulut -50 076 -50 643 -51 469 -826 3 %

Materiaalit ja palvelut -19 300 -17 650 -17 652 -2 -9 %

Liiketoiminnan muut kulut -4 724 -4 410 -4 472 -62 -5 %

Poistot -4 094 -3 831 -3 732 99 -9 %

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 80 0 2 2 -98 %

Liiketulos -4 857 -3 022 -1 103 1 919 -77 %

Rahoitustuotot 1 183 170 1 066 896 -10 %

Rahoituskulut -184 -20 -252 -232 37 %

Tuloverot -1 0 -2 -2 100 %

Kokonaistulos -3 859 -2 872 -291 2 581 -92 %

Rahoituslaskelma

1000 euroa TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Kasvu-%

Investoinnit 8 377 2 255 1 157 -86 %

Lainakanta 6 000 0 6 000 0 %

Kassavarat 41 995 33 690 42 029 0 %


