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Koronaviruspandemia on laittanut koko maailmantalouden sekaisin muutamassa 

kuukaudessa, mikä varmasti tulee näkymään Espoonkin kuntataloudessa nyt ja tulevina 

vuosina. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan Espoon BKT tulee laskemaan parhaimmassakin 

tapauksessa 5,5% jos poikkeustila kestää 3-4 kuukautta. Pidempikestoisessa 6-10 

kuukauden poikkeustilassa BKT tulisi laskemaan arvioiden mukaan jopa 11,5%. Espoon 

taloustilanne oli ollut heikohko jo vuonna 2019 joten koronan aiheuttama tilanne tulee 

pahentamaan jo nyt vallalla olleita synkkiä talousnäkymiä, kuten Espoon kaupungin 

ennakkotilinpäätöksessäkin on todettu. Espoon on nyt vakavasti mietittävä erilaisia keinoja 

kuntatalouden korjaamiseksi ja täten nuorten tulevaisuuden turvaamiseksi. Espoon 

nuorisovaltuusto vaatii kaupungilta tiukkoja päätöksiä kuntatalouden korjaamiseksi, etteivät 

nuoret jää velkataakan alle. 

 

Kestävä talous tuo hyvinvointia jokaiselle kuntalaiselle, täten myös nuorille. Velkaa Espoolla 

ennakkotilinpäätöksen mukaan oli vuonna 2019  noin 3000 euroa kuntalaista kohden, kun 

taas vuonna 2010 se oli vain n. 800 euroa kuntalaista kohden. Tästä voimme vetää 

johtopäätöksen; mikäli Espoo ei saa budjettiaan tasapainoon tulevienkaan vuosien aikana, 

meitä odottaa entisestään heikompi talous ja siitä seuraavat ongelmat. Espoon 

nuorisovaltuusto vaatii päättäjiltä toimenpiteitä talouden sopeuttamiseksi. Taloustieteen 

professori Matti Virén on todennut tehokkaimman keinon julkisen talouden sopeuttamiseksi 

olevan leikkaukset erinäisiin julkisiin menoihin. Painotamme kuitenkin etteivät leikkaukset 

kohdistuisi turhan kovalla kädellä nuorten käyttämiin palveluihin. Fakta on se, että 

leikkauksia on tehtävä, jos Espoon talous halutaan pelastaa. Espoon nuorisovaltuusto 

haluaa omalta osaltaan osoittaa vastuuta myöntämällä tämän tosiasian ääneen. 

 

Espoon nettotoimintamenot kasvoivat vuonna 2019 ennakkotilinpäätöksen mukaan 5,8% ja 

tämä on erityisen huolestuttavaa myös siitäkin näkökulmasta, että 2019 oli ensimmäinen 

vuosi koko 2010-luvulla, kun Espoo joutui ottamaan menovelkaa. Ottaen huomioon sen, että 

vuosi 2019 näki Suomen ja Espoon bruttokansantuotteessa kasvua, niin on huolestuttavaa 

nähdä Espoon kuntatalouden tilan vuoden 2019 tilinpäätöksen tulosennusteessa. Espoo oli 

vuonna 2019 6 800 000 euroa alijäämäinen, mikä on erittäin huolestuttavaa, sillä tällä 

rahasummalla oltaisiin voituedistää monia nuorille tärkeitä palveluita myös tulevaisuudessa. 

Kestävä talous on myös yksi kestävän kehityksen peruspilari, jota Espoo on sitoutunut 

edistämään. 

 

Toimenpiteillä joilla turvataan kuntatalouden kestävyyttä varmistetaan ettei nuorille jää 

kohtuuttoman suurta velkataakkaa maksettavaksi. Tätä velkaa maksettaisiin kuitenkin 

nuorten, eli tulevaisuuden veronmaksajien rahoista. Nyt on aika muuttaa kurssia ja ottaa 

suunnaksi kestävä kuntatalous, mikä ruokkii hyvinvointia kaikille kuntalaisille, myös nuorille. 
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