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SISÄLTÖ
Konserniraportti tammi-joulukuu 2019 sisältää Espoo-konsernin tärkeimpien tytäryhteisöjen
talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot. Tiedot ovat tilinpäätöksen ennakkotietoja ja
saattavat muuttua varsinaiseen tilinpäätökseen.
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1. Yhteenveto
Espoon Asuntojen tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli hieman talousarviota parempi. Espoon
Koulu- ja päiväkotitilat rahastoi vastikkeensa taseeseen, joten talousarvio ei ole sikäli vertailukelpoinen. Koulu- ja päiväkotitilojen tulos ennen rahoituseriä ja tilinpäätössiirtoja oli 0,6 miljoonaa positiivinen. Omnian tulos oli 0,2 miljoonaa talousarviota heikompi.
Yhteenveto
Yhteisö ( 1 000 euroa)
Espoon Asunnot Oy
Espoo Catering Oy
KOY Espoon Sairaala
Länsimetro Oy
KOY Espoon Sotekiinteistöt
KOY Espoon Koulu- ja päiväkotitilat
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Kokonaistulos
Konsernin Henkilöstöomistus % määrä
TP 2018
TA 2019
TP 2019
100 %
114
112
17554*
112
100 %
429
708
250
126
100 %
1
84
0
88
84,4 %
22
-7 636
-9 682
-6 235
100 %
1
0
179
523
100 %
1
0
7 316
0 **
86,89 %
895
-293
-1 970
-2 204

*Espoon Asuntojen talousarviossa ei ole huomioitu asuintalovarausten lisäyksiä.
**Espoon Koulu- ja päiväkotitilojen rahoitustuotot rahastoitu taseeseen.

Valtuuston konserniyhteisöille asetetuista tavoitteista toteutui 15/26. Viidessä tavoitteessa
tavoite joko toteutui osittain tai tietoja ei ole vielä saatavilla. Kuusi tavoitetta ei toteutunut. Toteutumatta jääneet tavoitteet ovat Espoon Asuntojen asiakastyytyväisyys, Omnian toimintakate, HSY:n investointitaso ja palvelutaso sekä HUS:n tuottavuustavoite ja HUS:n palvelusopimuksen mukaiset menot.
Yhteisö

Tavoite
Arvio
Keskimääräinen vuosittainen käyttöaste vähintään 98 %.
NPS-kyselyn suositteluhalukkuus on +50
Espoon asunnot
Neljän edellisen vuoden alkaneiden asuntojen liukuva keskiarvo. Tavoite 400.
Kiinteistöjen keskimääräinen lämpöindeksi
Asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana palvelusta on vähintään samalla tasolla kuin
vuonna 2018
Ruokahävikin pienetyminen ja hävikin vaihtoehtoisten hyödyntämismahdollisuuksien
Espoo Catering
kehittäminen
Työn tuottavuus nousee vähintään 1% / vuosi.
Vuoden 2019 tulos on positiivinen.
Länsimetro Oy:n metron jatkeen (vaiheen 2) rakentaminen etenee sopimusten ja suunnitelmien
mukaisesti
Länsimetro
Länsimetro Oy:n metro-omaisuuden hallinta (vaiheen 1) on vastuullista ja kustannusseuranta
ajantasaista.
Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen
Omnia
Asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyys on parempi kuin edellisen vuoden taso
Työllistyneiden tai jatko-opintoihin päässeiden osuus valmistuneista
Tuottavuus nousee vähintään 1,5 % / vuosi
Tehostetaan toimenpiteitä vesijohtoverkon hävikin pienentämiseksi
HSY
Investointitaso on kestävällä tasolla.
Kotitalouksien jätteen kierrätysasteen ja palvelutason nostaminen.
Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti kestävälle tasolle.
Jorvin sairaala-alueen yhteisten palvelupolkujen asiakaslähtöistä kehittämistä jatketaan
kaupungin kanssa yhteistyössä.
HUS
Kiinteistöomaisuuden arviointi ja realisointi omistajille.
Palvelusopimuksen mukaiset menot toteutuvat korkeintaan talousarvion mukaisena.
Tuottavuus nousee vähintään 1 % / vuosi.
Jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaa ja uusia liikkumispalveluja otetaan
käyttöön.
Joukkoliikenteen energiatehokkuutta parannetaan ottamalla käyttöön sähköbusseja ja muun linjaHSL
autokaluston osalta siirrytään käyttämään yhä enemmän biopohjaisia polttoaineita
Joukkoliikenteen palvelutaso on parantunut.
Tuottavuus nousee vähintään 1,5 % / vuosi
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2. Merkittävimmät tapahtumat Espoo-konsernin tytäryhtiöissä
Espoon Asunnot Oy: Vuoden 2019 aikana tehtiin investointipäätökset 442 asunnosta, aloitettiin 439 asunnon rakentaminen ja valmistui 114 asuntoa. Espoon Asunnot Oy käynnisti
vuoden 2019 aikana historiansa suurimman kiinteistökehityskohteensa purkutyöt vaiheittain
niin, että toukokuussa käynnistyi Kirstinharju 4:n purku ja elokuussa Kirstinharju 6:n purku.
Samanaikaisesti edistettiin tilalle tulevan Kirstintie 2 -nimisen uudiskohteen suunnittelua ja
uudiskohde sai rakennusluvan kesäkuussa 2019 ja investointipäätös kohteen käynnistämisestä tehtiin joulukuussa 2019. Yhtiö myi 17 vuokrauskäytöstä vapautunutta asunto-osakehuoneistoa, joista suurin osa oli yksiöitä. Erillisasuntojen myyntitulot olivat yhteensä 1,4 miljoonaa euroa.
Espoo Catering Oy: Syyskuusta alkaen Kilossa valmistettiin keskimäärin 23.000 ateriaa
päivässä, joista pk-aterioiden osuus oli noin 63 prosenttia. Toimintavuonna edistettiin omistajan tavoitteita lisäämällä kasvisruoan ja kotimaisen kalan tarjontaa. Koulujen tapahtumissa
innostettiin nuoria ilmasto- ja ravitsemusvaikutuksiltaan suotuisaan ruokailuun. Kasvis- ja vegaaniruokien tarjontaa lisättiin erityisesti kouluruokailussa. Ruokajätteen määrä väheni 4
prosenttia vuoden 2018 tuloksesta. Tilaaja- ja sopimusasiakkaiden asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset pysyivät miltei edellisvuoden tasolla.
Liikevoitto ennen veroja oli 0,2 milj. euroa. Työn tuottavuus kasvoi Kilon Keittiön toiminnan
tehostuttua. Yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut toimintojen lisäkeskittämisestä
Kiloon alkoivat 12.9. Tarkoituksena on lisätä 12 000 aterian ruokatuotanto Kilon Keittiöön
vuoden 2020 alusta.
KOY Espoon sairaala: Yhtiöllä ja rakennuksen urakoitsijalla on vireillä prosessi koskien erityisesti urakan lisä- ja muutostöistä johtuvaa erimielisyyttä. Yhtiön liiketulos oli 261 000€ ja
kokonaistulos 88 000€.
Länsimetro Oy: Matinkylä-Kivenlahti hanke etenee kokonaisuutena hankesuunnitelman
mukaisen aikataulun mukaisesti. Asemien rakennusurakoiden toteutuksissa on asemakohtaisia viiveitä ja kaikkien sivu-urakoiden hankinnat eivät edenneet täysin suunnitellussa aikataulussa. Suunnittelutilanne on pääosin hyvä ja rakennusurakat on edenneet pääosin ilman
suunnittelusta johtuvia tuotantoviiveitä. Viiveiden ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan hankesuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteena on, että Matinkylä-Kivenlahti osuus luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön viimeistään vuoden 2023 aikana. Hanke
etenee kokonaisuutena kustannusarvion mukaisesti. Kustannusriskiarvion perusteella hankesuunnitelman mukaisen tavoitteen toteutuminen ei ole vaarassa.
Tapiolassa ja Matinkylässä parannetaan metroaseman saavutettavuutta rakentamalla asemalle toinen sisäänkäynti. Tapiolassa sisäänkäynti on valmistunut ja Etelänpuoleinen sisäänkäynti otettiin käyttöön 4.3.2019. Samaan aikaan avattiin uusi liityntäliikenteen bussiterminaali, ja Merituulentie avattiin liikenteelle. Käyttövaiheen investointeja jatketaan muun muassa Urheilupuistossa, Matinkylässä ja Keilaniemessä. Tarkoitus on parantaa yksittäisten
teknisten järjestelmien sekä asemien käytettävyyttä.
Metrojärjestelmään liittyvinä kehittämishankkeina on käynnistetty mm. Virve-verkon kuuluvuuden parantamiseen, kamera- ja kulunvalvontaan liittyvät hankkeet. Ympäristöseurantoja
ja raportointia on jatkettu ja jatketaan viranomaisten edellyttämässä laajuudessa. Vuoden
2019 aikana koostettiin laaja Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti -projektin ympäristöselonteko, jota tullaan päivittämään vuosittain rakennusprojektin valmistumiseen asti.
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KOY Espoon Sotekiinteistöt: Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat on jakautunut ja yhtiön toiminta on päättynyt 31.3.2019. Jakautumisessa on perustettu 1.4.2019 Kiinteistö Oy Espoon
Sotekiinteistöt ja Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat. Yhtiön ensimmäinen tilikausi
on 1.4.2019-31.12.2019, jatkossa kalenterivuosi. Yhtiön liiketulos oli 242 000 euroa positiivinen eli hieman talousarviota parempi. Yhtiöllä on lainaa noin 10 miljoonaa euroa.
KOY Espoon Koulu- ja päiväkotitilat: Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat on jakautunut ja yhtiön toiminta on päättynyt 31.3.2019. Jakautumisessa on perustettu 1.4.2019 Kiinteistö Oy
Espoon Koulu- ja päiväkotitilat ja Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöt. Yhtiön ensimmäinen
tilikausi on 1.4.2019-31.12.2019, jatkossa kalenterivuosi. Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjausta ja laajennusta varten nostetaan tulevina vuosina lisää lainaa, joten lainakanta
tulee kasvamaan. Kyseiset peruskorjaukset ovat myös yhtiön merkittävimmät investoinnit.
Yhtiön liiketulos oli 558 000 euroa positiivinen. Rahastointien jälkeen kokonaistulos jäi nollaksi.
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia: 1.8.2019 perustetun elinvoima- ja työllisyysyksikön tavoitteena on lisätä markkinaehtoista- ja sidosyksikkökoulutusta sekä kehittää
kumppanuuksia ja yritysyhteistyötä myös opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen
varmistamiseksi. Omnian liiketoimintasuunnitelmaa on kehitetty asiakkuuksien hallinnan parantamiseksi, liiketoiminnan prosessien sujuvoittamiseksi ja jäsenkunnille tarjottavien palveluiden kehittämiseksi. Omnian eri toimipisteissä on toteutettu kuntoarvioita ja -tarkastuksia
sekä tehty elinkaariajattelun mukaisia korjaus- ja ylläpitotöitä. Tämän myötä laaditaan tilojen
käyttöasteiden tehostamisohjelma ja vahvistetaan opiskelijoiden oppimisedellytyksiä erilaisissa oppimisympäristöissä. Toimintojen keskittämistä Omnian omiin tiloihin jatketaan.
CleanTechGarden -hankkeella pyritään varmistamaan, että Kiviruukin alueelle metroradan
välittömään läheisyyteen saadaan luotua toimintakokonaisuus, joka mahdollistaisi toimintojen keskittämistä ja vuokratiloista luopumista.
Talous ei vuoden 2019 aikana kehittynyt odotetusti, joten kuntayhtymän sitovaa talousarviotavoitetta (toimintakate) vuodelle 2019 ei saavutettu, eikä talouden tasapainotavoitteen saavuttaminen ollut realistinen alkuperäisen aikataulun puitteissa.
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3. Merkittävimmät tytäryhteisöt
3.1 Espoon Asunnot Oy
Espoon Asunnot Oy on Espoon kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö, jonka perustehtävä on vuokrata viihtyisiä ja kohtuuhintaisia asuntoja niitä tarvitseville, palvella asiakkaita
sujuvasti ja pitää yllä kiinteistöjen kuntoa. Yhtiö on voittoa tavoittelematon. Yhtiöllä on tällä
hetkellä yli 15 000 vuokra-asuntoa eri puolilla Espoota ja uusia rakennetaan jatkuvasti.
Omistusosuus
100 %

Henkilöstömäärä
114

Hallituksen puheenjohtaja
Elias Erämaja

Toimitusjohtaja
Jaakko Kammonen

Toiminta
Asuntotuotantoa seurataan vuosittain tehtyjen investointipäätösten, rakentamisen aloitusten
ja valmistumisten mukaisesti. Vuoden 2019 aikana tehtiin investointipäätökset 442 asunnosta, aloitettiin 439 asunnon rakentaminen ja valmistui 114 asuntoa.
Vuonna 2019 tehtiin investointipäätökset Vesipirtintie 2 (43 asuntoa), Kolkekannaksentie 1
(139 asuntoa), Niittykummuntie 12 (70 asuntoa) ja Kirstintie 2 (190 asuntoa). Suvikummuntie
1 (63 asuntoa) investointipäätös siirtyi vuodelle 2020.
Vuonna 2019 aloitettiin Uuno Kailaankatu 2 (126 asuntoa) ja Jousenpuistonkatu 5 (61 asuntoa), joista investointipäätökset tehtiin 12/2018. Vuonna 2019 päätetyistä investoinneista rakentaminen aloitettiin kaikkien muiden kohteiden osalta kuin Kirstintie 2 (190 asuntoa), jonka
rakentaminen alkaa 4/2020.
Espoon Asunnot Oy käynnisti vuoden 2019 aikana historiansa suurimman kiinteistökehityskohteensa purkutyöt vaiheittain niin, että toukokuussa käynnistyi Kirstinharju 4:n purku ja
elokuussa Kirstinharju 6:n purku. Samanaikaisesti edistettiin tilalle tulevan Kirstintie 2 -nimisen uudiskohteen suunnittelua ja uudiskohde sai rakennusluvan kesäkuussa 2019 ja investointipäätös kohteen käynnistämisestä tehtiin joulukuussa 2019. Suvelan purettavien kohteiden käyttöomaisuuden romuttaminen lisäsi 2019 vuoden poistoja 2,8 miljoonaa euroa.
Tavoitteet
Tulostavoite / tavoite
Keskimääräinen vuosittainen
käyttöaste vähintään 98 %.
Asiakaskokemus on hyvällä
tasolla.

Mittari / arviointikriteeri
Käyttöaste-%.
Lähtöarvo 98,8%
NPS-kyselyn
suositteluhalukkuus on +50

Tilanne TP ja toimenpiteet
98,6%
Puhelinasiakaspalvelun NPS 1-12/2019:
- Suositteluhalukkuus on 40
Asteikko (-100 … 100)

Keskimääräinen
asuntotuotannon aloitus 400
vuodessa

Neljän edellisen vuoden
alkaneiden asuntojen liukuva
keskiarvo. Tavoite 400.

Lämmityksen energiatehokkuus Kiinteistöjen keskimääräinen
paranee
lämpöindeksi

Asuntoaloituksia 1-12/2019 439 kpl.
Tällöin liukuva ka
324 kpl/vuosi.
40,1 kWh/Rm3
(40,6 kWh/Rm3 /2018)

Arvio
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Talous

Tuloslaskelma
1000 euroa
Liikevaihto
Liiket. muut tuotot
Henkilöstökulut
Materiaalit ja palvelut
Liiketoiminnan muut kulut
Poistot
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta
Liiketulos
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Tuloverot
Muut tilinpäätössiirrot
Kokonaistulos

TP 2018

TA 2019

Erotus 2019 Muutos-%
TP-TA
edellisvuodesta

TP 2019

135 144

140 027

139 606

-421

3%

5 934

340

2 910

2 570

-51 %

-6 092

-6 395

-6 488

-93

7%

-77 705

-78 692

-79 061

-369

2%

-1 852

-550

-344

206

-81 %

-30 508

-30 208

-33 884

-3 676

11 %

0

0

24 921

24 522

22 739

-1 783

0
-9 %

392

0

65

65

-83 %

-5 115

-6 968

-4 992

1 976

-2 %

0

0

-20 086
112

17 554

-17 700

-17 700

-12 %

112

-17 442

0%

Liikevaihto kasvoi 3,3 % (2,6 % v. 2018), mikä johtui asuntojen 2,5 %:n (1,0 %) vuokrankorotuksesta sekä 2018 loppuvuodesta ja 2019 alkuvuodesta valmistuneiden kohteiden vuokratuloista.
Yhtiö myi 17 vuokrauskäytöstä vapautunutta asunto-osakehuoneistoa, joista suurin osa oli
yksiöitä. Erillisasuntojen myyntitulot olivat yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Tuotoilla rahoitetaan uudiskohteiden ja perusparannuskohteiden omarahoitusosuuksia.
Liiketoiminnan kuluissa kustannusylitykset tulivat budjetoituihin kuluihin verrattuna hallintokuluissa 0,6 miljoonaa euroa, sähkössä 0,5 miljoonaa euroa, käytössä ja huollossa 0,4 miljoonaa euroa, vedessä ja jätevedessä 0,3 miljoonaa euroa sekä ulkoalueiden hoidossa ja tonttivuokrissa kummassakin 0,2 miljoonaa euroa. Kustannussäästöjä budjetoituun verrattuna
saavutettiin lämmityksessä, jätehuollossa, vakuutuksissa ja kiinteistöveroissa kaikissa 0,1
miljoonaa euroa. Korjauskustannukset jäivät budjetoidusta 1,3 miljoonaa euroa hankkeiden
viivästymisten takia.
Markkinakorkojen pysyminen matalina edesauttoi pidempään jatkunutta rahoituskulujen laskua.
Muut tilinpäätössiirrot koostuvat pääosin asuintalovarauksen purkamisesta ja lisäyksistä.
Rahoitus ja investoinnit
Rahoituslaskelma
1000 euroa

TP 2018

TA 2019

TP 2019

Kasvu-%

Investoinnit

34 211

52 017

Lainakanta

739 245

713 302

52 %
-4 %

Kassavarat

72 554

43 196

-40 %

Investoinneissa esitetään rahavirran investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (eli
pl. osakkeet ja osuudet). Investointeihin sisältyvät valmistunut Niittysillankulma 1 (1/2019),
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rakenteilla olevat Kynäkatu 8, Majurinkatu 1, Jousenpuistonkatu 5, Uuno Kailaankatu 2, Vesipirtintie 2 ja Kolkekannaksentie 1. Lisäksi peruskorjauksista sisältyvät kesken olevat Hansakallionkuja 3 ja Keskijuoksu 19.
Lainoja lyhennettiin 2019 vuonna 38,0 miljoonaa euroa, uusia lainoja (12,1 miljoonaa euroa)
ovat Niittysillankulma 1 loppulaina (9,2 miljoonaa euroa) sekä Hansakallionkuja 3 lainoitus
(2,9 miljoonaa euroa).
Espoon Asunnot Oy liittyi Espoon kaupungin konsernitilijärjestelyyn 1.12.2019.

3.2 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 Espoon Catering tarjoaa ateriapalvelutoimintaan liittyviä sisäisiä asiantuntijapalveluita.
Omistusosuus
100 %

Henkilöstömäärä
429

Hallituksen puheenjohtaja
Marjo Matikka

Toimitusjohtaja
Kristina Inkiläinen

Toiminta
Kilon Keittiössä alettiin tuottamaan kouluaterioita maaliskuun alusta, ja toukokuun alusta
noin 6000 päivittäisen aterian valmistus oli siirtynyt koulujen tuotantokeittiöistä Kilon keittiöön. Syyskuusta alkaen Kilossa valmistettiin keskimäärin 23.000 ateriaa päivässä, joista pkaterioiden osuus oli noin 63 prosenttia.
Yhteistyössä Kevan kanssa järjestettiin kaikille esimiehille vatupassivalmennusta, jonka tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen sekä työkalun saaminen aktiivisen tuen välittämiseen sekä työkykykeskusteluihin. Yhteistyössä Omnian kanssa on järjestetty suomen
kielen koulutusta maahanmuuttajataustaisille henkilöille sekä perustettu dieettikokkien oppisopimusryhmä. Johtoryhmä on osallistunut hallitusosaajakoulutukseen, kriisiviestintävalmennukseen sekä tehokkaan johtoryhmätyöskentelyn valmennukseen.
Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden eteen on tehty jo vuosia pitkäjänteistä työtä ja työ
jatkui hyvin tuloksin. Toimintavuonna edistettiin omistajan tavoitteita lisäämällä kasvisruoan
ja kotimaisen kalan tarjontaa. Koulujen tapahtumissa innostettiin nuoria ilmasto- ja ravitsemusvaikutuksiltaan suotuisaan ruokailuun. Kasvis- ja vegaaniruokien tarjontaa lisättiin erityisesti kouluruokailussa. Ruokajätteen määrä väheni 4 prosenttia vuoden 2018 tuloksesta.
Espoo Catering Oy otti käyttöön ISO 9001 laadunhallintajärjestelmän. Henkilöstö koulutettiin
laadunhallintajärjestelmän vaatimuksiin ja yhtiössä aloitettiin sisäiset ja toimittaja-auditoinnit.
Ulkoinen sertifiointi toteutettiin loppuvuodesta. ISO 9001 sertifikaatti on osoitus siitä, että Espoo Catering Oy:n toiminta täyttää kansainvälisen ISO 9001 laatustandardin kriteerit. Jatkuva parantaminen, asiakaskeskeisyys ja riskien hallinta ovat toiminnan keskiössä. ISO
14001 ympäristöjärjestelmän rakentaminen aloitettiin loppuvuonna.
Vuosittainen tilaaja- ja sopimusasiakkaiden asiakastyytyväisyyskysely toteutui Ruokapalvelujen koordinoimana joulukuussa 2019. Tulokset siitä valmistuivat tammikuussa 2020. Vuoteen 2018 verrattuna kokonaisarvosana pysyi miltei samalla tasolla. Positiivista kehitystä tapahtui erityisesti varhaiskasvatuksen asiakasryhmässä.
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Muutokset toimintaympäristössä
AvainTES:in mukainen järjestelyerä kohdennettiin palkkoihin (+ 1%) pääosin kokeille, joiden
saatavuus on vaikeaa. Huhtikuun alusta koko henkilöstön peruspalkan palkankorotukset olivat työehtosopimusten mukaisesti 1,2 prosenttia. Henkilöstön saatavuus on yhtiön isoimpia
haasteita ja tilanteen ei ennusteta muuttuvan, sillä palvelualan tarjonta ja sen myötä henkilöstötarve lisääntyy jatkuvasti. Yrityksen työnantajaimago lienee kuitenkin hyvä, sillä henkilöstön ”fiilismittarit” ovat parantuneet merkittävästi.
1.1.2017 voimaan tulleen hankintalain mukaan kilpailuttamatta tuotetut palvelut omistajayhteisölle voivat olla enintään 0,5 milj. €. Ulkoisen myynnin rajoituksiin tehtiin tarvittavat toimenpiteet yhdessä kaupungin ruokapalveluiden kanssa ja neljä Espoo Cateringin palvelutaloa siirtyi Palmialle 1.3.2019 alkaen. Tämän lisäksi Espoon kulttuurikeskuksen kahvila- ja
lounasravintola siirtyi ulkoiselle toimijalle 1.1.2019 alkaen ja Tietotien kahvila ISS:lle
1.6.2019 alkaen. Muuralan henkilöstöravintola toiminta loppui huhtikuussa koska rakennus
purettiin.
Kiloon keskitettävien koulujen muututtua palvelukeittiöiksi mitoituksia on tarkastettu ja henkilöstö on siirtynyt muihin avoinna oleviin työtehtäviin. Yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut toimintojen lisäkeskittämisestä Kiloon alkoivat 12.9. Tarkoituksena on lisätä 12 000
aterian ruokatuotanto Kilon Keittiöön vuoden 2020 alusta. Tavoitteena on turvata ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys, vuokratyövoiman käytön vähentäminen sekä Kilon Keittiön tuotantokapasiteetin tehokas käyttö ja synergiaetu tuotannon keskittämisestä. Yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut ovat tapahtuneet hyvässä yhteishengessä.
Ulkoisen myynnin liikevaihto ja tulos tulee eritellä vuoden 2020 tilinpäätöstiedoissa. Raportointi tätä varten on käynnistetty.
Tavoitteet
Tulostavoite / tavoite
Asiakastyytyväisyyskyselyn
kokonaisarvosana palvelusta on
vähintään samalla tasolla kuin
vuonna 2018
Ruokahävikin pienetyminen ja
hävikin vaihtoehtoisten
hyödyntämismahdollisuuksien
kehittäminen
Työn tuottavuus nousee
vähintään 1% / vuosi.

Mittari / arviointikriteeri
Tilanne TP ja toimenpiteet
Arvio
Asiakastyytyväisyysmittauksen Asiakastyytyväisyyskyselyn
arvosana palvelusta
kokonaisarvosana palvelusta oli 3,7 ja samalla
tasolla kuin vuonna 2018.

Vuoden 2019 tulos on
positiivinen.

Vuoden 2019 tulos

Ruoan hävikki-% ja
ruokahävikin hyödyntäminen

Vuonna 2019 ruokajätteen määrä on
vähentynyt Espoo Cateringissa keskimäärin
noin 4,0 % (kumul.) viime vuoden tuloksesta.

Vertailukelpoiset
Henkilöstökustannukset liikevaihdosta olivat
henkilöstökustannukset vuoden 51 prosenttia (53). Työntuottavuus nousi 2 %
2018 toteumaan
vuonna 2019.
Tilikauden kokonaistulos oli 0,2 milj. €.
Vuoden 2019 tulos on positiivinen.
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Talous

Tuloslaskelma
1000 euroa
Liikevaihto
Liiket. muut tuotot

TP 2018

TA 2019

31 998

Muutos-%
Erotus 2019 edellisvuode
TP-TA
sta

TP 2019

32 756

32 163

-593

1%

35

0

15

15

-57 %

Henkilöstökulut

-17 049

-17 109

-16 480

629

-3 %

Materiaalit ja palvelut

-10 298

-11 312

-11 450

-138

11 %

-3 570

-3 798

-3 693

105

3%

-232

-232

-324

-92

40 %

Liiketoiminnan muut kulut
Poistot
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta
Liiketulos

0
884

Rahoitustuotot

1

Rahoituskulut

0

Tuloverot

305

-177

-55

231

-74

-74 %

0

-100 %

-1

-1

-104

-49

Muut tilinpäätössiirrot
Kokonaistulos

-41 %

0
708

250

126

-124

-82 %

Rahoituslaskelma
1000 euroa

TP 2018

TA 2019

TP 2019

Kasvu-%

Investoinnit

0

0

0

0%

Lainakanta

0

0

0

0%

Kassavarat

14

15

15

7%

Espoo Catering Oy:n liikevaihto tilikaudella oli 32,2 milj. euroa (32,0) ja kasvoi prosentin. Liikevaihdosta Espoon kaupungin ostot ja henkilöstöateriat olivat 31,7 milj. euroa (30,8) ja
tämä oli 98 (96) prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Yksityinen myynti oli 0,5 milj. euroa (1,2)
ja tämä oli 2 (4) prosenttia kokonaisliikevaihdosta.
Espoo Cateringin merkittävimmät asiakkaat olivat varhaiskasvatus 55 % -osuudella (52),
Ruokapalvelut 16 % -osuudella (20) sekä opetus 10 % -osuudella (5). Kilon tuotantoon siirtyneiden koulujen aterialaskutus on siirtynyt kaupungin ruokapalveluilta Espoo Cateringille.
Liiketoiminnan kulut ja Kilon Keittiön poistot olivat yhteensä 31,9 milj.€ (31,0) indeksillä 103
vuoteen 2018. Kulujen kasvun syynä on ruokatuotannon lisääminen - uudiskohteet sekä Kiloon siirtyvä kouluruokatuotanto ja siihen liittyvät hankinnat sekä yleinen hintojen kasvu elintarvikkeissa, muissa tarvikkeissa ja palveluissa.
Liikevoitto ennen veroja oli 0,2 milj. euroa (0,9) ja oli 1 prosentti (3) liikevaihdosta. Toiminnan
kulut olivat 31,6 milj. euroa (30,9) joista henkilöstökulujen ja työvoimanvuokrauksen osuus
oli 52 prosenttia (55), elintarvikkeiden osuus 28 prosenttia (26) ja liiketoiminnan muiden kulujen osuus 20 prosenttia (19). Henkilöstön resurssoinnissa huomioitiin tuotannolliset ja asiakasmäärissä tapahtuneet muutokset. Työn tuottavuus kasvoi Kilon Keittiön toiminnan tehostuttua. Lisäksi lomasuunnittelua kehitettiin ja lomat keskitettiin pääsääntöisesti koulujen
loma-aikaan. Sairaspoissaolot ovat laskeneet ja Fiilismittarin tulokset ovat olleet hyviä.
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Näkymät vuodelle 2020
Elintarvikkeiden hintatason arvioidaan nousevan vuodesta 2019 ja palkkataso on nousussa
niin työehtosopimusperusteisesti kuin henkilöstön saatavuuden takia. Henkilöstön saatavuudessa palvelualoilla on haasteita ja työnantajamielikuvan kehittäminen on tärkeää. Lisäksi
henkilöstön ikärakenteen vuoksi työkykyjohtaminen korostuu.
Aromi -toiminnanohjausjärjestelmän versionvaihdoksen arviointi- ja hankintaprosessi käynnistettiin toimintavuonna. Yhtiön hallitus hyväksyi versionvaihdon investointiesityksen lokakuussa, jonka jälkeen hankinnasta julkaistiin suorahankintailmoitus. Uuden version hankinta
ja sen käyttöönotto ajoittuu vuosille 2020-2021.
Koy Kilon Keskuskeittiö/ Tilapalvelut on tehnyt päätöksen siitä, että v 2020 Kilon Keittiön
vuokrasta irrotetaan sähkö-, vesi- ja lämmityskustannukset.
Valmistelut Kilon Keittiön laajenevan toiminnan aloittamiseksi helmikuussa 2020 on tehty ja
noin 12.000 koululounasta lisää siirtyy valmistettavaksi sinne. Kasvavan ateriatuotannon
sekä laadukkaan ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi on reseptiikkaa ja keittiön prosesseja
seurattava ja kehitettävä jatkuvasti. Samoin tulee tarkastella kriittisesti koko keittiöverkoston
resurssointia ja organisointia, kun merkittävä osa tuotantokeittiöistä muuttuu palvelukeittiöksi.

3.3 KOY Espoon sairaala

KOY Espoon sairaala on Espoon kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on
vuokraoikeuden nojalla hallita Espoossa sijaitsevaa kiinteistön 49-64-1-9 (Turuntie 150)
osaa sekä omistaa ja hallita kiinteistöllä olevia tai sille rakennettavia rakennuksia.
Omistusosuus
100 %

Henkilöstömäärä
1

Hallituksen puheenjohtaja
Olli Isotalo

Toimitusjohtaja
Maija Lehtinen

Toiminta
Espoon sairaalan 4. kerroksen tiloissa toimii HUS synnytyssairaala. HUS-Kiinteistöt otti 4.
kerroksen ylläpidon hoitoonsa 1.6.2018. Lisäksi yhtiön on tehnyt sairaalan ylläpidosta ja tukipalveluista sopimuksia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Tilakeskuksen kanssa.
Yhtiöllä ja rakennuksen urakoitsijalla on vireillä prosessi koskien erityisesti urakan lisä- ja
muutostöistä johtuvaa erimielisyyttä.
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Tavoitteet
Tulostavoite / tavoite
Mittari / arviointikriteeri
Kuntoutus- ja synnytyssairaalan Tilojen käytettävyys
toiminta oheistiloineen
Takuukorjaukset valmiina vuoden Vikakorjauslistan korjaukset
aikana
100 % tehtynä
Ylläpitosopimuksen mukainen
Ylläpidon kustannukset
toiminta ja tuotannon
varmistaminen
Talousarvion mukainen toiminta; Tulos
nollatulos

Tilanne TP ja toimenpiteet
Arvio
Sairaalan tilat ovat käytössä, apteekin tilojen
muutostöiden suunnittelu ja toteutus on
menossa. Vuokrasopimus on valmistelussa.
Takuukorjausten viimeistely on jatkunut. Työt
lähes valmiit.
Sairaalan ylläpito toimii hyvin. Vastaus
Lujatalon kanteeseen ja vastakanne on
valmisteltu ja lähetetty 31.12.2019.
Toteuma on tulostavoitteen mukainen.
Oikeusprosessin kustannuksia seurataan
erikseen.

Talous

Tuloslaskelma
1000 euroa
Liikevaihto

TP 2018

TA 2019
4 354

Liiket. muut tuotot
Henkilöstökulut
Materiaalit ja palvelut

4 759

4 326

-433

-1 %

0

0
-36

-42

-6

-5 %

-3 796

-4 218

-3 583

635

-6 %

-338

65

0

0

-393

-403

0

0

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta
Liiketulos

TP 2019

-44

Liiketoiminnan muut kulut
Poistot

Muutos-%
Erotus 2019 edellisvuode
TP-TA
sta
0

0
-14 %

0

121

102

363

261

200 %

Rahoitustuotot

1 734

8 605

1 627

-6 978

-6 %

Rahoituskulut

-1 767

-8 707

-1 919

6 788

9%

-4

0

17

17

-525 %

0

0

84

0

Tuloverot
Muut tilinpäätössiirrot
Kokonaistulos

0
88

88

5%

Rahoituslaskelma
1000 euroa

TP 2018

TA 2019

TP 2019

Kasvu-%

Investoinnit

0

0

0

Lainakanta

150 582

143 605

143 605

-5 %

Kassavarat

9

8

8

-11 %

Yhtiön liiketulos oli 261 000€ ja kokonaistulos 88 000€. Tilinpäätöslukujen rahoitustuotoissa
ja -kuluissa on huomioitu rahastoidut vastikkeet, toisin kuin talousarvioluvuissa. Sen vuoksi
rahoituserien toteumat eivät ole vertailukelpoisia talousarviolukuihin.
Lainakanta laski 5% edellisvuodesta talousarvion mukaisesti.
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3.4 Länsimetro Oy
Länsimetro Oy:n tarkoituksena on rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää
Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ja edelleen Kivenlahteen ulottuvan länsimetron metroliikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja
muita länsimetroa ja sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Espoo omistaa yhtiöstä
noin 85 % ja Helsinki noin 15 %. Länsimetro perustettiin vuonna 2007.
Omistusosuus
84,4 %

Henkilöstömäärä
22

Hallituksen puheenjohtaja
Olli Isotalo

Toimitusjohtaja
Ville Saksi

Toiminta
Länsimetron ensimmäisen vaiheen työt jatkuivat vuoden 2019 aikana Tapiolassa ja Matinkylässä, joissa molemmissa parannetaan metroaseman saavutettavuutta rakentamalla asemalle toinen sisäänkäynti. Tapiolassa sisäänkäynti on valmistunut ja Etelänpuoleinen sisäänkäynti otettiin käyttöön 4.3.2019. Samaan aikaan avattiin uusi liityntäliikenteen bussiterminaali, ja Merituulentie avattiin liikenteelle. Matinkylässä sisäänkäynti liittyy uuteen hotellihankkeeseen ja myöhemmin myös uimahalliin. Käyttövaiheen investointeja jatketaan muun
muassa Urheilupuistossa, Matinkylässä ja Keilaniemessä. Tarkoitus on parantaa yksittäisten
teknisten järjestelmien sekä asemien käytettävyyttä. Näiden ennakoidaan valmistuvan vuoden 2020 aikana.
Metrojärjestelmään liittyvinä kehittämishankkeina on käynnistetty mm. Virve-verkon kuuluvuuden parantamiseen, kamera- ja kulunvalvontaan liittyvät hankkeet, joiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 aikana.
Ympäristöseurantoja ja raportointia on jatkettu ja jatketaan viranomaisten edellyttämässä
laajuudessa. Vuoden 2019 aikana koostettiin laaja Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti -projektin ympäristöselonteko, jota tullaan päivittämään vuosittain rakennusprojektin valmistumiseen asti.
Kesällä otettiin käyttöön uusi tiedonhallintajärjestelmä, METTI ja aloitettiin uuden sähköisen
huoltokirjajärjestelmän kehittäminen. Uudistetun huoltokirjan ennakoidaan olevan käytössä
kevään 2020 aikana.
Vuoden 2019 aikana laadittiin laaja selvitys Länsimetron asemien kaupallisten tilojen potentiaalista. Matinkylän asemalle alkuvuonna 2020 valmistuvan digimainonnan pilottihankkeen
perusteella arvioidaan vastaavan laitteiston sijoittamismahdollisuuksia kaikille asemille tarkoituksena lisätä merkittävästi mainonnan tuottoja. Kaupallisten tilojen kehitystyötä jatketaan
edelleen.
Yleisesti riskivaikutusten painopiste on kuluneen vuoden aikana siirtynyt kustannuksista turvallisuuden suuntaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että turvallisuustaso olisi heikentynyt,
vaan kehitys johtuu siitä, että kokemuksen karttuessa merkittävä kustannusriskeistä on poistunut tai kustannusvaikutukset ovat vähentyneet. Uusina merkittävimpinä riskeinä on tunnistettu metron kapasiteetin kasvattamiseen liittyvät epävarmuustekijät. Riskienhallintaa kehitetään ja jatketaan yhteistyössä mm. HKL:n kanssa vuoden 2020 aikana.
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Tytäryhtiöt
Länsimetro Oy:llä on kaksi tytäryhtiötä; Koy Matinkylän bussiterminaali ja Koy Matinkylän liityntäpysäköinti. Lisäksi Länsimetro Oy omistaa osuuden Tapiolan keskuspysäköinti Oy:stä.
sekä Koy Jousenpuiston pysäköinnistä, jonka omistuksesta on päätetty luopua. Omistus
keskittyy tämän jälkeen Espoon kaupungille. Espoon kaupunki vastaa jatkossa liityntäpysäköinnin järjestämisestä Urheilupuistossa. Kaikkien tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminta
liittyy Ruoholahti-Matinkylä -projektin hankesuunnitelman mukaiseen metroliikennettä tukevaan liityntäliikenteeseen.

Matinkylä-Kivenlahti
Hankkeen eteneminen
Rakennustöiden painopiste siirtyi vuoden loppua kohti runkorakennetöistä taloteknisiin töihin. Sammalvuoren varikolla talotekniset työt käynnistyivät jo aikaisemmin ja rakennustyöt
valmistuivat vuoden lopulla. Sammalvuoressa käyttöönottovaihe alkaa keväällä 2020. Asemilla ja ratalinjalla kaikki hankinnat saatiin loppuun. Myös sivu-urakoiden kaikki hankinnat on
nyt tehty ja sivu-urakoiden työt käynnistyivät rakennuskohteissa. Eri urakoiden ja urakoitsijoiden työvaiheiden ja aikataulujen yhteensovitus on todettu tärkeäksi ja siihen kiinnitetään erityistä huomiota. Ratatekniset työt alkavat kesällä 2020 päällysrakenneurakan töillä. Ensimmäisenä asemana käyttöönottovaihe alkaa Kaitaalla syksyllä 2020, jota seuraa Kivenlahden
asema vuoden lopulla.
Vuosi 2020 on tärkeä koko hankkeen onnistumisen kannalta. Vuoden lopussa hankkeen kokonaisvalmistausasteen tulee ylittää 90 %.
Tilannejohtamisen malli vakiinnutettiin ja tilannekeskustoimintaa kehitettiin edelleen vuoden
2019 aikana. PJU yhteistyön parantamiseen on tehty toimia. Hankkeen dokumentaatiohallinnan tietojärjestelmä Metti uusittiin ja otettiin käyttöön. Käyttöönottovaiheen valmistelu on
aloitettu.
Aikataulu ja kustannukset
Matinkylä-Kivenlahti hanke etenee kokonaisuutena hankesuunnitelman mukaisen aikataulun
mukaisesti. Asemien rakennusurakoiden toteutuksissa on asemakohtaisia viiveitä ja kaikkien
sivu-urakoiden hankinnat eivät edenneet täysin suunnitellussa aikataulussa. Suunnittelutilanne on pääosin hyvä ja rakennusurakat on edenneet pääosin ilman suunnittelusta johtuvia
tuotantoviiveitä. Viiveiden ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan hankesuunnitelman mukaisten
tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteena on, että Matinkylä-Kivenlahti osuus luovutetaan
operaattori HKL:n käyttöön viimeistään vuoden 2023 aikana.
Hanke etenee kokonaisuutena kustannusarvion mukaisesti. Kustannusriskiarvion perusteella
hankesuunnitelman mukaisen tavoitteen toteutuminen ei ole vaarassa.
Hankkeen valmistumisen kannalta merkittävin riski on ollut Espoonlahden aseman rakenteiden valmistuminen ajoissa, koska asemalla on yhteisiä rakenteita kauppakeskus Lippulaivan
kanssa. Citycon solmi viimein lokakuussa 2019 urakkasopimuksen Lippulaivan rakentamisesta Skanskan kanssa ja töiden odotetaan käynnistyvän kunnolla vuoden 2020 alussa.
Urakoitsijan löytymisen odotetaan pienentävän Espoonlahden kohteeseen liittyvää riskiä.
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Tavoitteet
Tulostavoite / tavoite
Länsimetro Oy:n metron
jatkeen (vaiheen 2)
rakentaminen etenee
sopimusten ja
suunnitelmien
mukaisesti

Mittari / arviointikriteeri
LM2-hankkeen kustannusennuste = 1 159
miljoonaa. Hankkeen kustannusennustetta
seurataan säännöllisesti projektin
tilannekeskuksessa. Vahvistetun
hankesuunnitelman mukaisesti Länsimetron
toisen vaiheen kustannusarvio on 1 159 milj.
euroa (MAKU 2017/11, t.s. ennen
inflaatiokorjausta)
Länsimetro Oy:n metron LM2-hankkeen odotettu luovutus liikennöintiä
jatkeen (vaiheen 2)
varten viimeistään vuoden 2023 aikana. Hankkeen
rakentaminen etenee
aikatauluennustetta seurataan säännöllisesti
sopimusten ja
projektin tilannekeskuksessa. Tarkennetun
suunnitelmien
hankesuunnitelman mukaan Länsimetron toisen
mukaisesti
vaiheen luovutus operaattorille tapahtuu vuoden
2023 aikana.

Tilanne TP ja toimenpiteet
Hanke etenee budjetin mukaisesti, eikä merkittäviä
kustannusriskejä ole tunnistettu.
Tavoitehinnan muutosesitysten määrä urakoissa on
odotusten mukaisesti lisääntynyt rakennustöiden
edetessä ja kustannusennusteita on korjattu ylöspäin.
Tavoitteen toteutuminen ei kuitenkaan hankkeen
tilannekuvan perusteella ole vaarassa.
Rakennustöiden painopiste siirtyi vuoden loppua kohti
runkorakennetöistä taloteknisiin töihin. Sammalvuoren
varikolla talotekniset työt käynnistyivät jo aikaisemmin.
Sammalvuoren rakennustyöt valmistuivat vuoden lopulla
ja käyttöönottovaihe alkaa heti 2020 alussa.
Urakkasopimusten mukaisiin tavoitteisiin nähden on
havaittu muutamien kuukausien viiveitä. Viiveiden ei
kuitenkaan arvioida vaikuttavan hankesuunnitelman
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen.
Espoonlahdessa Lippulaivan urakoitsija Skanskan
käynnistää työt 2020 alussa. Urakan käynnistymisen
odotetaan pienentävän Espoonlahden kohteeseen
liittyvää riskiä.
Tavoitteen toteutuminen ei hankkeen tilannekuvan
perusteella ole vaarassa.

Länsimetro Oy:n metron
jatkeen (vaiheen 2)
rakentaminen etenee
sopimusten ja
suunnitelmien
mukaisesti

Koko LM2-hankkeen tapaturmataajuus = 12;
tapaturmataajuus ilmaistaan miljoonaa työtuntia
kohden, aktiivisella työturvallisuutta parantavilla
toimenpiteillä pyritään 0 tapaturmaan, tavoitteena
pitää tapaturmataajuus alle 12. Tavoite on
tiukempi kuin rakennusalalla keskimäärin.

Työturvallisuuden toteuma oli 12,1 tapaturmaa /
miljoonaa työtuntia kohden. Tavoite alle 12 tapaturmaa /
miljoonaa työtuntia kohden on Matinkylä-Kivenlahti
hankkeessa asetettu merkittävästi tiukemmaksi kuin
rakennusalan keskimääräinen taso Suomessa.
Rakennusalan valtakunnallinen keskiarvo on 60
kpl/miljoonaa työtuntia kohden ja infrarakentamisen
valtakunnallinen keskiarvo on 30 kpl/miljoonaa työtuntia
kohden. Työturvallisuutta edistetään työmailla ja
työturvallisuustilannetta seurataan aktiivisesti.

Länsimetro Oy:n metroomaisuuden hallinta
(vaiheen 1) on
vastuullista ja
kustannusseuranta
ajantasaista.

HKL:n kunnossapitosopimuksen taloudellinen
malli päivitetään vastaamaan Länsimetron
elinkaaritalouden tarpeita.
HKL:n ja Länsimetro Oy:n välillä on
yhteistyösopimus, jossa sovitaan HKL:n huollosta
ja ylläpidosta Länsimetro Oy:lle. Vastuullisena
omistajana Länsimetro Oy haluaa varmistaa, että
kunnossapitosopimuksen taloudellinen malli
takaa elinkaaritalouden mukaisen toiminnan.

Länsimetron ja HKL:n välinen yhteistyösopimus
Länsimetron metrojärjestelmän, radan ja asemien
hallinnoinnista ja ylläpidosta on päivitetty ja
allekirjoitettu. Uusi taloudellinen malli otetaan käyttöön
1.1.2020.
Taloudellisen mallin päivityksellä on tavoiteltu
laajempaa kustannusten läpinäkyvyyttä ja Länsimetron
vaikuttamismahdollisuuksien parantamista sitä
koskevien hankintojen valmistelussa ja
päätöksenteossa.

Arvio
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Talous

Tuloslaskelma
1000 euroa
Liikevaihto
Liiket. muut tuotot
Henkilöstökulut
Materiaalit ja palvelut
Liiketoiminnan muut kulut
Poistot

TP 2018

TA 2019

Erotus 2019 Muutos-%
TP-TA
edellisvuodesta

TP 2019

21 570

19 276

19 276

0

-11 %

971

1 245

1 323

78

36 %

-1 128

-1 725

-1 927

-202

71 %

-17 035

-21 320

-17 759

3 561

4%

-1 012

-1 150

-713

437

-30 %

-31 072

-31 776

-31 907

-131

3%

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta
Liiketulos

0
-27 706

-35 450

-31 707

3 743

14 %

Rahoitustuotot

32 513

39 697

39 697

0

22 %

Rahoituskulut

-15 318

-16 350

-15 853

497

3%

2 875

2 421

1 628

-793

-43 %

-7 636

-9 682

-6 235

3 447

-18 %

Tuloverot
Muut tilinpäätössiirrot
Kokonaistulos

Länsimetro Oy:n omistamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät tehtävät rahoitetaan
omistajilta perittävillä vastikkeilla ja rakentamistoiminta omistajien takaamalla ulkoisella
rahoituksella. Vuonna 2019 Länsimetro Oy keräsi hoitovastiketta 16,7 miljoonaa euroa ja
hallintovastiketta 2,5 miljoonaa euroa. Hoitovastikkeella rahoitettavan metro-omaisuuden
hoidon, kunnossapidon ja kehittämisen kulut jäivät talousarviota pienemmiksi. Myös
hallinnon ja rahoituksen kulut jäivät alle budjetoidun.
Matinkylä-Kivenlahti -hanke etenee kokonaisuutena kustannusarvion mukaisesti. Kaikki
rakennusurakkahankinnat pysyivät budjetissa. Myös sivu-urakkahankinnat ovat pysyneet
kokonaisuutena budjetissa, vaikkakin osa hankinnoista on ylittänyt ja osa alittanut budjetin.
Suunnittelun kustannusennustetta on päivitetty. Tavoitehinnan muutosesitysten määrä
urakoissa on odotusten mukaisesti lisääntynyt rakennustöiden edetessä ja
kustannusennusteita on korjattu ylöspäin. Merkittäviä kustannusriskejä ei ole tunnistettu eikä
hankesuunnitelman mukaisen tavoitteen toteutuminen kustannustenkaan osalta ole
vaarassa.
Investoinnit ja rahoitus
Rahoituslaskelma
1000 euroa

TP 2018

TA 2019

TP 2019

Kasvu-%

Investoinnit

99 272

275 000

220 000

Lainakanta

1 300 651

1 575 000

1 431 000

122 %
10 %

Kassavarat

38 152

25 000

17 378

-54 %

Matinkylä-Kivenlahti osuus rahoitetaan lainoilla ja valtionavustuksilla. Rahoittajina toimivat
Euroopan investointipankki (EIB), Pohjoismainen investointipankki (NIB) ja Kuntarahoitus.
Valtio on sitoutunut osallistumaan hankkeen kustannuksiin 30% osuudella korkeintaan 240
miljoonaa euroa.
Vuoden 2019 aikana hankkeen toteutukseen on hankittu uutta lainarahoitusta 155 miljoonaa
euroa. Kivenlahti-Matinkylä - hankkeen kokonaisrahoitus on vuoden 2019 loppuun mennessä 460 miljoonaa euroa lainarahoitusta ja 74,1 miljoonaa euroa valtionavustusta.
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Alkuvuonna 2019 aloitettujen käyttövaiheen investointien toteutukset jatkuvat vielä vuoden
2020 aikana. Vuodelta 2018 on arvioitu siirtyvän investointikustannuksia vastaavasti vuodelle 2019. Käyttövaiheen investointien tason ennakoidaan säilyvän 2020 samalla tasolla
kuin vuonna 2019.
Kokonaisinvestointien budjetti vuodelle 2019 oli 275 miljoonaa euroa, pitäen sisällään ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelman mukaisten töiden loppuunsaattamisen, käytönaikaiset
investoinnit, sekä toisen vaiheen rakennusaikaiset investoinnit ja rahoituskulut. Bruttoinvestoinnit vuonna 2019 olivat noin 220 miljoonaa, jota pienentää valtionosuus 46 miljoonaa. Investoinnit jäivät budjetoidusta noin 55 miljoonaa.
Monien ensimmäisen vaiheen lainojen lyhennykset alkoivat vuoden 2019 aikana ja tämä on
korottanut yhtiön rahoitusvastiketta verrattuna vuoteen 2018. Rahoitusvastikkeen nousu jatkuu myös vuosina 2020-2022 samasta syystä.

3.5 KOY Espoon Sotekiinteistöt
Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöt on 100 %:sti Espoon kaupungin omistama yhtiö. Yhtiö
omistaa tai hallitsee Espoossa sijaitsevia kiinteistöjä sekä rakennuttaa, omistaa ja hallitsee
niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiö hankkii omistamiensa tai hallitsemiensa
kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten kiinteistöpidon palvelut.

Omistusosuus
100 %

Henkilöstömäärä
1

Hallituksen puheenjohtaja
Olli Isotalo

Toimitusjohtaja
Harri Kivinen

Sotekiinteistöt kartalla (ympyrän koko viittaa rakennusten neliömäärään):
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Toiminta
Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat on jakautunut ja yhtiön toiminta on päättynyt 31.3.2019.
Jakautumisessa on perustettu 1.4.2019 Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöt ja Kiinteistö Oy
Espoon Koulu- ja päiväkotitilat.
Yhtiön ensimmäinen tilikausi on 1.4.2019-31.12.2019 ja jatkossa kalenterivuosi.

Talous

Tuloslaskelma
1000 euroa

TP 2018

TA 2019

Liikevaihto

Erotus 2019
TP-TA

TP 2019
839

746

-93

0

0

0

-9

-3

6

-668

0

668

Liiketoiminnan muut kulut

0

-501

-501

Poistot

0

0

0

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta

0

0

0

Liiketulos

162

242

80

Rahoitustuotot

667

593

-74

Rahoituskulut

-650

-44

606

Liiket. muut tuotot
Henkilöstökulut
Materiaalit ja palvelut

Tuloverot

0

Muuttilinpäätössiirrot

-268

Kokonaistulos

179

523

344

Rahoituslaskelma
1000 euroa

TP 2018

TA 2019

TP 2019

Kasvu-%

Investoinnit

0

Lainakanta

9 811

Kassavarat

452

Yhtiön liiketulos oli 242 000 euroa positiivinen eli hieman talousarviota parempi. Muut tilinpäätössiirrot ovat rahastoituja vastikkeita. Yhtiöllä on lainaa noin 10 miljoonaa euroa.
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3.6 KOY Espoon Koulu- ja päiväkotitilat
Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat on 100 %:sti Espoon kaupungin omistama
yhtiö. Yhtiö omistaa tai hallitsee Espoossa sijaitsevia kiinteistöjä sekä rakennuttaa, omistaa
ja hallitsee niille rakennettavia rakennuksia. Oleellinen osa toimintaa on espoolaisten
koulujen ja päivä-kotien rakennuttaminen ja peruskorjaaminen. Lisäksi yhtiö hankkii
omistamiensa tai hallitse-miensa kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien rakennusten
kiinteistöpidon palvelut.

Omistusosuus
100 %

Henkilöstömäärä
1

Hallituksen puheenjohtaja
Olli Isotalo

Toimitusjohtaja
Harri Kivinen

Koulu- ja päiväkotikiinteistöt kartalla (ympyrän koko viittaa rakennusten neliömäärään):

Toiminta
Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat on jakautunut ja yhtiön toiminta on päättynyt 31.3.2019.
Jakautumisessa on perustettu 1.4.2019 Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotitilat ja Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöt.
Yhtiön ensimmäinen tilikausi on 1.4.2019-31.12.2019 ja jatkossa kalenterivuosi.
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Talous

Tuloslaskelma
1000 euroa

TP 2018

Liikevaihto
Liiket. muut tuotot
Henkilöstökulut

TA 2019

Erotus 2019
TP-TA

TP 2019
5 984

6 013

29

29

28

-1

-22

-21

1

-5 770

0

5 770

Liiketoiminnan muut kulut

0

-5 462

-5 462

Poistot

0

0

0

Materiaalit ja palvelut

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta

0

0

0

221

558

337

Rahoitustuotot

9 261

9 261

0

Rahoituskulut

-2 166

-1 830

336

Liiketulos

Tuloverot

0

Muut tilinpäätössiirrot
Kokonaistulos

0

0

-7 989

7 316

0

TA 2019

TP 2019

-7 316

Rahoituslaskelma
1000 euroa

TP 2018

Kasvu-%

Investoinnit

49 960

Lainakanta

155 941

Kassavarat

8 105

Yhtiön liiketulos oli 558 000 euroa positiivinen. Muut tilinpäätössiirrot ovat rahastoituja vastikkeita. Rahastointien jälkeen kokonaistulos jäi nollaksi.

Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjausta ja laajennusta varten sekä Laajalahden koulun
ja Tuomarilan koulun peruskorjauksia varten nostetaan tulevina vuosina lisää lainaa, joten
lainakanta tulee kasvamaan. Kyseiset peruskorjaukset ovat myös yhtiön merkittävimmät
investoinnit.

3.7 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja aikuiskoulutusta, mikäli siitä jäsenkuntien kanssa erikseen sovitaan. Espoon osuus peruspääomasta on 86,89 %.
Omistusosuus
86,89 %

Henkilöstömäärä
895

Hallituksen puheenjohtaja
Pirjo Kemppi-Virtanen

Toimitusjohtaja
Sampo Suihko

Toiminta
Yhtymähallitus vahvisti Omnian strategian joulukuussa 2018 jäsenkuntien valtuustojen vahvistaman perussopimuksen mukaisesti. Strategiseksi viitekehykseksi asetettiin kestävä tulevaisuus. Tätä tavoitellaan jäsenkuntien asettamilla perustehtävillä ja tiiviillä yhteistyöllä val-
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tiovallan, jäsenkuntien, yritysten, korkeakoulujen ja opiskelijoiden kanssa. Tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi kevään 2019 aikana johtamisjärjestelmä- ja vastuualuejako uudistettiin yhteistoimintaneuvotteluna.
Johtamisjärjestelmän uudistamisen seurauksena jokaisen johtoon ja esimiestehtäviin kuuluvan henkilön tehtävänkuva muuttui ja päätösvaltaa täsmennettiin.
1.8.2019 voimaan astuneet toimintaohjeet sekä muutokset johtamisessa ja esimiestyössä
tukevat perussopimuksen mukaisten tehtävien toteuttamista varmistaen myös osaltaan kuntayhtymän ja Omnia-konsernin toiminnan tuloksellisuuden.
Omnian perustehtävän hoitamiseksi 1.8.2019 perustetun elinvoima- ja työllisyysyksikön tavoitteena on lisätä markkinaehtoista- ja sidosyksikkökoulutusta sekä kehittää kumppanuuksia ja yritysyhteistyötä myös opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen varmistamiseksi. Omnian liiketoimintasuunnitelmaa on kehitetty asiakkuuksien hallinnan parantamiseksi, liiketoiminnan prosessien sujuvoittamiseksi ja jäsenkunnille tarjottavien palveluiden
kehittämiseksi. Yksikön tehtävänä on myös kehittää Avoimen Omnian verkkokauppa- konseptia sekä toimintavuoden lopulla päätetyn kuntakokeiluun liitettävien Omnian palveluiden
valmistelua.
Kansainvälinen toiminta on kertomusvuoden aikana ollut erittäin aktiivista. Omnian toimintaan on tutustunut vierailukäynneillä vuoden aikana 996 kv-vierasta. Omnia on nimetty
UneVoc Center of Excellenceksi ainoana toisen asteen oppilaitoksena pohjoismaissa. Omnia on YK-oppilaitos ja liittynyt osaksi eurooppalaista Xarxa FP-verkostoa. Kaksivuotinen
EU-Twinning-hanke Moldovan ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi vahvistaa Omnian
asemaa maan johtavana ammatillisen koulutuksen osaamisen välittäjänä.
Osakkuusyhtiö (Omnia Education Partnerships Oy) täydentää osaltaan Omnian kehitystä
merkittäväksi ammatillisen koulutuksen kansainväliseksi vaikuttajaksi.
Kertomusvuoden aikana Omnian eri toimipisteissä on toteutettu kuntoarvioita ja -tarkastuksia
sekä tehty elinkaariajattelun mukaisia korjaus- ja ylläpitotöitä. Tämän myötä laaditaan tilojen
käyttöasteiden tehostamisohjelma ja vahvistetaan opiskelijoiden oppimisedellytyksiä erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten Omnian talonrakennustyömailla, Finnsin toimipisteessä
sekä autoalan kumppaneiden toimitiloissa.
Toimintojen keskittämistä Omnian omiin tiloihin jatketaan. CleanTechGarden -hankkeella pyritään varmistamaan, että Kiviruukin alueelle metroradan välittömään läheisyyteen saadaan
luotua toimintakokonaisuus, joka mahdollistaisi toimintojen keskittämistä ja vuokratiloista luopumista.
Muutokset toimintaympäristössä
Toimintavuoden alussa ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstö siirtyi vuosityöaikaan,
joka toteutettiin valtakunnallisella virka- ja työehtosopimusmuutoksella. Sopimusmuutos kasvatti henkilöstökustannuksia ja käytettävissä olevaa työaikaa. Lopulliset vaikutukset pystyään todentamaan tilinpäätösanalyysin yhteydessä. Henkilöstöresurssien tehostamista jatketaan hyödyntäen määräaikaisuuksien päättymiset ja eläkkeelle siirtymiset siten, ettei korvaavia rekrytointeja tarvitse tehdä. Uudistusten täytäntöönpanon aikana Omnian rekrytoinnissa
on käytössä tiukka täyttölupamenettely.
Ammatillisen koulutuksen jatkuvan haun periaate edellyttää merkittäviä uudelleenjärjestelyjä
sekä resursointia opiskelijoiden poluttamisessa ja uraohjaukseen panostamisessa.
Sote-/maakuntauudistuksen lainsäädännön viivästyminen toi mukanaan epävarmuustekijöitä
sekä olemassa olevan koulutuksen että markkinaperusteisen koulutuksen järjestämiseen tulevaisuudessa.
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Inkluusio-palveluiden vahvistaminen on noussut yhteiskunnallisesti yhä merkittävämpään
asemaan niin vieraskielisten kuin perusväestönkin osalta. Näiden palveluiden tarjoamisessa
ammatillisella koulutuksella on yhä merkittävämpi rooli. BusinessEspoo-toimintamalli on onnistunut tehostamaan alueen työllistymistä edistäviä palveluita.
Espoon seudun kehittyessä yhä kansainvälisemmäksi ja monikulttuurisemmaksi on yhteistyötä jäsenkuntien, alueen yritysten ja korkeakoulujen kanssa tiivistetty ja siten varmistettu
edellytyksiä väestön osaamisen kehittymiseen ja alueen työvoimatarpeen tyydyttämiseen.
Omnian englanninkielisen opetuspalvelun laajentamiseksi on Opetusministeriöltä haettu uusia englanninkielisiä koulutusohjelmia.
Tavoitteet
Tulostavoite / tavoite
Toimintakate on vähintään
alkuperäisen talousarvion
mukainen
Asiakkaiden ja sidosryhmien
tyytyväisyys on parempi kuin
edellisen vuoden taso
Työllistyneiden tai jatkoopintoihin päässeiden osuus
valmistuneista

Mittari / arviointikriteeri
Toimintakate, M

Tilanne TP ja toimenpiteet
-0,6 M

Arvio

Asiakas- ja sidosryhmäpalaute Toteuma 3,7
Lähtöarvo: 3,7
Parempi kuin vuoden 2018 taso Toteuma 83,9 %
Lähtöarvo >80%

Talous

Tuloslaskelma
1000 euroa
Liikevaihto
Liiket. muut tuotot

TP 2018

TA 2019

76 220

Muutos-%
Erotus 2019 edellisvuode
TP-TA
sta

TP 2019

75 110

74 469

-641

0

0

0

0

Henkilöstökulut

-51 469

-52 763

-52 836

-73

Materiaalit ja palvelut

-2 %
3%

-17 665

-17 210

-17 163

47

-3 %

Liiketoiminnan muut kulut

-4 461

-4 100

-5 059

-959

13 %

Poistot

-3 732

-3 107

-3 105

2

-17 %

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta

2

0

0

0

-100 %

-1 105

-2 070

-3 694

-1 624

234 %

Rahoitustuotot

1 066

140

1 163

1 023

9%

Rahoituskulut

-252

-40

-291

-251

15 %

-2

0

0

0

-100 %

0

0

618

-293

-1 970

-2 204

-234

652 %

Liiketulos

Tuloverot
Muut tilinpäätössiirrot
Kokonaistulos

Strategisena päämääränä oli saavuttaa talouden tasapaino vuoden 2020 loppuun mennessä. Talous ei vuoden 2019 aikana kehittynyt odotetusti, joten kuntayhtymän sitovaa talousarviotavoitetta (toimintakate) vuodelle 2019 ei saavutettu, eikä talouden tasapainotavoitteen saavuttaminen ollut realistinen alkuperäisen aikataulun puitteissa. Tämän vuoksi vuoden 2020 talousarvio ja -suunnitelma perustuvat arvioon, että toimintasuunnitelmassa esitettyjen korjaavien toimenpiteiden myötä talouden tasapaino saavutetaan vuoden 2021 loppuun mennessä.
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Talouden sopeuttamistoimien riittävyyttä ei pystytty täysimääräisesti ennakoimaan vuoden
2019 talousarviovalmistelun yhteydessä liittyen mm. koulutuksen erillisrahoitusten poistumiseen, työ- ja virkaehtosopimusperusteiseen henkilöstökustannusten kasvuun sekä koulutuskilpailutuksiin. Tilikauden 2019 tuloksen arvioidaan jäävän n. 0,9 milj. euroa budjettitavoitteesta, mikä tarkoittaa n. 2,7 milj. euron tulosparannustarvetta vuoden 2021 loppuun mennessä talouden tasapainon saavuttamiseksi. Taseen kertyneellä ylijäämällä pystytään kuitenkin kattamaan kertyvä alijäämä kokonaisuudessaan kuntalain edellyttämällä tavalla.
Investoinnit ja rahoitus
Rahoituslaskelma
1000 euroa

TP 2018

TA 2019

TP 2019

Kasvu-%

Investoinnit

1 157

2 400

637

-45 %

Lainakanta

6 000

6 000

0

-100 %

Kassavarat

41 794

43 102

35 551

-15 %

Talousarvioon 2019 sisältyy rakennusten perusparannus- ja muutostöitä sekä laitteiden ja
kaluston hankintoja n. 2,4 milj. eurolla. Osa perusparannushankkeiden toteutuksesta siirtyi
vuodelle 2020 tarkempien kuntotutkimusten perusteella, joten investointimenot jäivät 0,6 milj.
euroon. Kassavarat ovat kehittyneet odotetusti. Omnialla ei ole korollista pitkäaikaista saamista eikä velkaa.
Näkymät vuodelle 2020
Vuoden 2020 aikana keskiössä on perustehtävien tuotannollis-taloudellinen varmistaminen.
Johtamisen vuosikellon avulla selkiytetään kaikilla esimiestasoilla opiskelijavirtauman ja talouden seurantaa vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Yhteistyö jäsenkuntien kanssa tiivistyy entisestään kuntakokeilun ja laajentuvien sidosyksikköpalveluiden toteuttamiseksi. Samoin yhteistyö opiskelijapolkujen vahvistamiseksi peruskouluista toiselle asteelle sekä lukioiden ja ammatillisen koulutuksen/korkeakoulutuksen kesken lisääntyy.
Opiskelijoiden hyvinvoinnin varmistamiseksi yhteistyötä jäsenkuntien ao. opiskelijapalveluiden kanssa tiivistetään.
Vuoden 2020 aikana käynnistetään kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukaisesti
CleanTechGarden-hankkeen suunnittelu yhteistyössä kumppaneiden kanssa.
Omnian palvelutarjonnan laajentuessa perussopimuksen tehtävien mukaisesti, on vuoden
2020 tavoitteena Omnia-konsernin toimintamallin ja käytänteiden kirkastaminen. Samassa
yhteydessä konserniyksiköiden omistajaohjausta selkiytetään.
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4. Kuntayhtymien tavoitteet
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
Omistusosuus
22,54 %

Henkilöstömäärä
806

Hallituksen puheenjohtaja
Mia Nygård

Toimitusjohtaja
Raimo Inkinen

Tulostavoite / tavoite
Tuottavuus nousee
vähintään 1,5 % / vuosi

Mittari /
arviointikriteeri
Tuottavuuden nousu

Toimenpiteet / Lähtöarvo
Tuottavuuden parantamiseksi aloitetaan
prosessien systemaattinen
sujuvoittaminen (Lean), toteutetaan
pilottiprosessit ja laaditaan
etenemissuunnitelma.

Tilanne TP
Toteuma;
Vesihuolto 80,2 €/as/v* (tavoite 80,2€/as/v)

TP 2018 Tuottavuus Vesihuolto 78,2
€/as/v

Tavoite toteutui osittain

Jätehuolto ennuste v.2019 170 €/tn* (tavoite
161€/tn)

TP 2018 Tuottavuus Jätehuolto 118 €/tn
Tehostetaan toimenpiteitä
vesijohtoverkon hävikin
pienentämiseksi

Toimenpiteet ja hävikin Verkossa jatketaan verkostojen
Ei saatavilla dataa.
määrä.
saneerausvelan laskentatavan määrittelyä
ja verkostosaneerausten kohdentamisen Toimenpiteet datan saamiseksi ja analysoimiseksi
monimuuttuja-analyysin
aloitettu.
kehittämistä.Verkostojen
vuototaselaskelman käyttöönottoa
valmistellaan.
Verkossa, Vedenpuhdistuksessa
(aluemittausjärjestelmä) ja
Jätevedenpuhdistuksessa
(pumppaamodata)

Investointitaso on
kestävällä tasolla.

Omavaraisuusasteen
kehittyminen.

Lähtäarvo: TP2018 29,2%.

28,8 % (Ennuste, luvut eivät vielä valmiit 16.1)

10 vuoden investointiohjelman
päivittämistä varten laaditaan investointien
vaikuttavuudenarviointimenetelmä.
Kotitalouksien jätteen
kierrätysasteen ja
palvelutason nostaminen.

- Erilliskeräyksen, ml. •Jätehuoltomääräysten
muovin keräyksen
erilliskeräysvelvoitteiden tiukkenemiseen
tehostaminen
valmistautuminen (biojäte, muovi, kartonki)
•Monilokerokeräyskokeilun
- Sortti-asemien
käynnistäminen
viikonloppuaukioloajat
•Asiakastyytyväisyyden ja
- Keräyspisteiden
asiakaskohtaamisen mittaamisen malli
saavutettavuus
(tavoitteet, toteutustapa) uudistetaan
•Palveluiden yhteiskehittäminen
asiakkaiden kanssa sekä nykyisissä että
tulevissa, uusissa palveluissa
•Asiakaskontaktien hallintaan liittyvien
toimintaprosessien kehittäminen ja uuden
monikanavaisen
kontaktienhallintajärjestelmän määrittely
ja hankinta
•Asiakas- ja laskutusjärjestelmän
asiakastietojen datan laadun
varmistaminen

Toteuma TP 2019;Kotitalousjätteen kierrätysaste
45 % (tavoite 46 %, laskentatapa muuttunut)
Kotitalouksien sekajätteen määrä ei ole saatu
laskuun, samalla paperijätteen määrä vähenee.
Tavoite; Asiakaskontaktien vasteaika enintään 5
arkipäivää
Tämä tavoite toteutui jos kontakti hoidettavissa
asiakaspalvelukeskuksessa alusta loppuun, mutta
ei ole toteutunut mikäli kontaktin hoito edellyttää
asiantuntijalausuntoa tai suoraa asiantuntijan
vastausta asiakkaalle.
Reklamaatioratkaisun vasteaika; Tavoite
reklamaatioratkaisulle on enintään 15 arkipäivää
Toteuma; Asiakkaalle lähetetyn ensimmäisen
vastineen käsittelyajan arvio on 15 arkipäivää
(niissä tapauksissa missä vastineen antaminen on
mahdollista). Uusi kontaktienhallinta järjestelmä
tulevaisuudessa mahdollistaa reklamaation
läpimenoajan mittaamisen

Arvio
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Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS)
Omistusosuus
17,55 %

Henkilöstömäärä
24 936

Hallituksen puheenjohtaja
Ulla-Marja Urho

Toimitusjohtaja
Juha Tuominen

Tulostavoite / tavoite
Investointien kokonaistaso
mitoitettava
rahoituksellisesti kestävälle
tasolle.

Jorvin sairaala-alueen
yhteisten palvelupolkujen
asiakaslähtöistä
kehittämistä jatketaan
kaupungin kanssa
yhteistyössä.

Mittari /
arviointikriteeri
HUS:n investointitaso,
velkamäärän muutos.
Arvio kestävyydestä.

Arvio toimenpiteiden
riittävyydestä.

Toimenpiteet / Lähtöarvo
Talousarviossa suunnitellaan nostettavaksi
uutta pitkäaikaista lainaa enintään 160
milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja
lyhennetään 14,9 milj. euroa. Vuoden
lopussa kuntayhtymällä arvioidaan olevan
pitkäaikaista lainaa 452,1 milj. euroa.
Arvioidaan, että pysytään talousarviossa.

Tilanne TP
Talousarvioissa investointien yhteismäärä
muutettiin valtuuston 12.12.2019 päätöksellä 213
milj. euroksi. Kirjanpidon mukainen toteuma
31.12.2019 oli 209,1 milj. euroa. Pitkäaikaisen
lainan määrä vuoden lopussa oli 452,1 milj. euroa.

Yhteiset toimenpiteet alkaneet.

HUS ja Espoo käynnistivät vuonna 2018 yhteisen
hankkeen Jorvin kampuksen hoitoketjujen
analysoimiseksi ja kehittämiseksi. Selvityksen
laati NHG. Selvityksen perusteella on tunnistettu
yhteisiä kehittämistoimenpiteitä, joiden
käsittelemiseksi järjestettiin HUSin ja Espoon
yhteinen kokous 4.10. Jatkotoimenpiteiksi sovittiin
1. Ennakkoilmoitusten nykyistä laajempi
hyödyntäminen potilaiden siirtyessä HUSista
jatkohoitoon Espoon vuodeosastoille
2. Siirtoviivemallin uudistaminen
3. Kotiuttamisen edellytysten parantaminen HUSin
vuodeosastoilla
4. Jorvin kampuksen potilasvirtojen
kokonaisohjauksen kehittäminen
5. Eräiden erikoisalojen siirtokäytäntöjen tarkastelu
6. Jorvin kampuksen yhteinen kehittäminen
Yhteistyö HUSin ja kaupungin välillä jatkuu v. 2020
ja jatkotoimenpiteistä on sovittu osapuolten
yhteistyökokouksessa.
Vastuuhenkilöt:
• käytännön toimenpiteiden suunnittelu: HUSissa
hallinnollinen ylilääkäri Piia Aarnisalo,
perusterveydenyksikön johtaja Tapani Hämäläinen,
Espoossa johtava ylilääkäri Roope Leppänen
• seuranta: HUSissa johtajaylilääkäri Markku
Mäkijärvi ja Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja Atte
Meretoja, Espoossa perusturvajohtaja Juha Metso

Kiinteistöomaisuuden
arviointi ja realisointi
omistajille.

Tuloutukset omistajille Yhtymähallintoon on palkattu henkilö, joka Lastenlinnan myynti ei toteutunut esisopimuksen
ja Espoolle.
selvittää ei liiketoiminnalle välttämättömien mukaisesti. Asuntojen myynti: Lohjan ja
kohteiden myyntiä.
Raaseporin kerrostalojen myyntipäätökset tehtiin
vuonna 2019, mutta käuppa toteutuu due diligence
selvityksistä johtuen v. 2020. Lohjan Paloniemen
asunnot myytiin v. 2019.
Palvelusopimuksen
Talousarvion
Johtoryhmä päätti, että yksiköiden johdon Maksuosuus ylittää talousarvion 6,5 %
mukaiset menot toteutuvat toteutuminen Espoo- tulee mahdollisimman pian käynnistää
korkeintaan talousarvion
kuntalaskutuksen
päivitetyt ja tehostetut toimenpiteet 2019
mukaisena.
osalta.
talousarviossa vahvistettujen
toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteuttamiseksi. Toimenpiteet
tulee määritellä 10.5. mennessä.
Tavoitteiden toteutumisen tueksi laaditaan
HUS-tasoinen tuottavuusohjelma.
Tuottavuus nousee
vähintään 1 % / vuosi.

Laskutuksen kasvu
verrattuna toiminnan
volyymin kasvuun, ero
vähintään 1
prosenttiyksikköä.

Johtoryhmä päätti, että yksiköiden johdon
tulee mahdollisimman pian käynnistää
päivitetyt ja tehostetut toimenpiteet 2019
talousarviossa vahvistettujen
toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteuttamiseksi. Toimenpiteet
tulee määritellä 10.5. mennessä.
Tavoitteiden toteutumisen tueksi laaditaan
HUS-tasoinen tuottavuusohjelma.

Kokonaistasolla henkilötyön tuottavuus laski tammisyyskuussa 0,9 %. DRG-pistekustannus kasvoi
4,4 % (deflatoitu) edellisestä vuodesta. Psykiatrian
deflatoimattomat kokonaiskustannukset per
hoidettu potilas nousivat 0,9 % edellisvuodesta.
Joulukuun lukuja ei vielä saatavilla.
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Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Omistusosuus
21,8 %

Henkilöstömäärä
396

Hallituksen puheenjohtaja
Risto Rautava

Toimitusjohtaja
Suvi Rihtniemi

Tulostavoite / tavoite
Jalankulun, pyöräilyn,
joukkoliikenteen
kulkutapaosuus kasvaa ja
uusia liikkumispalveluja
otetaan käyttöön.

Mittari /
arviointikriteeri
Kulkutapaosuuksien
määrä ja yritysten
tarjoamat
liikkumispalvelut.

Tilanne TP
Vuonna 2018 espoolaiset tekivät 46 % matkoistaan henkilöautolla. Kävellen tehtiin 26 %
matkoista, joukkoliikenteellä 18 % ja pyörällä 9 %. Vuoteen 2012 verrattuna henkilöauton
kulkutapaosuus pysyi samana, kävelyn ja pyöräilyn osuudet kasvoivat ja joukkoliikenteen
osuus laski. Joukkoliikennematkojen osuus joukkoliikenne- ja henkilömatkojen
yhteenlasketusta määrästä oli Espoossa 28 % vuonna 2018. Vuonna 2012 joukkoliikenteen
osuus oli 31 %. Tulokset perustuvat syksyn 2018 Liikkumistutkimukseen ja koskevat
arkiliikkumista. Seuraavan kerran tieto päivittyy syksyn 2019 tutkimuksessa ja on saatavissa
keväällä 2020.
Uuden vyöhykehinnoittelun käyttöönoton jälkeen on kuitenkin jo saatu tutkimustietoa että
Espoon B-vyöhykkeellä asuvat ovat lisänneet jonkin verran joukkoliikenteen käyttöä niin
työmatka- kuin vapaa-ajan liikkumiseensa. Espoon ja Vantaan B vyöhykkeellä asuvat vastaajat
olivat tyytyväisimpiä vyöhykeperustaiseen hinnoitteluun. He olivat tyytyväisiä niin
matkustusalueen laajuuteen, lippuvalikoimaan, hinnoittelun selkeyteen, vyöhykerajojen
sijaintiin kuin lippujen hintoihinkin.
Tarkemmat tiedot kulkutapaosuuksista saadaan myöhemmin.

Joukkoliikenteen
energiatehokkuutta
parannetaan ottamalla
käyttöön sähköbusseja ja
muun linja-autokaluston
osalta siirrytään
käyttämään yhä enemmän
biopohjaisia polttoaineita

Joukkoliikenteen
palvelutaso on parantunut.

Sähköbussien määrän
kasvu Espoossa ja
biopohjaisten
polttoaineiden
osuuden kehitys.

Espoossa vuoden 2019 syksyllä on liikenteessä jo 22kpl sähköbusseja. Uusia
täyssähköbusseja otettiin käyttöön Espoon Leppävaaran HSL-linjoilla 20 kpl elokuussa.
Tämän lisäksi Keravan HSL-liikenteessä aloitti 10 uutta täyssähköbussia.
Sähköbusseja ei ole koskaan aiemmin otettu Suomessa käyttöön samalla kertaa yhtä paljon.
Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun HSL edellytti linjoja kilpailuttaessaan sähköbussien
käyttöönottoa. Pohjolan Liikenteen hankinta yllätti bussiliikenteen tilaajan myönteisesti. HSL:n
vaatimus oli, että kilpailussa mukana oleville Leppävaaran linjoille tulisi vähintään viisi
sähköbussia, mutta autoja tuli kuusinkertaisesti,

Biopolttoaineiden osalta on tavoitteena päästä vuoteen 2025 mennessä 100 %:iin. Vuonna
2019 arvioidaan, että bussiliikenteestä 37 % käyttää biopolttoaineita (vuonna 2018 33,6%).
HSL:n tavoitteena on leikata päästöjä 90 prosentilla vuoteen 2025 mennessä vuoden 2010
tasosta.
Joukkoliikenteen
Syksyn asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia ei ole vielä julkistettu raportointipäivään
saavutettavuustarkaste mennessä. Syksyn 2019 osalta asiakastyytyväisyystutkimusta tehdään busseissa,
lu ja
raitiovaunuissa, metrossa ja lähijunissa ajanjaksolla 12.8.–15.11. Kyselyyn kerätään yli 28 000
asukastyytyväisyystut matkustajan mielipide. Samassa yhteydessä kaluston laatua havainnoidaan bussi-, raitio-,
kimus.
metro- ja lähijunaliikenteessä. Tutkimuskauden aikana tarkastetaan noin 4 000 bussin ja
vaunun kunto.
Keväällä 2019 metromatkustajien tyytyväisyys parantui etenkin matkanteon sujuvuuteen ja
joukkoliikennevälineen vaihtamiseen. Erityisesti läntisessä metrossa kokonaan tai osittain
matkansa tehneiden matkustajien tyytyväisyys matkanteon sujuvuuteen ja
joukkoliikennevälineen vaihtamisen sujuvuuteen parantuvat syksystä 2018. Syksyllä 2018
näistä matkustajista matkanteon sujuvuuteen oli tyytyväisiä 80 prosenttia, kun taas keväällä
2019 tyytyväisiä oli 86 prosenttia. Läntisessä metrossa vaihtamisen sujuvuuteen tyytyväisten
osuus kasvoi vastaavasti 74 prosentista 78 prosenttiin.

Tuottavuus nousee
vähintään 1,5 % / vuosi

Tuottavuuden nousu

Joukkoliikenteen tuottavuutta mitataan joukkoliikenteen täyttöasteen painotetulla keskiarvolla
HSL-alueella.
Vuoden 2019 toteumatietoja ei ollut vielä saatavilla raportointiajankohtana 24.1.2020.
Vuoden 2019 toteumatiedot saadaan tilinpäätökseen. HSL:n tuottavuuden mittarit on
tavoitteena määritellä uudestaan seuraavan Toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022
laatimisen yhteydessä.

Arvio

Espoon kaupunki-konserni
Espoon kaupunki
Yhteisömuoto

Kpl



Tytäryhteisö, yhtiö
Tytäryhteisö, säätiö
Osakkuusyhteisö
Kuntayhtymä

27
3
20
9

Kokonaistulot 1 925M €
Liikevaihto
217
8
158
3 698

milj.
milj.
milj.
milj.

€
€
€
€

59
Konserniyhteisöä

Konserniyhteisöt toimialoittain
Asunto ja kiinteistö
Yhteisö

Infra, liikkuminen ja ympäristö
Omistus %

Espoon Asunnot Oy
Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja
päiväkotitilat
Kiinteistö Oy Espoon sairaala
Weegee Oy
Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus
Espoon Elä ja Asu Oy
Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöt
Tapiolan Harjoitusareena Oy
Espoon Toimistotalo Oy
Otahalli Oy
Nuuksiokeskus Oy
Kiinteistö Oy Espoon keskuskeittiö
Kiinteistö Oy Merenpauhu
Tapiolan Teollisuustalo Oy
Tapiolan Urheilutalo Oy
Kiinteistö Oy Tapiolan Kulttuuriaukio
Kiinteistö Oy Espoon Asematori
Kiinteistö Oy Merenselkä
As.Oy Raijalax
Kiinteistö Oy Soukan
Pienteollisuustalo
Kiinteistö Oy Sokinsuonkuja 4
Kiinteistö Oy Otaniemen
tiedeasunnot
Kiinteistö Oy Soukan Liiketalo
Kiinteistö Oy Soukan Puotitalo
Kiinteistö Oy Olarinluoma 15
Kiinteistö Oy Matinkylän uimahalli
Yhteensä

100 %
100 %

Liikevaihto


141,1 milj.€
6,7 milj.€

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
45 %
76 %
50 %
21 %
100 %
28 %
22 %
100 %
100 %
46 %
20 %
21 %
24 %

4,4 milj.€
1,5 milj.€
1,2 milj.€
1,0 milj.€
1,0 milj.€
1,0 milj.€
0,5 milj.€
0,4 milj.€
0,4 milj.€
0,4 milj.€
0,2 milj.€
0,2 milj.€
0,2 milj.€
0,2 milj.€
0,2 milj.€
0,2 milj.€
0,2 milj.€
0,2 milj.€

41 %
100 %

0,1 milj.€
0,1 milj.€

38 %
100 %
100 %
100 %

0,1 milj.€
0,0 milj.€
0,0 milj.€
0,0 milj.€
161,6 milj.€

Hyvinvointi
Yhteisö
Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS)
Eteva
Kårkulla Samkommun
Espoo Catering Oy
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä
Samkommunen för Västra Nylands
folkhögskola
Yhteensä

Yhteisö

Omistus % Liikevaihto

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
(HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY)
Länsimetro Oy
Tapiolan Keskuspysäköinti Oy
Kiinteistö Oy Espoon Terminaali
Leppävaaran Pysäköinti Oy
Suurpellon jätehuolto Oy
Kaupinkallion Paikoitustalo Oy
Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinti I
Kiinteistö Oy Espoon Keskuksen
Pysäköintitalo
Papinniityn Paikoitus Oy
Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti
Kiinteistö Oy Espoon Niittykummun
Metropysäköinti
Valurinkujan Paikoitus Oy
Kiinteistö Oy Finnoon pysäköinti I
Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinti II
Yhteensä

22 %



728,0 milj.€

23 %

375,3 milj.€

84 %
26 %
50 %
80 %
29 %
96 %
100 %
66 %

22,5 milj.€
1,9 milj.€
1,1 milj.€
0,7 milj.€
0,5 milj.€
0,4 milj.€
0,2 milj.€
0,2 milj.€

27 %
92 %
28 %

0,2 milj.€
0,1 milj.€
0,1 milj.€

29 %
100 %
100 %

0,1 milj.€
0,0 milj.€
0,0 milj.€
1 131,3 milj.€

Sivistys ja kulttuuri
Yhteisö

Omistus %

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä
Omnia
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
EMMA-taidemuseosäätiö sr
Espoon kaupunginteatterisäätiö sr
Helinä Rautavaaran etnografisen museon
säätiön
Yhteensä

27 %
87 %

Liikevaihto


32 %
100 %
100 %
100 %

96,2 milj.€
76,2 milj.€
51,0 milj.€
4,5 milj.€
3,1 milj.€
0,6 milj.€

231,6 milj.€

Omistus % Liikevaihto
18 %
14 %
8%
100 %
12 %
3%



2 345,4 milj.€
76,3 milj.€
56,0 milj.€
32,0 milj.€
3,0 milj.€
1,8 milj.€
2 514,5 milj.€

Elinkeino ja matkailu
Yhteisö

Omistus %

Uudenmaan liitto
Helsinki Business Hub Ltd Oy
Espoo Marketing Oy
Suurpellon Markkinointi Oy
Yhteensä

Tytäryhtiö
Kuntayhtymä
Osakkuusyhtiö

17 %
24 %
100 %
100 %

Liikevaihto


35,6 milj.€
3,7 milj.€
2,0 milj.€
0,1 milj.€
41,4 milj.€

*Liikevaihto sis. kaikki toimintatuotot ja
on yhteison oma kokonaisliikevaihto
(100%). Luvut TP2018 lukuja.

