
    
 Liite 3  1 (3) 

   
   
22.11.2021  

 

ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI 
ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI 

 

Pöytäkirjamerkinnät 

 

 
1. Kotoutustoiminnan vaikuttavuutta ja työllisyyskoulutuksen käynnistystoimenpiteiden 

onnistumista seurataan, etenkin kaupungin, Omnian ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja 
tehtäväjakoa. Erityisesti luottamushenkilöhallinnolle tarvitaan tarkempaa tietoa suomen-, 
ruotsin- ja englanninkielisen koulutuksen saatavuudesta eri kohderyhmille, kuten niille 
maahanmuuttajataustaisille, joiden kotoutumiskoulutus on jo päättynyt tai jotka 
tarvitsevat erityistä tukea. 

 
2. Selvitetään, mitä mielenterveys- ja muita vastaavia palveluja voidaan kehittää kaupungin 

toimintojen (esim. Nupoli) sekä eri järjestöjen, HUS:n ja muiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa.  Selvitetään terapiatakuun käyttöönottoa ja mahdollinen espoolaisia koskevan 
kokeilun toteuttamismahdollisuudet. 
 

3. Budjettikirjan mukaan väestön vanheneminen kiihtyy. Yli 75-vuotiaiden väestöosuus 
kasvaa 12 100 hengellä eli 66 % vuoteen 2030 mennessä. Vanhusten palveluiden osalta 
kaupungin tulisi kohdentaa resursseja pelkän tehostetun/ympärivuorokautisen hoivan 
lisäksi myös tukipalveluihin ja ns. ennaltaehkäisevään toimintaan. Lisäksi tulisi jatkossa 
syventää yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa. Tästä 
kokonaisuudesta sekä Elä ja Asu palvelutalojen rakentamisesta kaupungin ja/tai yksityisten 
toimesta Espoon eri osiin laaditaan selvitys, jolla vauhditetaan tarvittavia investointeja. 
 

4. Selvitetään, erityisesti Espoon Asunnot Oy:n mahdollisuuksia tarjota työsuhdeasuntoja 
osana kaupungin henkilöstön saatavuuden parantamista ongelmallisille työvoima-aloille. 
 

5. Varhaiskasvatuksen henkilöstön pysyvyyttä ja rekrytointeja sekä monimuoto-opintojen 
lisäämismahdollisuutta selvitetään. Lisäksi tutkitaan mahdollisuus palkata 
päiväkotiapulaisia helpottamaan henkilöstön jaksamista. 

 
6. Kaupungin ja kaikkien kaupunkilaisten aktivoimisessa saavuttamaan YK:n SDG-tavoitteet 

vuonna 2025 laaditaan osa-alueittain toimenpidesuunnitelmat, esimerkiksi 
varhaiskasvatuksessa ja kouluissa oman lähialueen siisteydessä, luonnonsuojelussa ja 
muissa toiminnoissa sekä kierrätyksen tehostamiseksi kouluissa yhdessä siivouspalvelujen 
kanssa. Suunnitelmia ja toimenpiteitä käsitellään myös luottamushenkilöelimissä.  

 
7. Laaditaan suunnitelma kaupungin, kuntalaisten, järjestöjen, oppilaitosten ja yritysten 

yhteistyöstä, jolla Espoon alueelle istutetaan suunnitelmallisesti puita, pensaita ja muita 
kasveja osana ilmastonmuutostoimia sekä kaupunkimaisten ja luonnonmukaisten tilojen 
vehreyttä, viihtyisyyttä ja kauneutta. Samalla tarjotaan tukea vieraslajien torjuntaan.  

 
8. Kaupunkilaisilta tulee paljon palautetta pysäköintipaikkojen riittämättömyydestä. 

Kaupungilta tarvitaan nopeampaa reagointia ongelmien ennaltaehkäisynä ja myös kun 
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ongelmia ilmenee. Yhteistyötä tarvitaan tilapalveluiden, kaupunkisuunnittelun, 
kaupunkitekniikan sekä yritysten ja järjestöjen kesken. Toimivat ratkaisut on varmistettava 
esim. Matinkylän urheilupuiston sekä kaupungin terveysasemien, etenkin Kilon 
terveysaseman pysäköintipaikkojen tarpeisiin. Helppoja joustavia ratkaisuja voivat olla 
myös määräaikainen pysäköintikiekko ja pysäköintiluvat määriteltäville kohderyhmille. 

 
9. Espoo-tarinan mukaan kaupunki sopeutuu ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Tämä 

edellyttää mm. riskianalyysin laadintaa osatekijöittäin koko pääkaupunkiseudun 
yhteistyönä. Tämän osana selvitetään erilaisten vettäläpäisevien materiaalien 
käyttömahdollisuudet ja -kohteet kaupunkiympäristön rakentamisessa hulevesiongelman 
hillitsemiseksi.  
 

10. Kaupunginhallituksen käsittelyyn tuodaan selvitys, miten yhteistyössä valtion kanssa 
saadaan jo lähivuosina aikaan vaiheittain etenevä Vihdintien ja sen lähialueiden katuverkon 
ja kevyenliikenteen toimivuuden parannussuunnitelma ja toimenpiteiden toteutus. 
 

11. Koulujen ja päiväkotien sijaintipaikkojen suunnitteluun laaditaan täydennys myös Kehä III 

pohjoispuolisten POKE-alueiden osalta, kun alueiden lapsimäärät kasvavat. Lasten koulu- ja 

varhaiskasvatuspaikkojen pitkäkestoinen tarve otetaan kaikessa toiminnassa huomioon, 

esim. pienten koulujen kuten Rödskogs skola ja Pakankylän koulu käyttö ja niitä tukeva 

asemakaavoitus ja asuntorakentaminen. 

 

12. Tehdään tarveselvitys Mattlidenin peruskoulun ja lukion lisätilatarpeesta ja nykyisen 

koulukokonaisuuden kehitysmahdollisuuksista. Varmistetaan FOCUS Mattliden-hankkeen 

eteneminen mahdollisimman nopealla aikataululla. 

 
13. Liikunnan ja kulttuurin harrastusmahdollisuuksien kehittämisessä tavoitteena on, että 

mahdollisimman moni löytää mieluisan harrastuksen. Lisätään monipuolista tarjontaa.  

Koronatilanteen epävarmuus voi aiheuttaa myös ensi vuonna merkittäviäkin ongelmia mm. 

kulttuurin ja liikunnan aloilla. Kaupungin on syytä varautua mahdollisesti tarvittaviin tuki- 

yms. toimiin etenkin lasten ja nuorten harrastustoimien osalta. 

 
14. Kulkukeskuksen toimintamuodot ovat edelleen valmistelun kohteena. Uusia ratkaisuja on 

syytä kiirehtiä ja valmistelussa on huomiota kiinnitettävä ennen kaikkea palvelun 
luotettavuuteen, erityiskohteena etenkin vammaisten ja muiden erityisryhmien palvelun 
sujuvuus. 
 

15. Varmistetaan kaupungin ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen rajapinnassa toimivan 
ruotsinkielisen koordinaattorin toiminta, jossa painottuvat ruotsinkielisten palvelujen 
innovatiiviset kehitystoimet ja saatavuus Espoon alueella. Tavoitteena on kaupunkilaisten 
ruotsinkielisten palvelupolkujen parantaminen.  
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16. Selvitetään mahdollisuudet hoitaa Espoonlahden alueella osa terveyspalveluista alueella 
olevien tarkoitukseen sopivien tilojen avulla, esim. Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry:n 
Puistokartanon kanssa. HSL:n kanssa selvitetään tarpeellisten linjastomuutosten 
mahdollisuuksia.  
 

17. Karatalon käyttö jatkuu nuorisotoimen toimesta. Uutta toimintamallia selvitetään 
kumppanuusperiaatteella. Selvitetään mahdollisuudet käyttää Karataloa Espoon 
monituottajamallin kehityskohteena: mitä toiminnan järjestämisen erilaisia muotoja 
voitaisiin saada aikaan ja kehittää paikallisten asukkaiden, järjestöjen, yksityisten yrittäjien 
ja muiden toimijatahojen kanssa? 
 

18. Osana Espoon kirjastoverkon pitkän aikavälin toiminnan järjestelyä selvitetään myös 
kaupungille toiminnallisesti ja taloudellisesti kevyitä toimintamuotoja. Soukan kirjaston 
toiminnan jatkamisesta toisissa tiloissa Soukan alueella tehdään selvitys. 
 

19. Tehdään suunnitelma siitä, miten Pohjois-Espoon nuorten palveluja ja liikunnan olosuhteita 
kehitetään.  
 
 


