
Espoon nuorisovaltuuston kannanotto Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja 
sopeutusohjelman talouden tasapainotustoimiin. 
 
 
Espoon nuorisovaltuusto on tyytyväinen kaupungin linjaan tehdä talouden 
tasapainottamistoimia. Espoon talous oli epätasapainossa jo ennen Covid-19 -pandemiaa, 
mutta koronan jälkeen talouden kuvat ovat entistä synkempiä. 
Nuoret ovat varsin erilainen käyttäjäryhmä kaupungin palveluille, ja tästä syystä Espoon 
nuorisovaltuusto kokee velvollisuudekseen tuoda tämän käyttäjäryhmän äänen esiin. 
 
Kaupungilla on varmasti äärimmäisen yhteinen tahtotila saada talous tasapainoon, mutta 
keinoista riittänee näkemyksiä. Espoon nuorisovaltuuston mielestä velan määrän kasvu on 
ehdottoman tärkeää pysäyttää. Samoin kaupungin palvelut on tunnettu kenties koko 
valtakunnan parhaina, joten Espoon nuorisovaltuuston mielestä laatu on tärkeämpää kuin 
määrä. Espoon nuorisovaltuusto muistuttaa päättäjiä siitä, miten tärkeää on pitää Espoon 
kaikki viisi kaupunkikeskusta tasavertaisen elinvoimaisina, joten yli-investointeja tietylle 
kaupunginosalle tulee välttää. 
 
Espoon nuorisovaltuusto vaatii, ettei koulutuksesta leikata. Nykyinen aikomus leikata lukio- 
ja perusopetuksesta 12.6 miljoonaa euroa ei ole ollenkaan hyväksyttävä. Koulutus on 
Espoon avain tulevaisuuteen. Nuorisovaltuusto huomauttaakin, että koulutus ei tule 
toimimaan tulevina vuosikymmeninä leikkauksilla. Espoon nuorisovaltuusto huomauttaa 
myös, että koulutuksen näennäisesti korkeaa hintaa selittävät kalliit omistus- ja vuokratilat, 
joille on löydettävä oppilaiden hyvinvoinninkin kannalta kestävä ratkaisu. 
 
Nuorisovaltuusto painottaakin, että koulutuksen kustannuksien vähentäminen tulisi tehdä 
tekemällä tehokkaampia tilaratkaisuja sekä muita järjestelyjä, joissa nuorten etu ei kärsi. 
Nuorisovaltuusto näkee koulujen keskittämisen isompiin opetusyksikköihin pääasiassa 
hyvänä asiana. Myös luokkien lisääminen ja pyrkimys 4+ kouluihin ja nähdään siis hyvänä 
asiana. Keskittämällä oppilaitoksia säästetään mm. niin ruokailukustannuksissa kuin 
kiinteistöjen ylläpitokustannuksissa. Opetusyksikköjä isontaessa on kuitenkin erityisesti 
otettava huomioon tehokas opiskelijahuolto oppimisympäristön muuttuessa mm. entistä 
hektisemmäksi ja vaativammaksi sosiaaliseksi ympäristöksi. Myös erilaisten kielipainotusten 
ja pitkien kielien keskittäminen tiettyihin kouluihin nähdään hyvänä asiana.  
 
Espoon nuorisovaltuusto näkee myös perusopetuksen tuntijaon kohtuullistamisen kohti 
valtakunnallista suositusta hyvänä asiana, kunhan se tosiaankin tarkoittaa vain sitä, että 
esimerkiksi pitkiä kieliä lukevien ja erityispainotusluokalle menevien oppilaiden ei ole enää 
näiden valinnaisten asioiden lisäksi mahdollista valita vielä lisää valinnaisia aineita. Tämä 
antaa säästöjen lisäksi myös kaikille oppilaille paremmin tasa-arvoiset lähtökohdat. 
Nuorisovaltuusto haluaa myös ehdottomasti painottaa, että erilaiset painotuslinjat tulee 
säilyttää. Painotamme myös, ettei erityisopetuksesta tule missään nimessä leikata.  
 
Nuorisovaltuusto ymmärtää, että opetuksen tuottavuustavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi 
nykyisen tai kasvavan oppilasmäärän hoitamista alemmilla kustannuksilla. Kokonaisuudessa 



olemme kuitenkin erityisen huolissamme siitä, miten tämä ollaan toteuttamassa ilman 
nuorten oikeuksien, etujen, oppimistulosten ja hyvinvoinnin kärsimistä.  
 
Espoon tulee varmistaa tulevaisuudessa hyvät edellytykset sille, että Espoo on 
vetovoimainen kunta uusille asukkaille ja etenkin hyvä kunta nuorille jäädä asumaan 
naapurikuntiin tai ulkomaille muuttamisen sijasta. Nuorisovaltuusto kokeekin tärkeiksi 
vetovoimatekijöiksi opiskelupaikkojen tarjonnan sekä Helsinkiin verrattuna edullisen 
asumisen ja Espoon viihtyisyyden. 
 
Nuorisovaltuusto näkee tärkeäksi taloustilanteen tehostamistoimeksi myös digitalisaation 
edistämisen Espoon tuottamissa palveluissa. Digitalisaatio oikein toteutettuna edistää 
kaupungin asukkaiden hyvinvointia ja tuottaa säästöjä, mikä on nykyisessä tilanteessa 
ensiarvoisen tärkeää. Nuorisovaltuusto tukee vahvasti myös kaavoituksen ja rakentamisen 
helpottamista, sillä se lisää taloudellista toimeliaisuutta Espoossa ja edistää 
kaupungistumista, mikä tuo Espoolle lisää tuloja. Nuorisovaltuusto näkee kuitenkin myös 
tärkeänä ettei kuntalaisten valitusoikeutta suuriin yleiskaavapäätöksiin rajoiteta. 
Nuorisovaltuusto puoltaa hyvänä säästötalkoiden toimenpiteenä liikenneväyliin ja 
raideliikenteeseen investoimisen siirtämistä ja vähentämistä. Pidämme tärkeänä, että 
nykyisiä kaupungin omistamia tiloja, jotka eivät ole käytössä, pyrittäisiin edistämään 
uudelleenkäyttöön, mikä voisi keinona tuottaa kaupungille lisää myynti- ja vuokratuloja. 
 
Espoon nuorisovaltuusto muistuttaa, etteivät pelkät leikkaustoimet ole toimiva ratkaisu 
talouden tasapainottamiseksi. Hyvänä FCG Perlacon Oy:n tekemän selvityksen mukaisena 
tapana saada säästöjä nähdään kilpailuttaminen huomattavasti kalliimpien kaupungin itse 
tekemien toimien osalta. Espoon nuorisovaltuusto vetoaa päättäjiä kuitenkin siitä, ettei 
“kaupungin monopoleja” myydä, sillä tällä olisi suuria vaikutuksia asukkaisiin. Espoon 
nuorisovaltuusto muistuttaa myös siitä, että jos hinnan erotus itse tuotetun ja markkinoilta 
ostetun palvelun välillä ei ole suuri, tulee äärimmäisen tarkasti pohtia sitä onko muutos 
kannattava mahdollisten markkinahintojen muutosten takia. 
 
Espoon nuorisovaltuusto näkee muun muassa omaisuuden ja maan myynnin hyvänä 
keinona saada tuloja poikkeustilanteissa, mutta se ei tietenkään voi pohjata talouden 
tasapainotusta. Nuorisovaltuusto onkin kiinnostunut siitä, millaiset mahdollisuudet olisi 
vuokrata kaupungin tiloja ja omaisuutta, saaden näin pidempiaikaista, tasaista tuloa. 
 
Espoon nuorisovaltuusto huomaa FCG Perlacon Oy:n. selvityksen huomion siitä, että 
investointien on vähennyttävä tulevaisuudessa. Nuorisovaltuusto puoltaa ehdottomasti FCG 
Perlagonin näkökulmaa, mutta muistuttaa että lakisääteisten palveluiden, eritoten perus- ja 2. 
asteen opetuksen, toimivuus ei saa katketa investointikadosta johtuen. Espoon 
nuorisovaltuusto kehottaa miettimään esimerkiksi kalliiden ja ei kovin kiireisten 
infrahankkeiden kannattavuutta tässä taloustilanteessa. 
 
Espoon nuorisovaltuusto toivoo rehellisyyttä ja avointa keskustelua liittyen veronkorotuksiin 
osana talouden tasapainottamista. Perlaconin selvityksessä mainittiin yksiselitteisesti ettei 
kaupungin talouden tasapainottamista voi toteuttaa pelkillä veronkorotuksilla, mutta ne ovat 
osa ratkaisua. Espoon nuorisovaltuusto näkee muun muassa selvityksen mukaisen 



kiintesitöveron korottamisen sekä kohtuullisen kuntaveron korotuksen osaratkaisuna, mutta 
tunnustaa selvityksen huolen efektiivisestä verokertymästä. 
 
Äärimmäisen hyvältä nuorisovaltuustosta kuulostaa ulkopuolisen hankerahoituksen 
hakeminen, josta onnistuneena esimerkkinä jo nyt voidaan nostaa konsernihallinnon 
kestävän kehityksen projektit. Tämän varaan ei tule kuitenkaan kannata pohjata 
säästötalkoita. 
 
Lyhyesti todeten, säästöjen osalta nuorisovaltuusto näkee keskeisenä toimena 
keskittämisen. Se parhaimmillaan tasa-arvoistaa eri alueiden palveluita ja tasoittaa laatua. 
Säästöjä etsittäessä on kuitenkin tärkeää pohtia myös niiden inhimillisiä vaikutuksia. 
 
Espoon nuorisovaltuusto pitää tärkeänä, että monikielisillä palveluilla olisi turvattu asema, 
sillä on yksi Espoon vahvuuksia, että jokainen kaupunkilainen saisi palveluita Espoon 
virallisilla kielillä.  
 
Espoon nuorisovaltuusto haluaa olla mukana ratkaisemassa tämän hetken ongelmia ja sitä 
kautta luomassa tulevaisuuden Espoota. Nuorisovaltuusto yhtyy FCG Perlaconin tekemän 
raportin tavoitteisiin suurilta osin, mutta vaatii kiinnittämään huomiota erityisesti 
kannanotossa nostettuihin asioihin. 
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