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31A Suomenkielinen perusopetus

Koronan jälkihoidossa lisämäärärahaa käytetään joustavasti tarpeen mukaan, 

kuten avustavien henkilöiden kuluihin, yhteisöpedagogeihin, erityisopetukseen ja 

ryhmäkokojen pitämiseen toimivina. 2,200

31B Suomenkielinen lukiokoulutus

Lisämääräraha käytetään joustavasti varmistamaan lukiokoulutuksen laatua ja 

lukiopaikkojen riittävyyttä. 0,276

314 Suomenkielinen varhaiskasvatus

Lisämääräraha käytetään henkilöstöresursseihin,  lasten kehityksen, kasvun ja 

oppimisen tuen palveluihin. 0,300

314 Suomenkielinen varhaiskasvatus Kotihoidontuen Espoo-lisä pidetään nykyisellä tasolla. 0,370

322 Svebi perusopetus

Lisämääräraha käytetään joustavasti varmistamaan lukiokoulutuksen laatua ja 

lukiopaikkojen riittävyyttä. 0,220

323 Svebi Lukiot

Lisämääräraha käytetään henkilöstöresursseihin,  lasten kehityksen, kasvun ja 

oppimisen tuen palveluihin. 0,028

324 Svebi varhaiskasvatus Lisämääräraha käytetään lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen palveluihin. 0,030

324 Svebi varhaiskasvatus Kotihoidontuen Espoo-lisä pidetään nykyisellä tasolla. 0,037

24 Vanhusten palvelut, Espoon sairaala

Espoon sairaalan päivystysosaston toiminnan turvaamiseen ja laajentamiseen 

vanhenevan väestön palvelupolkuja sujuvoittaen ja käyttäen resurssipoolia, 

kiertävää henkilöstöä ja muita joustavia toimenpiteitä 0,300

24 Vanhusten palvelut

Lisätään hoitojonojen purkuun joustavia digipalvelumuotoja sekä liikkuvan 

sairaalan toimintaa 0,400

24 Vanhusten palvelut

Vanhenevan väestön hyvinvointitarpeisiin lisätään Espoo -tarinan mukaisesti 

yksityisten palvelutarjoajien, kolmannen sektorin ja järjestöjen kanssa tehtävää 

yhteistyötä. Jo ilmenevän nykyisen ja ennakoitavissa olevan tarpeen hoitoon 

laaditaan suunnitelma Elä ja Asu -palvelutaloverkon rakentamismahdollisuuksista. 

Tähän kuuluu myös tonttitarjonta ja palvelutaloja kullakin alueella täydentävät 

asuntorakentamisen ja palvelujen suunnitelmat 0,100

25 Terveyspalvelut

Hoitojonojen purkuun ja  mielenterveystyöhön  määräraha, joka voidaan 

joustavasti kohdentaa siihen, millä on suurin vaikutus: henkilöstövuokraukset, 

tilapäiset rekrytoinnit, uuden kokeilut, oppisopimuskoulutus, houkuttelevuuden 

lisäämistoimet, palvelusetelit, ostopalvelut. 1,500

27 Perhe- ja sosiaalipalvelut

Tyttöjen talo jatkaa Loisto Setlementti ry toimintana. Tämä asia siirretään hyte-

toimialalle, koska yhteistyön jatko 1.1.2023 alkaen ratkaistaan osana LU-

hyvinvointialueen toimintaa 0,120
Elinvoimatulosalue kehittää ja ottaa käyttöön yhteistyössä tilapalvelujen, koto-

toimialan ja muiden kanssa toimivan järjestelmän ”Espoon monituottajamallin”, 

jolla kaupungin tiloja, etenkin koulujen iltakäyttöä käytetään toiminnallisesti ja 

taloudellisesti tehokkaalla tavalla järjestöjen, seurojen ja muiden 

kuntalaistoimijoiden käyttöön. Tähän osoitetaan kaupungin rahoitusosuus 

tarkoituksenmukaisesti ja kannustavasti, esim. nettobudjetoinnilla ja joustavilla 

henkilömäärärahoilla.

124 Elinvoiman tulosalue

Olarin uimahallin toimintaa jatketaan painottaen senioritoimintaa ja sille etsitään 

yksityinen palveluyrittäjä, jolle kiinteistö vuokrataan tai myydään ja jonka 

toimintaedellytysten luomiseksi elinvoimatulosalue yhdessä asemakaavoituksen 

kanssa selvittää lisärakennusoikeuden tms. edellytykset. Tilapalvelut huolehtii tilan 

käyttökunnosta, kunnes ratkaisu tehdään 0,200

124 Elinvoiman tulosalue (+ TILPA?)

Kaupungin omistamien tilojen ylläpidon ja/tai omistajuuden siirto muille toimijoille. 

Tätä tavoitetta tukevien toimintamuotojen edistäminen ja tilapäinen 

siirtymävaiheen ylläpito. Kohteina Karhusaari, Träskända, Karatalo, Henttaan 

kylätalo, Kungsgårdskolan ja muut. Tätä täsmentää budjettikirjan sivulle 232 tehty 

tekstilisäys 0,200
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124 Elinvoiman tulosalue

Laajalahden kirjaston käyttökuluihin 0,07 M€ vuodelle 2022, etsitään pysyvä 

ratkaisu jatkokäytöstä 0,070

43 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kolme uutta vakanssia asemakaavoitukseen POKE-alueen pientalokylien 

suunnittelun ja kestävän kehityksen mukaisen toteutukseen perustettavaan 

projektiin 0,210

44 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Luonto- ja vesistöjen puhdistusta hoitavaan toimintaan 0,100

Muutokset yhteensä 6,661 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Tulos kj esitys 

Tulos muutosten jälkeen 

Investoinnit ME +/- TU +/-  ME +/- TU +/- ME +/- TU +/- ME +/- TU +/- ME +/- TU +/-

7193 Tilpa perusparantaminen Espoo Cateringin laitteiden perusparannukset siirretään yhtiön vastuulle -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

7192 Tilpa uudisrakentaminen

Olarin 2 päiväkotia (uudisrakennukset korvataan palveluseteliverkkoon kuuluvalla 

yksityisellä päiväkoti-investoinnilla). Poistetaan -0,4 m€ vuodelta 2023, -7,152 m€ 

vuodelta 2024 ja -4,173 m€ vuodelta 2025. Yhteensä -11,725 m€. -0,4 -7,152 -4,173

7192 Tilpa uudisrakentaminen

Pitkänotkon päiväkoti (uudisrakennus korvataan palveluseteliverkkoon kuuluvalla 

yksityisellä päiväkoti-investoinnilla). Poistetaan -4,438 m€ vuodelta 2023 ja -2,773 

m€ vuodelta 2024. Yhteensä -7,208 m€. -4,438 -2,773

7192 Tilpa uudisrakentaminen

Jupperin koulu (uudisrakennus) +1,54 m€ vuodelle 2024, +8,68 m€ vuodelle 2025 

ja +6,8 m€ vuodelle 2026. Vastaavasti poistetaan vuodelta 2031 ja sen jälkeen 

olevat eli yhteensä -17,02 m€. 1,54 8,68 6,8

94 Kiinteät rakenteet ja laitteet Blindsundin sillan rakentaminen +0,35 m€ vuodelle 2023 0,35

94 Kiinteät rakenteet ja laitteet Moposuora Juvanmalmille +0,4 m€ vuodelle 2023 0,4

Investointimuutokset yhteensä -4,838 0 -2,823 0 -6,012 0 4,107 0 6,4 0

Käyttö- ja investointitalous yhteensä 1,823 -2,823 -6,012 4,107 6,400

15,2 4,4

8,5 74,5 4,4

74,5


