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VALTUUSTON ASETTAMAT VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET 2021–2025

Espoon visio
Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen
edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa
espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

Espoon arvot ja toimintaperiaatteet
Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen.
Espoossa on tärkeää, että arki sujuu. Espoon parhaat voimavarat ovat asukkaat, yhteisöt ja
yritykset. Asukkaiden aktiivinen osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja yhteistyö kumppaneiden
kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut.
Espoo on vastuullinen edelläkävijä.
Edelläkävijyys merkitsee ennakkoluulottomuutta ja luovuutta, avoimuutta, nykyisen
kyseenalaistamista ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla. Edelläkävijyyteen sisältyy
tutkimuksen ja kansainvälisen kokemuksen hyödyntäminen, kokeilut ja myös niihin liittyvien
epäonnistumisten kestäminen. Kehitämme Espoota taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurisesti kestävästi.
Espoo on oikeudenmukainen.
Toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, inhimillisesti ja
suvaitsevasti.

Espoo profiloituu vetovoimaisena edelläkävijänä
Espoo profiloituu Suomen turvallisimpana ja elinvoimaisimpana sivistyksen, osaamisen,
innovaatioiden ja yritystoiminnan kansainvälisenä edelläkävijäkaupunkina. Espoossa luonto on
lähellä kaikkia. Pidämme huolta luonnon monimuotoisuudesta ja saavutamme hiilineutraaliuden
vuonna 2030 määrätietoisella kumppanuustoiminnalla yritysten, korkeakoulujen ja muiden
yhteisöjen sekä kuntalaisten kanssa.
Kaupungin rooli koronan ja sote-uudistuksen jälkeen vaatii erityistoimenpiteitä
Korona ja sote-uudistus muuttavat merkittävästi Espoon toimintaa ja roolia. Kaupunkina
varaudumme tähän vuosina 2021–2022 siten, että määrätietoisesti poistamme koronan
aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia ja valmistaudumme toiminnan suuntaamiseen elinvoimatoimiin
ja sivistykseen.
Koronan vaikutukset ovat kohdistuneet erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oppimiseen
sekä perheiden jaksamiseen. Osana Restart Espoo -ohjelmaa tehdään määräaikainen panostus
koulukohtaisiin opetuksen resursseihin, oppilashuoltoon ja mielenterveyspalvelujen
vahvistamiseen oppimisvelan purkamiseksi ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Perheiden arjen
sujuvuuteen ja lapsiperheköyhyyden torjuntaan panostetaan. Seuroja ja yhdistyksiä tuetaan
määräaikaisella panostuksella, jotta etenkin lapset ja nuoret saadaan aiempaa aktiivisemmin
harrastusten pariin. Kaupungin erityinen tavoite on nuorisotyöttömyyden nopea alentaminen.
Koronan torjumisesta siirretään toimenpiteet perustoimintojen kehittämiseen. Nyt on keskityttävä
hoitovelkaan ja peruspalveluihin. Hoitojonoja puretaan kaikkia vaihtoehtoja käyttäen. Kaupunki luo
monipuolisen yhteistyön avulla perustaa tulevaisuuden työlle ja uusien työpaikkojen synnylle.
Erityinen kohde on korkean osaamisen alojen ja sitä tukevien palvelujen vahvistuminen Espoossa.
Espoon kaupunki varmistaa riittävän työvoiman saatavuuden ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla
tuetaan henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia.
Espoon tavoitteena on sote-uudistuksen sujuva toimeenpano siten, että palvelujen toimivuus
muutostilanteessa turvataan. Kaupunki lisää yhteistyötä kolmannen sektorin ja järjestöjen kanssa
hyvinvoinnin edellytysten lisäämiseksi. Muutoksessa pitää kaikin keinoin kiinnittää huomiota
Espoon edunvalvontaan kasvavan kaupungin sekä hyvinvointialueen tehtävissä ja rahoituksessa.
Kaupunki selvittää tarkoituksen mukaiset tavat luopua hyvinvointialueen sote-palveluissa
käytettävien kiinteistöjen omistamisesta. Kaupungin hallinto ja tukipalvelut sopeutetaan uutta
organisaatiota vastaavaksi.

Valtuustokauden tavoitteet
1. Espoo on oppimisen ja sivistyksen kärkikaupunki
Espoosta tehdään Suomen paras kaupunki lapsille, nuorille, lapsiperheille ja aikuisoppijoille. Espoo
kehittää kulttuurista kestävyyttään esimerkillisenä Unescon Learning City -yhteisönä. Turvaamme
opetuksen ja varhaiskasvatuksen laadun ja nostamme varhaiskasvatuksen osallistumisastetta.
Espoo on jatkossakin Suomen johtava oppimiskaupunki ja oppimistulokset ovat Suomen parhaat
sekä perusopetuksessa että toisen asteen koulutuksessa. Säilytämme Espoon perusopetuksen
lisätunnit vähintään nykytasolla. Myönteiset tunnekokemukset, ilo ja uutta luova toiminta edistävät
oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista. Oppilaiden ja koulujen erilaiset tarpeet

tunnistetaan ja kaikkien oppimista edistetään opetuksen eriyttämisellä sekä riittävällä erityisellä
tuella. Toisen asteen koulutuspaikkoja lisätään. Kiusaamiseen ja väkivaltaan on nollatoleranssi.
Tuemme korkeakoulukampusten kehittymistä vahvoiksi innovaatio- ja osaamiskeskittymiksi.
Kampuskehityksen kohteina ovat Otaniemen lisäksi Leppävaara ja Kivenlahti. Näille kaikille alueille
asetamme elinvoiman ja kaupunkikehityksen kumppanuustoiminnan erityistavoitteet. Opiskelijat
viihtyvät ja haluavat jäädä Espooseen. Espoon kirjastojen palvelut ja niiden saavutettavuus ovat
edelleen maailman parhaiden joukossa. Kulttuuri on vahvasti läsnä espoolaisten arjessa
laadukkaiden toimijoiden sekä kaupunkirakenteeseen sijoitetun kulttuurin kautta. Espoossa on
ylivertainen arkiliikuntakokemus. Tärkeänä tavoitteena on, että jokaisella espoolaisella nuorella on
vähintään yksi mieluisa harrastus. Toteutamme Urheilupuiston jalkapallostadionin sekä tilat
kaupunginteatterille kulttuurikeskuksen yhteyteen.
2. Espoo toteuttaa palveluja koko espoolaisen yhteisön voimin
Espoossa palveluja tuottaa koko kaupunkiyhteisö, ei vain kaupunkiorganisaatio. Yritykset, järjestöt
ja muut yhteisöt ovat osa innovatiivisesti toimivaa kaupunkiekosysteemiä ja palvelutuotantoa.
Edistämme Kaupunki Palveluna -monituottajamallin toteumista kaupungissa. Palvelujen
kehitystyötä leimaa uutta luova innostus ja moninaisten rajojen rikkominen sekä elinvoimaisuuden
vahvistaminen myös teknologisen kehityksen, taiteen, huippu-urheilun ja yritystoiminnan yhteistyön
avulla. Etsimme aktiivisesti kumppaneita ja yrittäjiä toteuttamaan merelliseen Espooseen ja
Rantaraitille monipuolisia palveluja. Aktivoimme ravintolakulttuurin kehitystä eri puolilla Espoota.
Espoo on hyvä paikka ikääntyneille. Laadukkaat kulttuuri- ja liikuntapalvelut, ulkoilumahdollisuudet
sekä vanhenevan väestön oma järjestötoiminta ja yksityiset palvelut tukevat ikääntyneiden
hyvinvointia, kotona-asumista ja sosiaalisia kohtaamisia. Kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyö
sujuu saumattomasti. Kun sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitsee, niitä myös saa.
Kehitämme tiedolla, data-analyysilla ja vaikuttavuudella johtamista. Espoo kumppaneineen on
aktiivinen digitalisaation, robotiikan, tekoälyn ja muun teknologian hyödyntäjä läpi
toimintaprosessien. Edistämme yhteiskunnallisia innovaatioita, asukas-, asiakas- ja
kumppanuusperustaisuutta, palvelutuotannon vaikuttavuutta, tuottavuuden parantumista sekä
kustannussäästöjen aikaansaamista. Digitalisaatiota hyödyntäen lisäämme toimintamme
avoimuutta, kehitämme uusia alustamaisia ratkaisuja ja nopeutamme palveluprosesseja. Otamme
huomioon myös ne, jotka eivät pysty käyttämään digitaalisia palveluita.
Espoo kokoaa kaupungin oman hallinnon, asukkaiden- ja asiakkaiden sekä yhteistyökumppanien
käyttöön eri alueiden suunnitelmallista kestävää kehitystä tukemaan tietomateriaalin. Tästä
kehitetään Espoon aluemalli, jossa digitaalisesti esitetään faktat sekä havainnollistetaan alueen
nykytila, vahvistettujen kaavojen mahdollistamat muutokset, suunnitellut investoinnit ja muutokset
palveluverkostoon sekä pitemmän aikavälin tavoitetila.
Kaavoituksen ja rakentamisen kuntakohtaista sääntelyä puretaan laatua vaarantamatta samalla
kun alueille asetetaan aiempaa selkeämmin toiminnallisia tavoitteita. Teetämme analyysit, miten
kaavoitus- ja lupaprosessien sekä maankäyttösopimusten valmistelua voidaan nopeuttaa ja
käsittelyaikoja lyhentää. Toimenpiteet tuodaan kaupunginhalliuksen päätettäväksi. Vahvistetaan
asukkaiden osallisuutta ja vuorovaikutteisuutta kaikessa kaupungin toiminnassa Espoon
osallisuusmallia toteuttaen ja edelleen kehittäen.
3. Espoo on taloudellisesti kestävä ja verotukseltaan kilpailukykyinen
Valtuustokauden aikana toimeenpanemme TakE-ohjelman. Ohjelman tavoitteena on menojen ja
tulojen tasapainoon saaminen, investointitason laskeminen lähemmäksi tulorahoituskykyä ja kunta-

valtio -kustannusjakosuhteen oikeudenmukaistaminen Espoon osalta. Kaupungin resurssien
käytön optimoimiseksi arvioidaan kaupunkikonserniin kuuluvat toiminnot. Kaupungin
investointikyky ja -tarpeet on arvioitava ja on varauduttava sote-uudistuksen seurauksena
investointikaton laskemiseen. Espoon kunnallisveroa ei nosteta sote-uudistuksen yhteydessä.
TakE-ohjelman tavoitetasot ja toimenpiteet päivitetään sote – ja pelastustoimen uudistuksen
vaikutusten osalta kevään 2022 aikana siten, että ohjelma parantaa Espoon kykyä sopeutua
uudistuksen aiheuttamiin taloudellisiin muutoksiin. Samassa yhteydessä arvioidaan TakE-ohjelman
kipukohdat. Ohjelman tavoitteet kaupungin talouden tasapainottamisesta ja velkaantumisen
kääntämisestä laskuun pidetään ennallaan.
4. Espoo on kansainvälisesti vetovoimainen yrittäjyys- ja innovaatiopääkaupunki
Espoo vahvistaa asemaansa Pohjois-Euroopan kansainvälisesti kiinnostavimpana ja
vetovoimaisimpana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatiokeskuksena. Tässä
kumppaneillamme, etenkin Aalto-yliopistolla, VTT:llä ja yrityksillä on keskeinen rooli. Espoo
profiloituu Pohjoismaiden parhaana startup-yrittäjyyden ja kasvuyritysten sijaintikaupunkina, jota
tukemaan kehitämme kasvuyritys-kampuksen yhdessä kumppaneiden kanssa.
Teemme aktiivisen kumppanuustoiminnan avulla yritysten ja osaajien ”houkuttelevuusohjelman”,
jonka tavoitteena on myös vahvistaa Espoon tulopohjaa. Espoo tarjoaa huippuosaajille ja heidän
perheilleen parhaan paikan asua. Asetamme tavoitteeksi, että Espoo on Pohjoismaiden paras
paikka expat-työntekijöille. Espoossa on riittävästi englanninkielisiä varhaiskasvatus- ja
koulupaikkoja. Espoon kolmas asiointikieli on englanti. Kansallisen elvytysrahoituksen ja EUrahoituksen hakeminen korostuu erityisesti vihreän siirtymän ja digitalisaation edistämisessä, jossa
Espoo yhdessä yritysten ja tiedeyhteisöjen kanssa on vahva toimija. Espoo kehittyy ja oppii
kansainvälisessä yhteistyössä. Työllisyyttä edistämme asiakas- ja yrityslähtöisesti kohdennetuilla
palveluilla.
5. Espoo on viihtyisä, turvallinen ja luonnonläheinen kotikaupunki
Kestävä kasvu, asukkaat ja liikkuminen
Espoota rakennetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti viihtyisäksi ja turvalliseksi kotikaupungiksi.
Espoon kasvu on taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää. Ehkäisemme
alueellista ja myös alueiden sisäistä segregaatiota. Parannamme ennaltaehkäisevää toimintaa,
jotta raskaampien palveluiden tarve vähenee. Espoo saavuttaa YK:n kestävän kehityksen
tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) edelläkävijänä sekä kehittyy ja jakaa kestävän
kehityksen osaamista kansallisissa ja kansainvälisissä kaupunkiverkostoissa. Kestävät ja älykkäät
kaupunkiratkaisut lisäävät arjen ja liikkumisen sujuvuutta. Jokaisella espoolaisella on hyvät
mahdollisuudet tehdä kestäviä valintoja arjessaan ja vaikuttaa lähiympäristöönsä.
Lopetamme vastakkainasettelun julkisen liikenteen kehittämisen ja yksityisautoilun välillä,
molempia tarvitaan. Liikenteen päästöjä vähennetään. Panostukset näkyvät esimerkiksi
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantamisessa sekä yksityisautoilussa etenkin
sähköautojen käytön nopeana lisääntymisenä. Arjen turvallisuutta parannetaan monialaisella
yhteistyöllä siten, että Espoo on Suomen turvallisin kaupunki.
Pientalorakentamisen edellytysten vauhdittaminen
Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan (POKE) pientalovaltaisten alueiden asemakaavoitukseen
osoitetaan riittävät resurssit sekä samalla varmistamme suunnitellun rakentamisen raiteiden
varteen ja riittävät työpaikkatontit. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia pientaloalueita

toteutetaan erityisesti POKE-alueella yhdessä kumppaneiden kanssa. Luomme edellytykset
pientalokylien ja kaupunkipientaloalueiden toteuttamiselle uudentyyppisinä yhteistyöhankkeina.
Nämä toimivat myös kansainvälisinä esimerkkeinä.
Kestävän rakentamisen edelläkävijyys ja elävien keskustojen vauhdittaminen
Varmistamme monipuoliset ja omaleimaiset alueet, joilla on myös pientaloja, viihtyisää
kerrostaloasumista ja riittävästi työpaikkatontteja. Hyvien liikenneyhteyksien varteen rakentuvat
tiiviit kaupunkimaiset alueet ovat eläviä ja houkuttelevat palvelualan yrityksiä. Suunnittelussa ja
rakentamisessa korostetaan kestävän kehityksen periaatteita ja kiinnitetään huomiota rakennusten
elinkaaripäästöihin.
Edistämme puurakentamista. Valtuustokaudella tiiviin kaupunkikeskuksen toteuttamiskohteita
raiteiden varrella ovat Kera, Leppävaaran keskuspohjoinen, Kivenlahden metroaseman lähialue
sekä Espoon keskus. Näitä suunnitellaan ja toteutetaan lähtien kunkin alueen toiminnallisista ja
elinvoimaa korostavista tavoitteista sekä käyttäen kuhunkin kohteeseen soveltuvia
yhteistyömuotoja ja kohteeseen räätälöitävää Keraa vastaavaa kehittämissitoumusta.
Lähiluontoa hyödynnetään liikkumisen ja hyvinvoinnin lähteenä. Espoossa lähiluonto on kaikkien
saavutettavissa. Olemme edelläkävijä kasvavan kaupungin ja monimuotoisen luonnon
yhteensovittamisessa. Espoo tekee kartoituksen kaupungin toiminnan luontovaikutuksista.
Luonnon monimuotoisuustyö on koko espoolaisyhteisön yhteinen asia. Espoon kaupunkikehitys on
luonnon monimuotoisuudesta huolehtivaa, sitä elvyttävää ja lisäävää. Laadimme tiekartan luonnon
monimuotoisuuden elpymiseksi ja kokonaisheikentymättömyyden saavuttamiseksi vuoteen 2035
mennessä.
6. Espoo saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä
Espoo toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjunnassa, luonnon monimuotoisuuden
vahvistamisessa ja on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Espoo sopeutuu ilmastonmuutoksen
vaikutuksiin. Yhteistyö yliopistojen, tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja yritysten kanssa tuottaa
ratkaisuja, joiden hiilikädenjälki on merkittävä ja auttaa ratkaisemaan globaalia ilmastohaastetta.
Espoo edistää uusia lähienergiatuotannon ratkaisuja ja selvittää edellytykset pienydinvoiman
sijoittamiseksi kaupungin alueelle. Kaupungille laaditaan ilmastomuutoksen torjunnan tiekartta,
joka kuvaa Espoon kaupungin oman sekä kumppaneiden ja asukkaiden kanssa tehtävän
yhteistyön hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Tiekartta pohjautuu Kestävän energian ja
ilmaston toimintasuunnitelmaan (Sustainable Energy & Climate Action Plan, SECAP) ja Kestävä
Espoo-ohjelmaan. Tiekartan pääperiaatteet tuodaan valtuuston päätettäväksi vuoden 2022 aikana.
Jatkossa tiekartan toteutumista tarkastellaan ja arvioidaan sen toimenpiteiden riittävyyttä
suhteessa hiilineutraaliustavoitteeseen sekä asetetaan puuttuvat toimet tavoitteen
saavuttamiseksi.
7. Espoo on Suomen paras kotouttaja
Elinvoimaisuudesta, työvoiman saatavuudesta ja sosiaalisesti kestävästä kehityksestä
huolehditaan houkuttelemalla osaajaperheitä muuttamaan Espooseen sekä kohentamalla
maahanmuuttajien kotoutumista ja nopeuttamalla työllistymistä. Espoo toimeenpanee tehokkaasti
alkuvaiheen kotouttamisohjelman, jonka tarkoituksena on oppia suomen tai ruotsin kieli sekä
päästä koulutukseen tai osaamista vastaaviin töihin. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten
oppimistulosten ero kantaväestöön puolitetaan valtuustokauden aikana oppimistuloksia
nostamalla. Maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysaste nostetaan kohti pohjoismaista tasoa.
Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen keskeisin tavoite on työllistyminen yksityisen sektorin
työpaikkoihin.

Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat
Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat yhteistyöalustoja, joissa kehitetään kokeillen ja pilotoiden
innovatiivisia ratkaisuja Espoo-tarinan mukaisesti yhdessä kumppanien kanssa. Työn vaikuttavaan
toteutukseen haetaan ulkoista rahoitusta kansallista lähteistä ja EU-ohjelmista.

Elinvoimainen Espoo -kehitysohjelma
-

-

käynnistää Espoon alueella kokeilujen ja kumppanuuksien avulla strategisesti entistä
paremmin kaupungin elinvoimaa lisääviä ja vetovoimaa kasvattavia toimintoja,
kokeilee ja kehittää toimintamuotoja siten, että kaupunki kumppaneineen profiloi Espoon
innovatiiviseksi tulevaisuuden työn kaupungiksi, jossa korkean osaamisen alat vahvistuvat
ja kasvavat sekä jossa syntyy monipuolisesti niitä tukevien ja niiden tarvitsemien alojen
uusia työpaikkoja,
edistää ja ideoi uusia toimintatapoja, jotka parantavat ja sujuvoittavat nuorten,
pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten ja maahanmuuttajien työllistymistä,
sparraa elinvoima-tulosalueen kehittymistä kaupungin kaikkea toimintaa innovatiivisesti ja
laadullisesti kehittäväksi toiminnaksi,
monipuolistaa ja vahvistaa osallistavaa asukas- ja kumppanuustoimintaa.

Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelma
-

-

ideoi moninaisia tapoja ja edistää toimintamalleja korona-aikana syntyneen hoitovelan
purkamiseksi ja mielenterveysongelmien hoitamiseksi sekä ennaltaehkäisemiseksi,
kehittää sote-uudistuksen sujuvaa toimeenpanoa tukevia kaupungin toimintoja, yhteistyötä
järjestöjen ja koko kolmannen sektorin kanssa sekä kuntalaisten omaehtoista toimintaa ja
muuta hyvinvointia edistävää työtä, kuten liikunnan, kulttuurin ja nuorisotyön edellytyksiä
edistää espoolaisten terveyttä ja onnellisuutta,
ideoi ja ohjaa viestintää ja toimintatapoja, joilla vahvistetaan asukas- ja asiakaslähtöisyyttä,
edistetään henkilökunnan saatavuutta sekä tuetaan henkilökunnan ja kuntalaisten toimintaa
sote-uudistuksen toimeenpanossa.

Kestävä Espoo -kehitysohjelma
-

-

-

-

toteuttaa laajana kumppanuusyhteystyönä innovatiivisia paikallisia kestäviä
kaupunkiratkaisuja, jotka toimivat globaaleina esimerkkeinä hiilineutraaliuden
saavuttamisessa ja luonnon monimuotoisuuden suojelussa,
kehittää ja levittää toimintatapoja, jotka avaavat Espoota, sen kehittyviä alueita ja
luontoratkaisuja, entistä kiinnostavammaksi tutkimus- ja kehittämisalueeksi yrityksille ja
tutkimuslaitoksille,
kokoaa kaupungin oman ja Espoo-yhteisön kanssa tehtävän ilmastotyön tiekartaksi,
tarkastelee ja vahvistaa sen hiilikädenjälkivaikutusta sekä tukee merkittävällä tavalla
Espoo-tarinan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista,
vahvistaa osaltaan kestävän kehityksen kaikkia osa-alueita koko kaupunkikonsernin
toiminnassa ja luo ratkaisuja YK kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamiseksi
Espoossa ja muissa kaupungeissa.

Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -kehitysohjelma
-

-

-

kehittää toimintamuotoja ja kokeilee toimintaa, jotka vahvistavat Espoon veto- ja elinvoimaa
ja yhteisöllisyyttä sekä edistävät mm. kulttuuri- ja liikunta-alan koronasta toipumista
tapahtumilla,
edistää yhteisöllisyyttä, paikallisten aktiviteettien lisääntymistä eri puolilla Espoota sekä
lisää ja monipuolistaa osallistavaa asukas- ja kumppanuustoimintaa,
luo mahdollisia esteitä poistaen ja edellytyksiä lisäten perustaa monipuolisille
paikallistapahtumille Espoossa sekä suurtapahtumat mahdollistavalle tapahtumakaupunki
Espoo -toimintamallille,
ideoi monipuolisena yhteistyönä muodot ja tapahtumat, joilla juhlistetaan Espoo 50 vuotta
kaupunkina -vuotta.

Liiteosa: ESPOO - EUROOPAN KESTÄVIN KAUPUNKI
Mistä olemme tulossa?
Espoon ajanlasku alkoi, kun Espoon seurakunta irtautui Kirkkonummen seurakunnasta vuonna
1458. Espoon keskuksessa sijaitseva Espoon tuomiokirkko on pääkaupunkiseudun vanhimpia
rakennuksia. Espoo viettää 50-vuotisjuhlavuotta kaupunkina vuonna 2022.
Espoo rakentui Turusta Viipuriin johtavan Kuninkaantien varteen, ja vuonna 1556 kuningas Kustaa
Vaasa perusti Kauklahdessa sijaitsevan Espoon kartanon. Siitä Kuninkaantie jatkui Espoon
kirkonkylän kautta Bemböleen. Parin kilometrin osuus Bembölestä Träskändan kartanoon on
nykyisinkin viralliselta nimeltään Kuninkaantie.
Espoon kehitys kuvaa Suomea pienoiskoossa. Kehityksestämme löytyvät kaikki samat piirteet kuin
Suomenkin kehityksestä: vahva agraarisuus, kartano- ja talonpoikaiskulttuuri, alkava teollistuminen
ja kaupungistumiskehitys, keskeinen rooli maan kehityksessä sodan jälkeen, voimakas
väestönkasvu, hyvinvointiyhteiskunnan rakentuminen ja nykyinen kehitys osana vahvistuvaa,
verkostomaista ja kansainvälistä metropolialuetta.
Ensimmäiset 500 vuotta olivat Espoossa hitaan kasvun aikaa. Vasta 1950-luvun alussa
asukasmäärämme ylitti 20 000 asukasta. Viimeiset vuosikymmenet Espoo on kasvanut
voimakkaasti. Koko Helsingin seudun asukasluku on 1950-luvun alkupuolelta 2,5-kertaistunut
nykyiseen noin 1,5 miljoonaan asukkaaseen. Samassa ajassa Espoon väkiluku on yli
kymmenkertaistunut.
Valtioneuvosto teki vuonna 1949 päätöksen sijoittaa Teknillinen korkeakoulu Otaniemeen. Otahalli
ja Teekkarikylän ensimmäiset rakennukset valmistuivat 1950-luvun alussa Helsingin olympialaisten
kisakyläksi. Vuonna 1953 alkoi Tapiolan rakentaminen. Tapiolaa rakennettiin teemalla ”Asuntoja
lapsiperheiden tarpeisiin”. Kasvava Espoo rakensi ja lapsiperheet saivat kodit uusista asuintaloista
luonnonläheisessä ympäristössä. Samaan aikaan Espoon kielienemmistö muuttui ruotsinkielisestä
suomenkieliseksi.
1960-luvulla alkaneeseen suureen maaltamuuttoon Espoo vastasi aluerakentamissopimusten
avulla. Sopimukset mahdollistivat uusille asukkaille asunnot, päiväkodit ja koulut. Tapiolan
rakentamista seurasivat Länsiväylän varteen rakentuneet Matinkylä-Olari ja Espoonlahti.
Junaradan varressa kasvoivat Leppävaara ja Maxi-Market. Espoota ja sen lähiöitä rakennettiin
uudisraivaamisen hengessä. Uudet asukkaat olivat aktiivisia, ja monet tänään merkittävät
kulttuuriyhdistykset ja urheiluseurat saivat alkunsa. Teknillisen korkeakoulun päärakennus
valmistui 1965 ja Dipoli 1967. Teekkarit muuttivat Otaniemeen. Kaupungin hallinnollinen keskus
sijoittui Espoon keskukseen. Espoosta tuli kauppala 1963 ja kaupunki 1972. Espoo oli jo 70-luvun
alussa kansainvälisen huomion kohteena, kun Otaniemen Dipoli oli useita vuosia vuokrattuna
ulkoministeriölle. Siellä toteutettiin SALT-neuvottelut ja ETYK:n valmisteluvaihe.
1980-luvulla Espoon väestönkasvu oli kahta aiempaa vuosikymmentä maltillisempaa. Espoon
kulttuurikeskus ja Espoontori valmistuivat. 1990-luvulla yksinasuminen yleistyi, vanhimpien
ikäryhmien osuudet väestöstä kasvoivat ja vieraskielisten määrä alkoi kasvaa. Espoon väkiluvun
kasvu on ollut 1990-luvusta lähtien suurista kaupungeista nopeinta. Nuuksion kansallispuisto
perustetiin vuonna 1994. Suomen ensimmäinen Ikea-tavaratalo avattiin Espooseen vuonna 1996.
Espoon rooli osana globaalia yhteiskuntaa ja Eurooppaa vahvistui. Shanghai ja Espoo käynnistivät
1990-luvun alussa yhteistyön, joka johti v. 1998 ystävyyskaupunkitoiminnan käynnistäneeseen
sopimukseen. Aalto-yliopisto aloitti toimintansa vuonna 2010, kun Helsingin kauppakorkeakoulu,
Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu yhdistyivät.

Missä olemme?
Tänään Espoo on turvallinen ja viihtyisä, luonnonläheinen, kaksikielinen ja kulttuurisesti
moninainen kaupunki osana pääkaupunkiseutua. Espoota leimaa vireä kansainvälinen yritys- ja
innovaatiotoiminta. Espoo on määrätietoisesti kehittänyt itseään verkostokaupunkina, jossa on viisi
kaupunkikeskusta ja kaksi paikalliskeskusta. Tarjoamme kattavat palvelut kaikille noin 300 000
asukkaallemme. Meillä on kuitenkin myös paljon haasteita.
Espoon kasvu jatkuu. Väestömme kasvaa keskimäärin 4 700 asukkaalla vuodessa. Erityisesti
vieraskielisen väestömme kasvu on nopeaa. Tällä hetkellä vieraskielisiä asukkaita on yli 58 000, ja
määrän ennustetaan kasvavan yli 35 000 asukkaalla vuoteen 2030 mennessä. Myös iäkkäämpien
asukkaiden määrä ja suhteellinen osuus kasvavat. Nämä muutokset haastavat
palvelutuotantomme. Väestönkasvun johdosta myös investointiohjelmamme on euromääräisesti
ennätyssuuri.
Espoolaiset arvostavat luontoa, ja luonto on lähellä meistä jokaista. Lähiluonnon lisäksi Espoossa
on 58 kilometriä merenrantaa, Rantaraitti, 165 saarta, 100 järveä, keskuspuisto ja PohjoisEspoossa Nuuksion erämaa, jossa asutus kohtaa kansallispuiston luontoarvot ja kymmenet järvet.
Aalto-yliopiston ja VTT:n ansiosta Espooseen on kehittynyt huipputeknologiaa, innovaatioita ja
korkeaa osaamista hyödyntävä tieteen, taiteen ja talouden keskittymä. Keilaniemessä on useita
kansainvälisten yritysten pääkonttoreita, ja Otaniemestä on muodostunut nuorten yritysten
kasvualusta. Kaupunkikeskustemme asukkaita puolestaan palvelee lukuisa määrä eri alojen
paikallisia pienyrityksiä. Olemme osa verkostomaista kasvavaa kaupunkiyhteisöä ja
metropolialuetta.
Kaupunkirataan tukeutuva Leppävaara on Espoon suurin kaupunkikeskus, jonka ytimessä on
tarjolla sekä yksityisiä että julkisia palveluita. Länsimetron varrella Matinkylä-Olarin
kaupunkikeskuksessa Palvelutori tarjoaa julkisia palveluja kaupallisten palvelujen yhteydessä,
mikä helpottaa asukkaiden arkea ja asiointia. Käytämme hyväksi palvelutorista saatuja kokemuksia
kehittäessämme vastaavaa toimintaa muissa kaupunkikeskuksissa.
Taloudellinen toimintaympäristömme, kestävä kehitys, digitalisaatio, kaupungistuminen,
ikääntyminen ja maahanmuuttajien kotoutuminen ovat Espoon suuria haasteita. Koronapandemia
on entisestään lisännyt kaupunkimme talouspaineita, työttömyyttä, yksinäisyyttä ja sosiaalisia
ongelmia sekä heikentänyt yritysten toimintaedellytyksiä. Kaupunkimme taloutta kiristää myös
kuntien välinen verotulojen tasaus ja verotulojen kasvua voimakkaampi väestön lisäys. Vaikka tällä
hetkellä talousennusteet ovat positiivisia, pakottaa kaupunkimme käyttötalous ja velkataakka
asettamaan kehityskohteita tärkeysjärjestykseen ja tekemään valintoja. Tehostamme toimintaa
pitkäjänteisesti ja vastuullisesti.
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on käynnistynyt. Uudistuksen pohjalta
perustetaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Hyvinvointialueen suunnittelu on käynnistynyt.
Uudistus työllistää ja muuttaa kaupunkiorganisaatiomme toimintaa merkittävästi. Lisäksi sillä on
isot taloudelliset vaikutukset.
Espoon väestö on keskimäärin hyvinvoivaa ja korkeasti koulutettua. Monet kansainväliset ja
alkuvaiheen yritykset ovat löytäneet kotipaikkansa Espoosta. Koronapandemia on syksyllä 2021
taitekohdassa. Koronasulkujen aikana olemme oppineet paljon mm. etätyöskentelystä. Meillä on
nyt mahdollisuus miettiä, kokeilla ja ottaa käyttöön kaupungille uusia käytäntöjä ja toimintamalleja.

Minne olemme menossa?
KAIKKIEN ESPOO
Espoossa kaikilla asukkailla on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä omassa elämässään. Osallisuus
näkyy espoolaisen arjessa. Jokainen Espoossa asuva on espoolainen. Meillä on nollatoleranssi
rasismiin.
Globaalit megatrendit ja kansalliset muutokset haastavat kaupunkien perinteisen roolin ja
toimintatavat. Otamme haasteet vastaan. Tulevaisuuden kehityssuunta on kirkas. Toimintamme
perustuu yhä enemmän koko espoolaisen ekosysteemin yhteistyöhön. Hyvät palvelut lisäävät
alueemme elinvoimaa, kuntalaistemme toimeliaisuutta ja arjen sujuvuutta. Palvelut ovat
laadukkaasti, esteettömästi ja tehokkaasti järjestettyjä, ja kehitämme niitä yhdessä asukkaidemme
ja asiakkaidemme kanssa. Kun väkilukumme kasvaa, vastaamme lisääntyneeseen
palvelutarpeeseen alueittain, lähellä asukasta. Vahvat lähipalvelut ovat asukkaille merkityksellisiä.
Perheen taustasta tai varallisuudesta riippumatta kaikki espoolaiset lapset ja nuoret saavat
terveistä, turvallisista ja innostavista päiväkodeista ja kouluista hyvät lähtökohdat elämään, jatkoopintoihin ja työhön. Kaupunki panostaa laadukkaaseen opetukseen ja kasvatukseen yhteistyössä
vanhempien kanssa. Opetuksella tuetaan tiedonrajat ylittävän laaja-alaisen osaamisen
kehittymistä, joka alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi elämän. Espoossa kasvatuksessa ja
opetuksessa on positiivisen kasvatuksen näkökulma. Myönteiset tunnekokemukset, ilo ja uutta
luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista. Lisäksi lasten ja
nuorten pahoinvointia ennaltaehkäistään perheiden tukemisella, oikea-aikaisilla palveluilla ja eri
tahojen yhteistyöllä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä turvaamme espoolaisten hyvät
terveydenhuollon palvelut ja luomme hyvät yhteistyömallit hyvinvoinnin edistämiseksi Espoossa.
Kun ikääntyvien ja vammaisten avuntarve lisääntyy, tuemme heitä monin eri tavoin ja etenkin
heidän pärjäämistään kotona. Tätä työtä kaupunki tekee yhdessä omaisten, ystävien, yhdistysten,
seurakuntien ja palveluja tarjoavien yritysten kanssa. Kun ikääntyvä ei enää pärjää ja pysty
asumaan kotona, tarjoamme kodinomaista hoiva-asumista. Tuemme vammaisten yhdenvertaista
arkea ja elämää.
Onnellisuus, terveys, hyvinvointi ja mielen hyvinvointi kehittyvät ennen kaikkea läheisistä
ihmissuhteista. Siksi toteutamme palvelut yhdessä hyvinvointialueen kanssa sekä yhteistyössä
asiakkaidemme ja heidän läheistensä kanssa. Vaikeimmat haasteet ratkomme yhdessä siten, että
painopiste on ennaltaehkäisyssä.
Espoolaiset huolehtivat aktiivisesti ja omatoimisesti itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään.
Kukaan ei jää tukea vaille, jos omat voimat eivät riitä. Yhä useammat osallistuvat itselleen ja
elämäntilanteeseensa soveltuvaan toimintaan.
Kaupunki tekee läheistä yhteistyötä alueellaan toimivien suomen- ja ruotsinkielisten ja muun
kielisten seurakuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa erityisesti kerhotoiminnassa, syrjäytymisen
ehkäisyssä, perheneuvonnassa, vanhustyössä ja maahanmuuttajien kotouttamisessa.
Vähennämme asunnottomuutta yhdessä kumppaniemme kanssa.
Toimintamme on avointa, demokraattista ja helposti lähestyttävää. Kaikki espoolaiset, nuorista
ikäihmisiin, voivat osallistua ja vaikuttaa kotikaupunkimme kehittämiseen.

KESTÄVÄ JA LUONNONLÄHEINEN ESPOO
Espoo on viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten verkostokaupunki. Olemme keskeinen
osa kehittyvää metropolialuetta ja Etelä-Suomen työssäkäyntialuetta.
Kaikista kaupunkikeskuksistamme muodostuu viihtyisiä ja turvallisia asuin-, asiointi- ja
työpaikkakeskuksia, joissa hyvät palvelut, virikkeelliset harrastusmahdollisuudet ja lähiluonto ovat
helposti ja esteettömästi saavutettavissa. Pidämme huolta riittävästä kerros- ja
pientalorakentamisesta sekä kaavoituksen nopeudesta ja tonttitarjonnasta. Ehkäisemme alueellista
ja myös alueiden sisäistä segregaatiota.
Kehitämme kaupunkikeskuksia niiden omien vahvuuksien mukaan. Tiiviit pientalovaltaiset ja
kylämäiset alueet tukeutuvat läheisiin kaupunki- ja paikalliskeskuksiin.
Tapiola, Matinkylä-Olari ja Espoonlahti sijoittuvat metron, Leppävaara ja Espoon keskus
kaupunkiradan läheisyyteen. Nykyisten Kauklahden ja Kalajärven paikalliskeskusten lisäksi tulevia
keskuksia ovat merellinen Finnoo metron varrella ja ekologinen Kera kaupunkiradan varrella.
Myöhemmin rakentuu Hista Tunnin juna -radan varrelle. Pääkaupunkiseudun poikittaisliikennettä
tehostava Raide-Jokeri yhdistää metron ja kaupunkiradan vuonna 2024. Parannamme
joukkoliikenteen ja pyöräilyn edellytyksiä. Samalla huolehdimme henkilöautojen käytön
sujuvuudesta. Tavoitteemme on kasvattaa joukkoliikenteen, kävelyn, pyöräilyn ja sähkökäyttöisten
autojen suosiota. Pienennämme yhdessä asukkaidemme kanssa espoolaisten ekologista
jalanjälkeä ja teemme ilmastotyötä edelläkävijäkaupunkina.
Espoo on Euroopan kestävin kaupunki nyt ja jatkossa. Aidosti verkostomainen raideliikenteeseen
tukeutuva kaupunkirakenteemme mahdollistaa taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurisesti parhaan tavan kehittää kaupunkiamme. Espoo voitti vuonna 2018 Maailman älykkäin
yhteisö -palkinnon ja on useita kertoja ollut EU:n Innovaatiopääkaupunkikisan finalisti.
Valtuustokauden aikana toteutamme Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman. Ohjelman
tavoitteena on, että saamme käyttötalousmenojemme kasvun tasapainoon, laskemme
investointitason lähemmäksi tulorahoituskykyä ja saamme muutettua kuntien ja valtion välisen
kustannusjakosuhteen oikeudenmukaisemmaksi. Espoon talous on vahva, mutta roolimme koko
Suomen kuntapalvelujen rahoittajana on kasvanut miljardiluokkaan ja muodostunut
kasvukaupungille kohtuuttomaksi. Kasvukaupunkina Espoon tehtävänä on luoda perustaa
tulevaisuuden työlle, uusien työpaikkojen synnylle, kasvulle, tuottavuudelle, investoinneille,
työperäiselle maahanmuutolle, osaamiselle ja korkean osaamisen alojen vahvistumiselle yhdessä
kumppaneidemme kanssa.
Teemme töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja sen vaikutuksiin sopeutumiseksi.
Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuonna 2030. Kunnianhimoiseen tavoitteeseen etenemme
yhdessä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa panostamalla puhtaaseen energiaan,
kiertotalouteen, kestävään maankäyttöön ja rakentamiseen sekä kestäviin
kulkumuotoihin. Espoossa kivihiilestä luovutaan vuoden 2025 aikana ja kaukolämpöä tuotetaan
uusiutuvilla energialähteillä. Espoon kaupunkirakennetta kehitetään niin, että se
mahdollistaa kestävän elämäntavan sen kaikilla alueilla. Liikenteen vähähiilisyyttä tukevat metron,
kaupunkiradan ja raidejokerin valmistuminen sekä liikenteen sähköistyminen. Kestävän kehityksen
ja ilmastotyön kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi tiivistämme edelleen suurten
kaupunkien yhteistyötä, hyödynnämme kaupunkiseutujen ekosysteemisopimuksen ja EU:n
rahoitusohjelmien kautta saatavissa olevat resurssit sekä vahvistamme metropolialueen
yhteistyötä ja eurooppalaisten kaupunkien kumppanuustoimintaa.

Espoolaisten asuinympäristö on viihtyisä. Espoo on edelläkävijä kasvavan kaupungin ja
monimuotoisen luonnon yhteensovittamisessa. Lähiluonto, virkistysalueet, järvet ja joet sekä
Rantaraitti ja merellisyys ovat Espoon vahvuuksia, joita espoolaiset arvostavat. Huomioimme
metsät, pellot ja kulttuurimaiseman kaupunkikehityksessämme myös jatkossa.
KUMPPANUUKSILLA MENESTYKSEEN
Strategisen yhteistyön ja verkostomaisen toiminnan avulla kehitämme Espoota yhdessä
asukkaidemme, yhteisöjemme ja yritystemme kanssa. Yhteistyömme on tiivistä hyvinvoinnin ja
elinvoiman edistämisessä erityisesti hyvinvointialueen, Helsingin seudun ja Länsi-Uudenmaan
kuntien kanssa. Edistämme tulevaisuuden kaupunkipolitiikkaa aktiivisella kumppanuudella
kansallisesti ja toimimme esimerkillisenä edelläkävijänä EU-tasolla.
Kuntalaisten ja koko kaupunkiyhteisön tarpeet ja toiveet palveluiden suhteen muuttuvat aiempaa
moninaisemmiksi. Olemme kansallinen ja eurooppalainen edelläkävijä ihmislähtöisessä palvelu- ja
innovaatioekosysteemien kehittämisessä sekä digitalisaation hyödyntämisessä. Kaupunki
palveluna -malli hyödyntää verkostomaisesti olemassa olevia resursseja digitalisaation
mahdollistama. Mallin mukaisesti palveluja tuottaa koko kaupunkiyhteisö, ei vain
kaupunkiorganisaatio. Yritykset ja järjestöt ovat tärkeä osa kaupunkiekosysteemiämme ja
palvelutuotantoamme.
AKTIIVISET ESPOOLAISET
Kansainvälinen ja luonnonläheinen Espoo on vetovoimainen tapahtumakaupunki, jota elävöittävät
aktiivinen kaupunkikulttuuri ja monipuolinen liikunta.
Espoon kaupunginteatterilla on toimivat tilat, ja kaikissa kaupunkikeskuksissamme on arvostetut
kirjastot ja uimahallit. Kirjastomme toimivat kuntalaisten olohuoneina, ja työväenopisto tarjoaa
espoolaisille heille tärkeitä kursseja. Urheilupuistot ja liikuntatilat ovat monipuolisen
kuntalaisyhteistyön ja aktiivisen seuratoiminnan tulos eri puolilla Espoota.
Lähiluontomme ja laajat metsäalueemme antavat espoolaisille hyvät mahdollisuudet liikuntaan, ja
liikuntaseurat liikuttavat kaikenikäisiä espoolaisia monipuolisesti. Espoossa mestaruuksia
saavutetaan kaikissa ikäsarjoissa, mikä innostaa varsinkin nuorempia liikuntaharrastusten pariin.
Espoolaisilla on mahdollisuus nauttia rikkaasta ja valtakunnallisesti laadukkaasta
kulttuuritarjonnasta. Espoolaisuus on elämää arjessa ja kohtaamisia muun muassa EMMAn
näyttelyissä, Sinfoniettan ja Tapiolan kuoron ja muiden espoolaisten kuorojen konserteissa, April
Jazzissa, huippu-urheilun ja kulttuurin tapahtumissa, otteluissa ja harrastuksissa.
Teemme aktiivista yhteistyötä nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntaseurojen, sosiaali- ja terveysjärjestöjen
sekä muiden yhdistysten kanssa. Takaamme kaikille espoolaisille lapsille ja nuorille
mahdollisuuden harrastaa.
OSAAVAT IHMISET JA YRITYKSET JUURTUVAT ESPOOSEEN
Espoo on kansallisesti ja kansainvälisesti houkutteleva kaksikielinen kaupunki, jonka palvelut ovat
saavutettavissa myös englanniksi. Kaupunkimme tunnetaan maailmanlaajuisesti tieteen, taiteen ja
talouden innovaatioympäristönä, jonka avaintoimijoita ovat Aalto-yliopisto ja VTT yhdessä muiden
korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Yritysmyönteinen Espoo on hyvä paikka elää, uudistua, yrittää
ja tehdä työtä. Kehitämme kaupunkia yrittäjyyden ja yritystoiminnan toimintaympäristönä yhdessä
yrittäjien kanssa.

Espoo on osaamisen ja osaajien kaupunki, ja koulumme ovat kansainvälistä huipputasoa.
Englanninkielinen kasvatus- ja opetustarjontamme vastaa voimakkaasti kasvavaan kysyntään.
Toisiaan täydentävät kaupunkikeskuksemme innovaatio- ja palvelukeskittymineen tarjoavat
toimivan alustan osaajien ja kasvavien yritysten kohtaamiselle. Nämä tekijät houkuttelevat ja
juurruttavat kaupunkiimme entistä enemmän uusia kansainvälisiä toimijoita.
Vieraskielisten osuuden Espoon työikäisestä väestöstä ennustetaan nousevan 30 prosenttiin
vuoteen 2030 mennessä. Kaikkien työikäisten ja -kuntoisten espoolaisten mukanaolo työelämässä
varmistaa edellytykset sille, että kaupunkilaisemme voivat hyvin ja kaupungin talous saadaan
tasapainoon. Varmistamme yritysten osaavan työvoiman saannin panostamalla etenkin
työnhakijoiden osaamisen lisäämiseen. Kehitämme nuorten polkua opinnoista työelämään ja
varmistamme, että nuortemme työllisyys on maan parhaalla tasolla. TE-palveluiden
rakenneuudistuksen toimeenpanolla varmistamme, että Espoo tarjoaa Suomen parhaat palvelut
niin työnhakijoille kuin työnantajillekin.
KORONASTA KASVUUN
Jatkamme koronan aikana oppimiamme hyviä toimintamalleja. Digitaaliset välineet ovat entistä
tutumpia niin kuntalaisillemme kuin työntekijöillemme, ja lisäämme niiden käyttöä palveluissamme.
Koronan jälkeinen aika tarjoaa hyvät mahdollisuudet myös työmarkkinoille ja yrityksille. Espoon
elinkeinoelämän ja innovaatioyhteisön kansainvälinen menestys on olennaista pandemian
jälkeisessä kasvussa. Ihmiset ovat odottaneet yhteiskunnan avaamista ja käynnistyviä tapahtumia
sekä ihmisten kohtaamisia. Tämä on hyvä tilaisuus, jonka hyödynnämme työllisyyden, yrittäjyyden
ja elinvoimaisuuden parantamiseksi ja uudistamiseksi.
Samanaikaisesti vastaamme koronasta johtuvaan hoitovelkaan ja ruuhkautuneisiin palveluihin.
Reagoimme erityisesti lasten ja nuorten lisääntyneisiin hyvinvointihaasteisiin sekä varmistamme,
että hyvinvointierot kuten lapsiperheköyhyys, eivät pääse kasvamaan. Myös mielenterveyden
merkitys tulee korostumaan koronasta toipumisessa.
KAUPUNGIN JOHTAMINEN
Johtamisemme perustuu myönteiseen, ihmisiin luottavaan ihmiskäsitykseen. Työyhteisömme
tunnetaan arvostavasta vuorovaikutuksesta sekä hyvinvoivan henkilöstön osaamisesta ja
sitoutumisesta. Kannustavalla, laadukkaalla ja vastuullisella johtamisella sekä edistämällä
kaupungin työntekijöiden ammatillista kehittymistä ylläpidämme edellytyksiä toimintamme asukasja asiakaslähtöisyydelle ja varmistamme samalla, että arki sujuu. Kaupunkimme osaamista
edistämme Aalto-yliopiston vetämällä Executive MBA-koulutuksella, johon on jo osallistunut 100
kaupungin ylimmän johdon edustajaa. Espoo tunnetaan hyvänä työnantajana. Se edesauttaa
meitä myös osaavan henkilöstön saatavuudessa.
AVOIN JA TOIMIVA DEMOKRATIA
Espoossa päätöksenteko on avointa, ja luottamushenkilömme tunnetaan arvostavasta
vuorovaikutuksesta ja yhteistyökyvystä. Luottamushenkilöidemme ja viranhaltijoidemme
keskinäinen luottamus sekä verkostoissa toimiminen ja yhteistyö edistävät Espoon tavoitteiden
saavuttamista.

