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Pöytäkirjamerkinnät 

 

1. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen toimivuutta seurataan kulkukeskuksen 
käynnistymisen jälkeen.  
 
Valtuustolle sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalle tuodaan vuoden 2021 aikana selvitys ja 
vammaisneuvoston lausunto siitä, miten Kulkukeskuksen käyttöönotto on lähtenyt käyntiin. 
Mahdollisiin epäkohtiin ja asiakaspalautteisiin esitetään samalla ratkaisuja toiminnan 
parantamiseksi. Kulkukeskuksen vaikutuksia asiakkaiden kokemuksiin palvelun laadusta 
seurataan vuosittain.  

 
2. Vahvistetaan koulujen ja nuorisotoimen ja perheiden kykyä puuttua koulukiusaamiseen ja 

kouluväkivaltaan. 
 

3. Espoon kaupunki selvittää yhdessä Helsingin ja Vantaan kanssa koulunkäynnin avustajan 
nimikkeen muuttamista koulunkäynninohjaajaksi.  

 
4. Ruotsinkielisen ammattiopisto Prakticumin kanssa yhdessä haetaan sopivia tiloja Espoosta, 

jotta Prakticum pystyy jatkamaan toimintaansa Espoossa. 
 

5. Espoo varmistaa, että lapsia koskevissa päätöksissä tehdään lapsivaikutusarvio ja se 
esitellään aina päätöksiä tekevälle.  

 
6. Erityisoppilaiden integrointia laajentavaa lähikoulupilottia ei laajenneta opetus- ja 

avustajaresurssin suhteellisesti supistuessa. 
 

7. Espoo Cateringin hallinnollinen asema selvitetään ja tehdään siihen liittyvät ratkaisut. 
Samalla tarkastellaan laitteiden perusparannusten vastuukysymykset. 

 
8. Toisen asteen koulutuksessa kannustetaan omien ICT-laitteiden käyttöön, jotta vältytään 

ylimääräisten laitteiden hankkimiselta, kun oppivelvollisuus laajenee. 
 

9. Lähikirjaston säilyminen myös Viherlaaksossa turvataan. Soveltuvat kirjastotilat kartoitetaan 
ja tuodaan päätettäväksi vuoden 2021 alussa siten, ettei katkoksia kirjaston toimivuuteen 
tule.  

 
10. Kaupunki myötävaikuttaa Espoon Automuseon tilatarpeen järjestämiseen niin, että museon 

toiminnan jatkuminen on turvattu. 
 

11. Selvitetään liikuntapalvelujen siirtyminen nettobudjetoiduksi yksiköksi.  
 

12. Varmistetaan yhdessä VR:n kanssa, että kaikilla juna-asemilla on katetut pyörätelineet. 
Selvitetään mahdollisuutta sijoittaa pyörätelineitä juna-asemien alikulkuihin, esimerkiksi 
Kauklahden asemalla. 
 

13. Kaupungin yleisillä alueilla olevien laitureiden 10 vuoden korjaussuunnitelma 
kustannusarvioineen päivitetään. 
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14. Kaupungin osallistumisesta Kristillisen koulun ensikalustamisen kustannuksiin 
käynnistetään neuvottelut ja asia valmistellaan ja tuodaan erikseen päätettäväksi. 

 
15. Investointiohjelmassa kaupungin taseeseen toteutettavaksi osoitettuja päiväkotihankkeita 

tarkastellaan ja tarvittaessa karsitaan yksityisen varhaiskasvatuksen osuuden kasvua 
vastaavasti. 
 

16. Kartoitetaan Espoon koirapuistojen verkosto ja edistetään koirapuistojen alueellisen 
saavutettavuuden tasa-arvoa. Selvitetään myös, onko Espoossa mahdollista toteuttaa 
isompaa, aidattua vapaana liikkuville koirille osoitettua metsäaluetta. 
 

17. Espoonlahden uimahalli suunnitellaan laajennettuna ja päätös laajennuksen aikataulusta ja 
mahdollisesta toteutuksesta tehdään vuoden 2021 aikana.   

 
18. Kotiseudun ulkoilupolut määrärahoista karsitaan ensisijaisesti keskuspuiston uusista 

reittipohjista luontoarvojen kannalta merkittävissä kohteissa 
 

19. Seurataan lasten kesäleirien hintojen ja riittävyyden kehittymistä ja varmistetaan erityisesti 
vähävaraisten lasten mahdollisuudet päästä leireille  
 

20. Espoon ilmastotoimenpiteiden riittävyyttä seurataan valtuustossa vuosittain. Kaikkien 
kaupungin yksiköiden edellytetään esittävän oman osansa ilmastotiekartasta, jolla 
varmistetaan hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä. 
 

21. Espoonlahden ja Saunalahden alueiden palvelutarjonnasta tehdään pikainen selvitys, 
jonka perusteella kaupunki vauhdittaa yksityisiä toteutuskohteita maankäyttösopimusten ja 
muiden hankkeita tukevien ja velvoittavien toimenpiteiden avulla.  
 

22. Selvitetään melulupa- ja porausilmoitusmaksuista luopumista maalämpökaivojen 
porauksen yhteydessä sekä mahdollistetaan maalämpökaivojen vinoporaaminen 
kaupungin tonttien alle aina, kun se ei estä tontin suunniteltua käyttöä.  
 

23. Kulttuurikeskuksen peruskorjaus ja teatteritalon rakentaminen rahoitetaan maanmyynnin ja 
maankäyttömaksujen rahoituksella. Tavoitteena on, että hanke valmistuu vuoden 
2025 aikana.  
 

24. Pohjois- ja Keski-Espoon osayleiskaava-alueen asemakaavojen työohjelman mukaista 
valmistelua vauhditetaan jo nyt ennen osayleiskaavan lopullista hyväksymistä ja ne 
tuodaan valtuuston päätöksentekoon mahdollisimman nopealla aikataululla heti 
osayleiskaavan valtuustokäsittelyn jälkeen siten, että mahdollistetaan pientalorakentamisen 
merkittävä lisääminen.  
 

25. Espoossa vauhditetaan jo olemassa olevien asuinalueiden pientalotonttien 
täydennysrakentamista voimassa olevien kaavojen pohjalta.  
 

26. Selvitetään Ahertajantien Kulttuurimajakan vuokraus kulttuurin tulosyksikön määrärahoista. 
 

27. Otetaan yhteistyökumppanit, kuten Espoon Yrittäjät ja Espoon kauppakamari, mukaan 
yhdessä VTT:n kanssa toteutettavaan Koronan jälkeisen tilanteen elinkeinotoimintojen Re-
Start  -kasvu- ja kehittämisohjelman tekoon. 
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28. Tehostetaan huumeiden ja muiden päihteiden käyttöön liittyviin ongelmiin puuttumista 
yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.  
 

29. Arvioidaan 68 vuotta täyttäneitä koskevan terveystarkastuspilotin toteuttamista. 
 

30. Vahvistetaan kaupungin ja järjestöjen yhteistyötä.  
 

31. Kiinnitetään huomiota ikäihmisten köyhyyteen osana hyvinvointiohjelmaa. 
 

32. Koulunkäyntiavustaja-nimike muutetaan koulunkäynninohjaaja- nimikkeeksi. 
 

33. Selvitetään, millaisella keinovalikoimalla voitaisiin kuroa umpeen 
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja kantasuomalaisten oppilaiden oppimiseroja.  
 

34. Tapiolan urheilupuiston jalkapallostadionin rakentamisen valmistelua jatketaan 
kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti ja rakentaminen rahoitetaan maanmyynnin ja 
maankäyttömaksujen rahoituksella alueen kaavoituksen valmistuttua.  
 

35. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotukseen sisältyvien pientalokaavojen 
valmistelua nopeutetaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


