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SISÄLTÖ
Ennakkotilinpäätös 2017 sisältää Espoo-konsernin tärkeimpien tytäryhteisöiden talouteen ja
toimintaan liittyvät olennaiset tiedot.
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Merkittävimmät tapahtumat Espoo-konsernin tytäryhtiöissä
Espoo-konsernin tärkeimpien tytäryhtiöiden talous toteutui pääsääntöisesti talousarvioiden
mukaisena. Merkittävin poikkeama oli Länsimetro Oy:n budjetoitua pienemmät investoinnit ja
lainakannan kasvu. Lisäksi Espoon Asuntojen tulos muodostui hieman paremmaksi.
Espoon Asunnot Oy: Yhtiön taloudellinen tulos toteutui lähes suunnitelman mukaisesti.
Vuoden 2017 alussa yhtiön organisaatiorakennetta uudistettiin toimintolähtöisemmäksi.
Muutoksella pyrittiin selkeyttämään molempien pääprosessien, vuokraustoiminnan sekä kiinteistökehityksen ja rakennuttamisen, tavoitteiden asetantaa ja suorituksen johtamista. Vuonna 2017 valmistui kolme kohdetta, joissa on yhteensä 247 asuntoa.
Espoo Catering Oy: Merkittävin toiminnallinen muutos tilikaudella oli keskuskeittiön eli Kilon
keittiön valmistuminen elokuussa 2017. Kiloon siirtyi 85 päiväkodin ruokatuotanto ja yhtiön
hallinto muutti Kiloon elokuun lopulla. Tuotanto käynnistyi kolmessa vaiheessa syysmarraskuussa 2017.Yhtiön toiminta tilikaudella painottui asiakaskokemukseen, prosessien
tehostamiseen, henkilöstöjohtamiseen ja keskuskeittiön aloituksen valmisteluun. Uusi,
1.1.2017 voimaan tullut, hankintalaki edellyttää strategisia ja omistajapoliittisia linjauksia.
KOY Espoon sairaala: Rakennusurakan erimielisyyksiä on selvitetty Lujatalo Oy:n kanssa
sovintoon kuitenkaan pääsemättä. Ylläpitosopimuksen selvitykset liittyvät rakennusurakan
selvitykseen. Yhtiö on pyytänyt asiantuntijalausunnon erimielisyyksistä kahdelta eri asiantuntijataholta. Espoon sairaalan 4. kerroksen tilojen muutostyöt HUS synnytyssairaalaksi toteutettiin vuoden 2017 aikana. Synnytyssairaalan urakan vastaanotto oli 29.12.2017.
Länsimetro Oy: Länsimetron ensimmäisen vaiheen matkustajaliikenne alkoi marraskuussa
2017. Yhtiön liikevaihtoennuste pieneni merkittävästi matkustajaliikenteen aloituksen viivästyessä. Investoinnit ja lainakanta eivät kehittyneet odotetusti, koska toisen vaiheen rakentamisurakoiden hankintoihin ei voitu edetä ilman päivitettyä hankesuunnitelmaa.
KOY Espoon Toimitilat: Kirstin koulun ja päiväkodin ja Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjaus ja laajennus aloitettiin. Päivänkehrän koulu otettiin vastaan 30.6.2017. Yhtiön
tytäryhtiö KOY Kielas on valmistellut omistamansa rakennuksen purkamista.
Espoon Elä ja Asu Oy: Yhtiön hanke Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskus valmistui
suunnitelman mukaisesti tammikuussa 2017. Elä ja asu -seniorikeskuksesta löytyy kotihoidon tukipiste ja palvelukeskus, joka toimii seniorien, järjestöjen ja erilaisten ryhmien yhtenäisenä kohtaamispaikkana.

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. Yhtiöllä on tällä hetkellä yli 15 000 vuokra-asuntoa eri puolilla Espoota ja uusia rakennetaan jatkuvasti.
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Konsernijaoston asettamat ja valtuuston hyväksymät tavoitteet 2017
Tavoite

Mittari / arviointikriteeri

Espoon Asunnot Oy:n asuntojen
käyttöaste on vähintään 98 %.

Käyttöaste-%.

Toteuma 1-12/2017
98,1%
Tavoite toteutui
Tyytyväisyys Espoon
Asuntoihin oli 7,5 (7,4 vuonna
2016, maksimiarvosana 10) ja
suositteluhalukkuus 7,6 (7,4
vuonna 2016, asteikolla 1-10).
Tavoite toteutui.

Asukastyytyväisyys on vähintään
vuoden 2016 tasolla ja
asukaspalvelua on kehitetty.

Asukastyytyväisyys

Espoon Asunnot Oy aloittaa
vuosittain keskimäärin 400 asuntoa.

Alkavan asuntotuotannon
määrä (v. 2017 ja 4. vuoden
keskiarvo).

207 (v. 2017) ja 221 (4. v
keskiarvo). Tavoite ei toteutunut

Vuoden 2017 alussa yhtiön organisaatiorakennetta uudistettiin toimintolähtöisemmäksi.
Asiakkuusyksikössä asiakkaiden palveluun, valintaan ja vuokrien laskuttamiseen liittyvä
asiakasyhteydenpito keskitettiin palvelukeskukseen, jonka tavoitteena on tuottaa asiakkaillemme sujuvaa ja monikanavaista palvelua.
Vuonna 2017 valmistui kolme kohdetta: Matinkallio 7C (45 asuntoa), Magneettikatu 14 (115
asuntoa) ja Diakonissantie 22 (87 asuntoa). Yhteensä valmistuneita asuntoja on 247.

milj. euroa
Liikevaihto

129,3

TA 2017
130,7

Toimintamenot

108,5

118,9

119,4

20,8

11,8

12,3

727,0

740,5

729,5

29,1

55,0

52,8

Tulos ennen veroja
Lainat kauden lopussa
Investoinnit (vuosi)

TP 2016

TOT 2017
131,7

Ero
TA2017/TOT
2017
1,0

Muutos % TP
2016 / TOT 2017

TA 2018

1,9

135,4

0,5

10,1

116,2

0,5

-40,8

19,2

-11,0

0,3

750,0

-2,2

81,4

70,0

Yhtiön taloudellinen tulos on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Kiinteistöjen hoitokulut
olivat yhteensä 80,4 (71,4) milj. euroa, joka on suunniteltua 5,1 milj. euroa enemmän. Korjauskustannukset toteutuivat 15,8 % ja 4,9 milj. euroa suunniteltua korkeampina. Rahoituskulut toteutuivat puolestaan 3,6 milj. euroa suunniteltua pienempinä ja säästyneitä kuluja
ohjattiin tarkoituksellisesti korjaustoiminnan rahoittamiseen. Erillisasuntojen myynneistä kertyneet varat (2,1 milj. euroa), joita tulosbudjetissa ei oltu otettu huomioon, käytetään uusien
asuntojen rakentamisen omaan rahoitukseen.
Investointiohjelmasta kolmen hankkeen aloitus siirtyi tuleville vuosille: Mestarinkatu / Puustellinmäki (98 asuntoa), Säterinkatu (36 asuntoa) ja Gräsantulli (60 asuntoa). Investointiohjelman ulkopuolelta alkoi yksi hanke: Pihkametsä 2 (28 asuntoa). Investointiohjelman alkavien asuntojen määrä oli 207 asuntoa alkuperäisen 373 asunnon sijasta.

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 kokouksiin ja vierastarjoiluihin. Lisäksi tarjotaan myös ateriapalvelutoimintaan liittyviä sisäisiä asiantuntijapalveluja.
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Tavoite

Mittari / arviointikriteeri

Toteuma 1-12/2017

Kaupungille myytävien ateriapalvelujen
hinnat eivät nouse vuonna 2017.

Painotettu ateriapalvelun yksikköhintojen Kaupungille myytäviä ateriahintoja ei muutettu
muutos
1.1.2017 alkaen. Tavoite toteutui.

Espoo Catering Oy:n tuottavuus
nousee vähintään 1,5 % / vuosi.

Tuottavuus % / vuosi

Tuottavuustoimenpiteitä on toteutettu.
Henkilöstömitoitukset on tarkastettu (sis Kiky),
työvoimanvuokrauspalvelujen käyttö loma-aikoina on
kielletty ja päättyneiden työsuhteiden tilalle ei ole
palkattu uusia työntekijöitä. Vertailukelpoinen
työvoimanvuokrauspalveluiden kustannus ilman
koulujen työvoimanvuokrausta oli 1,2 milj. eur (1,3
milj. eur) jossa säästöä vuoteen 2016 verrattuna 0,1
milj.eur. Henkilöstön palkat ja palkkiot olivat 15,3
milj (15,9) jossa säästöä vuoteen 2016 verrattuna
0,6 milj euroa. Vertailukelpoisten henkiöstökulujen
osalta tuottavuus oli 4 %. Vertailukelpoinen tulos oli
0,5 milj. euroa (0,1) joka on 1,7 % liikevaihdosta.
Tuottavuustavoite toteutui.

Espoo Catering Oy:n vertailukelpoinen
tulos paranee.

Vuoden 2017 vertailukelpoinen tulos
parempi kuin vuonna 2016

Espoo Cateringin keittiöihin tehtyjen
elintarvikevalvontatarkastusten
(valtakunnallisten Oiva-valvontatietojen
julkistamisjärjestelmä) tulokset ovat
vähintään samalla tasolla kuin vuonna
2016 (toteuma 2016: 67 %).

Arvosana ”oivallinen” vähintään sama %osuus kuin 2016

Henkilöstömäärä on vähentynyt tilikauden aikana 42
henkilöllä, lomasuunnittelua on tehostettu ja
palkattomia työvapaita kesälle on myönnetty
edellistä vuotta enemmän.Tilikauden
vertailukelpoinen tulos ilman Kilon
tuotannonvuokrakustannuksia (0,4 milj. euroa) on
0,5 milj. (0,1) joka on 1,7 % liikevaihdosta.
Vertailukelpoinen tulos oli parempi kuin vuonna
2016.
Tammi-joulukuussa tehtyjen tarkastusten arvosana
"oivallisen" osuus oli 75 %. Tavoite toteutui.

Tilaaja-asiakkaiden
asiakastyytyväisyyskyselyn
kokonaisarvosana palvelusta on
vähintään samalla tasolla kuin vuonna
2016 (toteuma 2016: 3,6).

Kokonaisarvosana palvelusta vähintään
sama kuin 2016

Tilaaja-asiakkaiden Espoo Cateringille antama
yleisarvosana laski vuodesta 2016 (3,6->3,1).
Tavoite ei toteutunut.

Ruokahävikkiä vähennetään.

Ruokahävikin määrä

Tammi-syyskussa ruokahävikki väheni 1,6 %
vuodesta 2016. Tavoite toteutui.

Merkittävin toiminnallinen muutos tilikaudella oli keskuskeittiön eli Kilon keittiön valmistuminen elokuussa 2017. Kiloon siirtyi 85 päiväkodin ruokatuotanto. Yhtiön hallinto muutti Kiloon
elokuun lopulla ja tuotanto käynnistyi kolmessa vaiheessa syys-marraskuussa 2017. Tilat
omistaa Espoon kaupungin tilapalvelut ja kiinteistöstä on muodostettu kiinteistöosakeyhtiö.
Espoo Cateringilla on tiloista pitkäaikainen vuokrasopimus. Yhtiö investoi toiminnan varusteluun 0,8 milj. euroa.
Yhtiön toiminta tilikaudella painottui asiakaskokemukseen, prosessien tehostamiseen, henkilöstöjohtamiseen ja keskuskeittiön aloituksen valmisteluun. Kestävän kehityksen eteen on
tehty jo vuosia pitkäjänteistä työstä ja työ jatkui hyvin tuloksin myös tilikaudella 2017. Uusi,
1.1.2017 voimaan tullut, hankintalaki edellyttää strategisia ja omistajapoliittisia linjauksia.
Tavoitteena on malli, joka on omistajilleen kokonaistaloudellinen, huomio valtakunnallisen
sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja mahdollistaa yhtiön tuottavuuden lisäämisen
sekä Kilon keittiön toiminnan tehostamisen. Hallinnon ja kentän organisaatio uudistettiin
vuoden alusta alkaen.
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milj. euroa

TP 2016

TA 2017

TOT 2017

Ero
TA2017/TOT
2017

Muutos % TP
2016 / TOT
2017

TA 2018

Liikevaihto

29,8

30,6

30,6

0

3%

30,3

Toimintamenot

29,8

30,6

30,5

-0,1

2%

30,2

Tulos ennen veroja
Lainat kauden
lopussa

0,1

0,0

0,2

0,2

62 %

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Investoinnit (vuosi)

0,0

1,0

0,8

-0,2

0,0
100 %

0,0

Espoo Catering Oy:n liikevaihto tilikaudella oli 30,6 milj. euroa (29,8) ja kasvoi 3 prosenttia.
Espoon kaupungin ostot kasvoivat 2 prosenttia ja yksityinen myynti kasvoi 11 prosenttia.
Liikevaihdosta Espoon kaupungin ostot ja henkilöstöateriat olivat 29,4 milj. euroa (28,7) ja
tämä oli 96 prosenttia kokonaisliikevaihdosta (96,3). Yksityinen myynti oli 1,2 milj. euroa
(1,1) ja tämä oli 4,0 (3,7) prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Liikevoitto ennen veroja oli 0,2
milj. euroa (0,09) ja oli 0,5 prosenttia liikevaihdosta (0,3). Toiminnan kulut olivat 30,4 miljoonaa euroa (29,8) joista henkilöstökulujen osuus 56 prosenttia (58), elintarvikkeiden osuus 25
prosenttia (24), vuokrien osuus 8 prosenttia (7) ja liiketoiminnan muiden kulujen osuus 11
prosenttia (11).

1.3 KOY Espoon sairaala
KOY Espoon sairaala on Espoon kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö.
Espoon sairaala on sosiaali- ja terveystoimen käytössä ja kiinteistön ylläpitojakso on meneillään.
Rakennusurakan erimielisyyksiä on selvitetty Lujatalo Oy:n kanssa sovintoon kuitenkaan
pääsemättä. Ylläpitosopimuksen selvitykset liittyvät rakennusurakan selvitykseen. Yhtiö on
pyytänyt asiantuntijalausunnon erimielisyyksistä kahdelta eri asiantuntijataholta.
Espoon sairaalan 4. kerroksen tilojen muutostyöt HUS synnytyssairaalaksi toteutettiin vuoden 2017 aikana. Synnytyssairaalan urakan vastaanotto oli 29.12.2017. Jälkitarkastuksia on
pidetty kaksi.

milj. euroa

TP 2016

TA 2017

Ero
TA2017/TOT
2017

TOT 2017

Muutos % TP
2016 / TOT
2017

TA 2018

Liikevaihto

2

4

4

0

100

4

Toimintamenot

2

4

4

0

150

4

Tulos ennen veroja
Lainat kauden
lopussa

0

0

0

0

150

166

154

-12

Investoinnit (vuosi)

165

2

2

0

0
3

150

Yhtiön hallintokulut ovat ylittäneet talousarvion 42 %. Tämä johtuu rakennusurakan sovittelun ja selvitysten sekä reklamaatioiden juridisesta valmistelusta. Pysäköintitulot ovat ennakoitua suuremmat noin 0,33 milj. euroa. Ajoluiskan maavuokran maksu nosti maavuokrakuluja 0,18 milj. eurolla. Poistoja on tehty koneista ja kalustosta 0,5 milj. euroa.
Vuoden 2017 aikana nostettiin lainaa 5,0 milj. euroa ja lainoja lyhennettiin 0,93 milj. eurolla.
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1.4 Länsimetro Oy
Länsimetro Oy:n tehtävänä on metron rakentaminen Ruoholahdesta Matinkylään ja edelleen
Kivenlahteen. Espoo omistaa yhtiöstä noin 85 % ja Helsinki noin 15 %. Yhtiön konttori sijaitsee Espoossa. Länsimetro perustettiin vuonna 2007.
Tulostavoite

Mittari / arviointikriteeri

Länsimetron ensimmäisen vaiheen
viivästyksen sekä tiedonkulun
katkeamiseen johtaneet syyt ja niiden
aiheuttamat kustannukset selvitetään
perinpohjaisesti.

Selvityksen valmistuminen

Länsimetro Oy:n metron rakentaminen
etenee sopimusten ja suunnitelmien
mukaisesti.

Toteuma 1-12/2017
Länsimetro-hanketta ja sen toteutumista on kattavasti arvioitu
sekä omistajien että ulkopuolisen selvityksen ja
konsultaation avulla.
Erityistilintarkastuksen suoritti Ernst & Young Oy ja raportti
luovutettiin omistajakaupungeille 4.10.2017. Konsultaatio on
tilattu asianajaja Manne Airaksiselta, joka toimii osakkaana
Roschier Asianajotoimisto Oy:ssä.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 23.10.2017
Länsimetronhanketta. Selvityksessä ja konsultaatiossa on
kattavasti käsitelty Länsimetrohankkeen kokonaisuutta,
yhtiön johdon vastuuseen liittyviä yhtiöoikeudellisia
periaatteita sekä vahingonkorvausvastuun edellytysten
täyttymistä.
Niiden perusteella ei ole nähtävissä tarvetta jatkoselvittelyille.
Taloudellisten loppuselvitysten tekeminen on käynnissä.
Länsimetrohankkeen selvityksen johtopäätökset ja
näkökulmat huomioidaan ja toimeenpannaan II-osan
hankesuunnitelman tarkistuksessa ja varmistetaan hankkeen
laadukas eteneminen.
Tavoite toteutui.
Länsimetro Oy luovutti LM1 osalta radan ja asemat HKL:n
hallintaan 3.10.2017. HSL:n päätöksellä Länsimetro aloitti
matkustajaliikenteen lauantaina 18. marraskuuta 2017.
Metron kakkosvaihe Matinkylä-Kivenlahti rakentaminen
etenee sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti.
LM2 louhintojen valmiusaste vuoden lopussa 95 %.
Rakennusurakoiden hankinnat alkavat vuoden 2018 alussa.
Tulostavoite toteutuu.

Rakentamisen aikataulun ja
budjetin toteutuminen

Länsimetron ensimmäisen vaiheen matkustajaliikenne alkoi marraskuussa 2017.
Länsimetron toisen vaiheen louhinnat ovat edenneet ja valmiusaste vuoden lopussa oli 97%.
Soukan louhintaurakka saatiin päätökseen ja Sammalvuoren varikon rakentamisvaihe alkoi.

milj. euroa

TP 2016

TA 2017

TOT 2017

Ero
TA2017/TOT
2017

Muutos % TP
2016 / TOT
2017

TA 2018

Liikevaihto

1,4

27,0

12,5

-14,5

+ 793 %

61,3

Toimintamenot

1,8

9,2

12,1

2,9

+ 572 %

-24,0

Tulos ennen veroja
Lainat kauden
lopussa

-0,4

0,0

0,4

0,4

- 200 %

0,0

1022,8

1371,0

1262,1

-108,9

+ 23 %

1400,0

Investoinnit (vuosi)

250,0

315,0

221,8

-93,2

- 11 %

133,2

Yhtiön liikevaihtoennuste pieneni merkittävästi matkustajaliikenteen aloituksen viivästyessä.
Investoinnit ja lainakanta eivät kehittyneet odotetusti, koska toisen vaiheen rakentamisurakoiden hankintoihin ei voitu edetä ilman päivitettyä hankesuunnitelmaa.
Metron ensimmäisen vaiheen lainojen lyhennyksiä alkoivat vuonna 2017.
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Vuoden 2018 aikana tehdään hankinnat toisen vaiheen asemien rakennusurakoista ja aloitetaan asema- ja ratalinjarakennusurakat.

1.5 KOY Espoon Toimitilat
Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat on 100 %:sti Espoon kaupungin omistama yhtiö. Yhtiö omistaa ja hallinnoi, rakennuttaa ja peruskorjaa espoolaisia kouluja ja terveysasemia sekä järjestää niiden kiinteistönpidon palvelut.
Kirstin koulun rakennustyöt ovat käynnissä. Kesällä ilkivaltana sytytetty tulipalo on viivästyttänyt rakentamista ja aiheuttaa ennakoimattomia kustannuksia. Viherlaakson koulun ja lukion rakennuksessa nro 1 on rakennustyöt käynnissä.

milj. euroa

TP 2016

TA 2017

Ero
TA2017/TOT
2017

TOT 2017

Muutos % TP
2016 / TOT
2017

TA 2018

Liikevaihto

6

6,5

7

0,5

16,7

7,5

Toimintamenot

6

6,5

7

0,5

16,7

7,5

Tulos ennen veroja
Lainat kauden
lopussa

0

0

0

0

0

0

135

141

145

4

7,4

167

Investoinnit (vuosi)

11

17

16,5

-0,5

50

32

Yhtiön tulos on talousarvion mukainen, mutta poikkeamia oli mm. hoitokuluissa, joissa kiinteistövero, vesi- ja jätevesi oli budjetoitua suuremmat. Lisäksi korjauspuolen budjetoinnista
oli jäänyt huomioimatta Espoonlahden terveysaseman kulunvalvontalaitteiston uusinta ja
budjetoimaton terveysaseman ikkunoiden huolto, mutta vastaavasti seuraavalle tilikaudelle
siirtyi Steinerkoulun katon maalaus.
Yhtiön lainakanta kasvoi 10 milj. euroa vuonna 2017.

1.6 Espoon Elä ja Asu Oy
Espoon Elä ja Asu Oy on Espoon kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö, joka toimii yleishyödyllisenä yhteisönä. Yhtiö rakennuttaa tai hankkii omistukseensa tai hallintaansa vuokraasuntoja sekä vuokraa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi, tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot.
Leppävaaran Elä ja asu kohde valmistui tammikuussa 2017. Asukkaat ovat muuttaneet tiloihin. Talousarviossa ei ollut merkittäviä poikkeamia

milj. euroa

TP 2016

TA 2017

Ero
TA2017/TOT
2017

TOT 2017

Muutos % TP
2016 / TOT
2017

TA 2018

Liikevaihto

0,6

1,03

1

-0,03

66,7 %

1

Toimintamenot

0,6

1,03

1

-0,03

66,7 %

1

0

0

0

0

Tulos ennen veroja
Lainat kauden
lopussa

33,7

24

21,2

-2,8

-37,1 %

20,5

Investoinnit (vuosi)

13,1

0,6

0,5

-0,1

-96,2 %

0

Tuloksessa ei ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon verrattuna.
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