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Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisimpiä
tehtäviä, joka tulee säilymään kunnilla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen
yhteydessä. Vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä on toimialojen yhteinen, mikä näkyy vahvasti myös kaupungin strategiassa.
Espoo-tarinassa Espoon nähdään olevan viiden kaupunkikeskuksen vastuullinen
ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä
työtä ja yrittää, ja jossa jokainen espoolainen voi aidosti vaikuttaa. Asukkaita
halutaan kannustaa aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen ja huolehtimaan sekä
itsestään, läheisistään että lähiympäristöstään. Aktiivisuutta tuetaan erilaisilla
palveluilla, mutta myös huolehtimalla siitä, että lähiluonto, laajat metsäalueet ja
merenranta tarjoavat mahdollisuuksia virkistäytymiseen.
Espoossa on pitkään ollut keskimääräistä paremmin voiva ja keskimääräistä
koulutetumpi väestö. Viime vuosien keskeisimpiä hyvinvointihaasteita ovat olleet
nopea väestön sekä vieraskielisen väestön kasvu, ikärakenteen vanheneminen,
kaupungistuminen, talouden hidas kasvu, asukkaiden yksinäisyys, syrjäytyminen
ja sosiaaliset ongelmat. Myös asuinalueiden epäsuotuisan eriytymiskehityksen
riski on tunnistettu.
Espoolaisten hyvinvoinnin tilaa seurataan säännöllisesti vuosittain. Tuoreimpaan tilastokoosteeseen ja on mahdollisuus tutustua verkossa. Tämä julkaisu on
lain edellyttämä laaja hyvinvointikertomus, johon on koottu keskeisimpiä tietoja
kuntalaisten hyvinvoinnintilasta sekä hyvinvointitavoitteet ikäryhmittäin valtuustokaudelle 2017–2021. Kuluvan valtuustokauden aikana valtuustolle tullaan
raportoimaan suunnitelman tavoitteiden toteutumisesta sekä hyvinvoinnin tilan
kehityksestä keskeisten indikaattorien muodossa.
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HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN
EDISTÄMINEN ESPOOSSA

•

On ihmisen itsensä, hänelle läheisten
ihmisten, lähiympäristön, palvelujärjestelmän ja yhteiskuntapolitiikan 		
aikaan saamaa

•
•

Hyvinvoinnin edistäminen

•

•

On fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen,
emotionaalinen ja taloudellinen 		
kokonaisuus
Ilmenee yhteisötasoisena (mm.elin-		
olot, työllisyys) ja yksilöllisenä hyvinvointina (mm. sosiaaliset suhteet, 		
onnellisuus ja sosiaalinen pääoma)
On arjen voimavara, joka lisää 		
yksilöiden elämänlaatua
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Hyvinvointi
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Tämä julkaisu on laaja hyvinvointikertomus,
joka sisältää tietoa sekä kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta että ikäryhmittäiset hyvinvointitavoitteet valtuustokaudelle 2017–2021.
Vuosina 2018–2021 hyvinvointiraportoinnissa keskitytään erityisesti valtuustokaudelle
asetettujen hyvinvointitavoitteiden ja
-toimenpiteiden toteutumisen raportointiin.

MAAILM

KÄSITYS HYVINVOINNISTA
OHJAA TYÖTÄ
Ymmärrys hyvinvoinnista ohjaa kuntalaisten
hyvinvoinnin eteen tehtävää työtä. Tästä
syystä on tärkeää, että kunnassa on määritelty, mitä hyvinvoinnilla ja hyvinvoinnin
edistämisellä tarkoitetaan. Espoossa nämä
ymmärretään laajasti:

•

Tietoista vaikuttamista hyvinvointiin
ja sen taustatekijöihin, kuten elinoloihin ja elinympäristöön, elintapoihin 		
ja elämänhallintaan sekä palvelujen
toimivuuteen ja saatavuuteen

OG

Hyvinvointitavoitteiden tulee perustua arvioon nykytilasta sekä tulevista toimintaympäristöön kohdistuvista muutoksista. Tavoitteiden asettaminen edellyttää asukkaiden
terveyden ja hyvinvoinnin sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seuraamista väestöryhmittäin. Seurantatietoa tulee olla myös kunnan
palveluissa toteutetuista toimenpiteistä, joilla
on pyritty vastaamaan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Terveydenhuoltolain (2010/
1326, 12 §) mukaan sekä hyvinvoinnin tilasta että toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Tämän lisäksi
kerran valtuustokaudessa on valmisteltava
laajempi hyvinvointikertomus.

•

KU

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntalain (410/2015, 1 §) mukaan
kunnan keskeisimpiä tehtäviä. Tehtävä tulee
säilymään kunnilla myös jatkossa sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä.
Hyvinvoinnin edistämisen tulee näkyä kuntastrategiassa (kuntalaki 410/2015, 37 §).

Espoossa käynnistettiin vuonna 2016 hyvinvointityön johtamiseen liittyvä kehittämistyö.
Osana tätä uudistettiin hyvinvointiraportoinnin tapaa. Uudistuksella pyrittiin kytkemään
hyvinvoinnin edistäminen vahvemmin kunnan strategiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä tuomaan hyvinvointitieto
aiempaa paremmin kuntalaisten, päättäjien,
virkamiesten sekä yhteistyökumppanien
käyttöön. Uudistuksella pyrittiin myös selkeyttämään erilaisten lakisääteisten ohjelmien kokonaisuutta ja nivomaan ohjelmia
mahdollisuuksien mukaan yhteen.

ILMASTO

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
KUNNAN LAKISÄÄTEISENÄ
TEHTÄVÄNÄ

Suunnitelmallista voimavarojen
kohdentamista ja hyvinvointierojen 		
kaventamista
Investointi, jolla ehkäistään köyhyyttä,
syrjäytymistä ja muita sosiaalisia 		
haittoja
Kohdistuu yksilöön, perheeseen, 		
yhteisöihin, väestöön ja näiden
elinympäristöihin
Toteutuu monitoimijaisessa yhteis-		
työssä kunnan eri toimialojen sekä 		
keskeisten kumppanien kanssa

Sosiaaliset
suhteet

Elintavat
RUOANTUOTANTO

YKSILÖ

Mukailtu Dahlgren & Whitehead 1991

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä on laaja-alainen ja koskettaa kunnan kaikkia toimialoja.
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Espoossa hyvinvointityötä ohjaavat myös
kuntalaisten näkemykset heille merkityksellisistä asioista. Vuonna 2016 toteutetussa
Mun Espoo -kyselyssä kuntalaiset näkivät
Espoon erityisesti turvallisena ja rauhallisena kaupunkina, joka on myös luonnonläheinen, viihtyisä, monipuolinen ja kehittyvä.
Kuntalaiset toivoivat ensisijaisesti asumisen
ja elinympäristön, liikenneyhteyksien sekä
luonnon ja ympäristön kehittämistä. Vasta
näiden jälkeen tulivat palveluiden kehittämiseen liittyvät toiveet.

Strategiassa todetaan, että Espoon väestö
voi keskimääräistä paremmin ja on keskimääräistä koulutetumpaa. Keskeisiksi hyvinvointihaasteiksi nostetaan muun muassa
nopea väestön sekä vieraskielisen väestön
kasvu, ikärakenteen vanheneminen, kaupungistuminen, talouden hidas kasvu, asukkaiden yksinäisyys, syrjäytyminen ja sosiaaliset
ongelmat. Myös asuinalueiden epäsuotuisan
eriytymiskehityksen riski nostetaan esille ja
tätä halutaan ehkäistä kehittämällä kaupunkikeskuksista kestävää kasvua, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia tukevia.

HYVINVOINTI
ESPOO-TARINASSA

Espoo on Euroopan kestävin kaupunki ja
haluaa olla tätä myös jatkossa. Toiminnan
järjestämisen ja kehittämisen on oltava niin
ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti
kuin kulttuurisesti kestävää.

Espoon strategiassa, Espoo-tarinassa, hyvinvoinnin edistäminen on esillä vahvasti.
Viiden kaupunkikeskuksen Espoo nähdään
vastuullisena ja inhimillisenä edelläkävijäkaupunkina, jossa kaikkien on hyvä asua,
oppia, tehdä työtä, yrittää ja aidosti vaikuttaa.
Asukkaita halutaan kannustaa aktiivisuuteen
ja omatoimisuuteen sekä huolehtimaan itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään.
Aktiivisuutta tuetaan erilaisilla palveluilla,
mutta myös huolehtimalla siitä, että lähiluonto, laajat metsäalueet ja merenranta
tarjoavat mahdollisuuksia virkistäytymiseen.
Asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden
tukeminen nähdään tärkeänä ja sitä tuetaan
eri tavoin, mm. tapahtumien, asukasyhdistysten ja -foorumien kautta.
Espoon palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja
kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan
valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Tarvittava tuki taataan kaikille.
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Valtuustokaudelle asetetut neljä kehitysohjelmaa etsivät ratkaisuja Espoo-tarinan
tärkeimpiin poikkihallinnollisiin kehittämiskokonaisuuksiin ja vauhdittavat uusien ratkaisujen aikaansaamista. Yksi kehitysohjelmista, Hyvinvoiva Espoo, keskittyy erityisesti
kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Ohjelman aikana vahvistetaan espoolaisten mahdollisuuksia edistää terveyttä
ja hyvinvointia sekä ehkäistään alueiden
eriytymiskehitystä lisäämällä yhteisöllisyyttä
ja osallisuutta. Ohjelman aikana tarkastellaan myös kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviä ja sovitaan hallinnonrajat ylittävistä rakenteista kaupungin ja
maakunnan palvelujen yhteensovittamiseksi
ja yhteistyön helpottamiseksi. Tavoitteena,
että Espoossa asuu maan hyvinvoivimmat,
terveimmät, onnellisimmat ja eniten liikkuvat asukkaat. Kehitysohjelmat hyväksyttiin
valtuustossa Espoo-tarinan hyväksymisen
yhteydessä 11.9.2017.

HYVINVOINTITYÖN
JOHTAMISEN RAKENTEET
Sekä terveydenhuoltolain (12 §) että sosiaalihuoltolain (7 §) mukaan mukaan kunnassa
on tehtävä yhteistyötä eri toimialojen kesken kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseksi. Yhteistyötä on tehtävä myös
muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen
sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten
yhteisöjen kanssa. Kuntaan tulee myös nimetä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä
vastaavat tahot.

Espoo-tarina

Espoon hyvinvointityön johtamisen ja hyvinvoinnin edistämisen yhteistyörakenteita
vahvistettiin vuoden 2017 alussa. Hyvinvointityön johtamisesta ja ohjaamisesta nimettiin
vastaamaan kaupungin johtoryhmä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä sekä kolme ikäkausittaista hyvinvointityön ohjausryhmää.
Kaupungin johtoryhmä vastaa siitä, että hyvinvoinnin näkökulmat ovat kytketty kaupungin strategiaan sekä kaupungin toiminnan ja
talouden suunnitteluun ja seurantaan.

KAUPUNGIN JOHTORYHMÄ

Hyvinvoinnin edistämisen
kaupunkitasoinen ohjaus

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen ohjausryhmä
asiantuntijaryhmä
kaupunkitasoinen hyvinvointisuunnitelma

Toimialojen tuloskortit ja
käyttösuunnitelmat

lapset ja
nuoret

työikäiset

ikääntyneet

palvelut
neuvottelukunnat, neuvostot, verkostot

Espoon hyvinvointityön johtamisen rakenteet.
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
(HTE) ohjausryhmä varmistaa, että hyvinvoinnin näkökulmat ovat osa edellä
mainittuja prosesseja sekä huolehtii, että
hyvinvoinnin yhteiset tavoitteet näkyvät toimialojen ja tulosyksiköiden tuloskorteissa.
HTE-ohjausryhmä johtaa hyvinvointia koskevien tavoitteiden toimeenpanoa ja edistää
hyvinvointia tukevaa yhteistyötä toimialojen
ja verkostojen välillä. HTE-ohjausryhmässä
on edustus kaikilta toimialoilta, keskeisistä
tulosyksiköistä, järjestökentältä sekä Omnian ammattiopistosta.
HTE-ohjausryhmässä käsiteltävät asiat
valmistelee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijaryhmä, joka toimii samalla hyvinvoinnin edistämisen koordinaatioryhmänä erityisesti strategisella tasolla.
Ryhmän vastuulla on mm. hyvinvointitiedon
raportointi. Asiantuntijaryhmässä on edustus
eri toimialoilta sekä järjestökentältä.
Lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyneiden poikkihallinnollista hyvinvointityötä
suunnittelee, seuraa ja arvioi kullekin kolmelle ikäryhmälle perustetut ohjausryhmät.
Nämä vastaavat mm. ikäryhmää koskevien
hyvinvointitavoitteiden ja toimenpiteiden
asettamisesta.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen
myötä kunnan hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdat muuttuvat, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu
siirtyy maakuntiin ja osa toimijoista siirtyy
maakunnan alaisuuteen. Jotta hyvinvoinnin
edistämisessä toimittaisiin samansuuntaisesti kunnassa ja maakunnassa, on tärkeää
sopia yhteistyökäytännöistä, työnjaosta ja
hyvinvointityöstä näiden rajapinnoilla. Olemassa olevat, vahvat ja toimivat hyvinvoin-
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tityön rakenteet helpottavat yhteistyötä muutosvaiheessa ja myös tämän jälkeen.
Kunnalla on jatkossakin laajat mahdollisuudet edistää kuntalaisten hyvinvointia. Se
tarjoaa mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvinvoivaan elämään turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä. Kunnat huolehtivat
puhtaasta ja terveellisestä asuinympäristöstä sekä monipuolisista harrastusmahdollisuuksista. Hyvinvointi on yhteydessä moniin
kunnan järjestämiin arjen toimintoihin, kuten
varhaiskasvatukseen, koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, vesihuoltoon, ympäristön tilaan ja
liikennejärjestelyihin.
Lakiluonnoksessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (7 §) kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävinä
mainitaan seuraavat:
• Seuraa asukkaiden terveyttä ja 		
hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia 		
tekijöitä väestöryhmittäin
• Raportoi kuntalaisten terveydestä ja
hyvinvoinnista sekä toteutetuista 		
toimenpiteistä valtuustolle vuosittain
• Valmistelee valtuustolle hyvinvointi-		
kertomuksen kerran valtuustokaudessa
• Asettaa tavoitteet ja toimenpiteet 		
hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-		
seen paikallisiin olosuhteisiin ja 		
tarpeisiin perustuen
• Toteuttaa päätösten vaikutusten 		
ennakkoarviointia
• Nimeää vastuutahot hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseen
• Tekee yhteistyötä maakunnan ja 		
muiden kunnassa toimivien tahojen
kanssa

Maakuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviksi (8 §) on puolestaan määritelty:
• Asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen
huomioivan maakuntastrategian 		
laatiminen
• Alueellisen hyvinvointikertomuksen
luominen yhteistyössä alueen kuntien
kanssa
• Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja tuottamista koskevien 		
hyvinvointitavoitteiden asettaminen
sekä terveyttä tukevien toimenpitei-		
den ja vastuutahojen nimeäminen
• Eri väestöryhmiin kohdistuvien 		
vaikutusten ennakkoarviointien 		
tekeminen päätösten teon yhteydessä
• Asiantuntijatuen tarjoaminen kunnille
sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä sekä ehkäisevässä 		
päihdetyössä
• Ehkäisevien palvelujen järjestäminen

YHDISTYKSET KAUPUNGIN
KUMPPANEINA
Espoo-tarinan mukaisesti Espoo järjestää,
tuottaa ja kehittää palveluja asiakaslähtöisesti kumppanien kanssa. Läheistä yhteistyötä tehdään erityisesti alueella toimivien
seurakuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa.
Tärkeitä kumppaneita ovat myös alueen oppilaitokset.
Espoossa on patentti- ja rekisterihallituksen
tietojen mukaan lähes 3 000 rekisteröitynyttä
eri toimialan yhdistystä. Yhdistystoiminnan
peruslähtökohta on jäsenten arvopohjainen
toiminta, jossa hyvinvoinnin ja osallisuuden
edistämisellä on keskeinen osa.
Vapaaehtoistoiminta on yhdistysten toiminnan ydintä. Vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan toisten hyväksi tehtyä auttamis- tai
muuta työtä josta ei makseta palkkaa tai
rahallista korvausta. Erilaisia vapaaehtoistoiminnan muotoja ovat esimerkiksi asiointiavun antaminen tukihenkilö- ja ystävätoiminta, ensiapu- ja pelastustoiminta sekä
vertaistoiminta. Espoossa vapaaehtoistoimintaa koordinoivat toimijat voivat liittyä Espoon vapaaehtoisverkostoon, johon kuuluu
tällä hetkellä yli 120 toimijaa. Verkoston toimintaa koordinoi Espoon Järjestöjen Yhteisö
EJY ry.
Kaupunki on paikallisten yhdistysten tärkein kumppani. Kaupungin avustustoiminta
muodostaa yhdistysten toimintaedellytysten
perustan. Espoon kaupunki tukee yhdistyksiä monin eri avustusmuodoin. Kaupungin
toimialat myöntävät avustuksia järjestöjen
perustoimintaan sekä kohdennetun, palveluita täydentävän toiminnan toteuttamiseen.
Merkittävä tuen muoto on myös kaupungin
tilojen tarjoaminen yhdistysten käyttöön.
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Avustuksia saavat yhdistykset toteuttavat
muun muassa etsivää vanhustyötä, keikka-apua ikääntyneille, asumisneuvontaa
asunnottomuuden uhan alla oleville lapsiperheille, yksinäisyyden ehkäisyä työikäisille tai
vertaistukiryhmiä nuorille äideille. Kulttuurin
toiminta-avustuksilla mahdollistetaan kotiseutuyhdistysten ja taide- ja kulttuuriyhdistysten perustoimintaa ja kohdeavustuksilla
tuetaan taidetapahtumia ja kulttuuriproduktioita, painopisteenä kaupunkilaisten osallisuutta lisäävät tapahtumat. Liikuntapalveluiden myöntämillä avustuksilla lisätään
liikuntaseurojen järjestämää lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrasteliikuntaa.
Harrastustoiminnan tuella yhdistykset järjestävät myös sovellettuja liikuntaryhmiä lapsille
ja nuorille.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä yhdistysten toteuttaman

toiminnan merkitys säilyy tärkeänä sekä
palvelujen itsenäisenä tuottajana että palvelukokonaisuuden täydentäjänä. Alueen
toimijoiden tiivis kumppanuus mahdollistaa
kaupunkilaisten osallistumisen hyvinvointityön suunnitteluun, päätöksentekoon ja
toteuttamiseen. Yhdistysten tuottamaa kokemuksellista tietoa on tavoitteena hyödyntää
jatkossa aiempaa enemmän kaupungin palveluiden kehittämisessä.

TAVOITE ON, ETTÄ ESPOOSSA
ASUU MAAN HYVINVOIVIMMAT,
TERVEIMMÄT, ONNELLISIMMAT
JA ENITEN LIIKKUVAT ASUKKAAT.

Yhdistystoimintaan osallistuminen itsessään edistää yksilöiden hyvinvointia ja lisää
sosiaalista pääomaa. Vapaaehtoistyön on
todettu lisäävän yksilön onnellisuutta ja merkityksellisyyden kokemuksia ja sosiaalisen
aktiivisuuden ylipäänsä elinvuosia. THL:n
Aikuisten terveys, hyvinvointi ja palvelututkimuksen (ATH) mukaan espoolaisista noin
25–30 % osallistuu aktiivisesti yhdistysten
toimintaan.

© Espoo Esbo -lehti/Dialogi

Mun Espoo -kyselyssä kuntalaiset näkivät Espoon erityisesti turvallisena ja rauhallisena kaupunkina,
joka on myös luonnonläheinen, viihtyisä, monipuolinen ja kehittyvä.
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ESPOON VÄESTÖ IÄN JA KIELIRYHMÄN MUKAAN
1.1.2017 JA 2030
Espoon väestö iän ja kieliryhmän mukaan 1.1.2017 ja 2030
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Espoon väestönkehitystä leimaa verrattain
nopea väestönkasvu, kuten kaikkia pääkaupunkiseudun kuntia. Espoolaisia oli vuoden
2017 alussa 274 583 henkeä, ja kaupungin
väestömäärä on kasvanut viime vuosina
tasaisesti keskimäärin 4 400 asukkaan vuosivauhtia. Espoon väestö on kaksinkertaistunut vuodesta 1981, ja väestömäärän ennustetaan ylittävän 300 000 asukasta vuonna
2023. Pitkän ajan väestöennuste arvioi espoolaisten määrän olevan 407 800 vuonna
2050.
Espoon väestönkasvussa luonnollinen väestönkasvu eli syntyneiden enemmyys kuolleisiin nähden on pysynyt määrältään melko
tasaisena aina viime vuosiin asti. Vuosittaisessa väestönlisäyksessä tapahtuneet
muutokset ovat olleet enemmän seurausta
muuttoliikkeessä tapahtuneista heilahduksista. Vuodesta 2014 lähtien syntyneiden
enemmyys on kääntynyt laskuun ja muuttovoitto on korostunut väestönkasvutekijänä.
Väestönlisäyksestä 62 % tuli vuonna 2016
Espooseen muuttaneista henkilöistä. Ulkomailta saadun muuttovoiton osuus on ollut

noin kolmasosa väestönkasvusta viimeisen
kymmenen vuoden ajan.
Espoon väestörakenne on koko maahan
verrattuna nuorempi: työikäisiä ja lapsia on
enemmän ja ikääntyneitä vähemmän kuin
Suomessa keskimäärin. Muihin kuusikkokuntiin eli kuuteen väkiluvultaan suurimpaan
kaupunkiin nähden Espoossa on eniten lapsia ja vähiten yli 65-vuotiaita. Nuorten aikuisten osuus on kuitenkin esimerkiksi Helsinkiä
pienempi. Väestön ikärakenteessa selkein
muutos on nähtävissä ikääntyneissä: yli
65-vuotiaiden osuus on noussut viimeisen
kymmenen vuoden aikana 10 %:sta 14 %:iin
työikäisten ja alle kouluikäisten kustannuksella.
Espoon asukkaista vieraskielisiä on 15 % eli
41 652 henkeä. Vieraskielisten osuus väestössä kasvaa nopeasti: viimeisen kymmenen
vuoden aikana osuus on noussut kahdeksan
prosenttiyksikköä ja vieraskielisten määrän
ennustetaan kaksinkertaistuvan nykyisestä
vuoteen 2030 mennessä. Vieraskielisten
osuus on suurin alle kouluikäisissä lapsissa
sekä 25–29-vuotiaissa, molemmissa yli viidesosa. Vieraskielisten osuus Espoon väestönlisäyksestä oli 69 % vuonna 2016.
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Valtaosa espoolaisista, 78 %, asuu perheissä. Perhe koostuu yhdessä asuvista
henkilöistä, joita yhdistää avio- tai avoliitto,
rekisteröity parisuhde tai vanhempi-lapsi-suhde. Vuoden 2017 alussa Espoossa
asui 73 931 perhettä. Näistä lapsiperheitä eli
perheitä, joissa on vähintään yksi alaikäinen
lapsi, oli 34 521. Yhden vanhemman perheitä oli 21 % kaikista lapsiperheistä ja 14 %
kaikista perheistä. Lapsettomia perheitä oli
43 % kaikista perheistä. Täysin suomenkielisten perheiden (molemmat tai ainoa vanhempi suomenkielinen) osuus perheistä oli
72 % vuonna 2017. Perheistä 17 % oli kokonaan tai osittain vieraskielisiä.
Espoolaisissa asuntokunnissa asui vuonna
2017 keskimäärin 2,23 henkilöä. Asuntokunta muodostuu samassa asunnossa asuvista
riippumatta perhe- tai sukulaisuussuhteista. Yhden hengen asuntokuntia oli 36 % ja
kahdenhengen asuntokuntia 32 % kaikista
Espoon asuntokunnista. Yli viiden hengen
asuntokuntia oli 6 %.

Espoolaisten työttömyys
laskussa
Työttömyysaste on pysytellyt Espoossa selvästi kuuden suurimman kaupungin alhaisimpana. Espoon työttömyysaste kääntyi
laskuun syksyllä 2016 ensimmäistä kertaa
maaliskuun 2012 jälkeen.
Kesäkuussa 2017 espoolaisia oli työttömänä
yhteensä 14 268 henkilöä ja työttömyysaste
oli 10,2 %, kun se oli koko maassa 12,2 %.
Työttömiä oli kesäkuussa 2017 8,2 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Myös nuorisotyöttömyys kääntyi vuonna
2016 laskuun kolme vuotta jatkuneen kasvun jälkeen ja laskusuuntaus on jatkunut.
Kesäkuussa 2017 Espoossa oli 1 606 alle
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25-vuotiasta työtöntä eli 7,3 % vuodentakaista vähemmän.
Pitkäaikaistyöttömien määrä Espoossa
kääntyi laskuun vuoden 2016 lopulla neljä ja
puoli vuotta jatkuneen nousun jälkeen. Laskusuuntaus jyrkentyi kuluvan vuoden alussa
siten, että kesäkuun 2017 lopulla Espoossa
oli pitkäaikaistyöttömiä 5 298 henkeä mikä
on 17 % vähemmän kuin edellisenä vuonna
samaan aikaan.
Ulkomaan kansalaisten osalta työttömyyden
kasvu taittui vuoden 2017 alkupuolella. Kesäkuussa 2017 Espoossa oli 3 283 työtöntä
ulkomaan kansalaista. Vähennystä vuodentakaisesta määrästä oli 5 %.
Espoossa merkittävänä ryhmänä ovat korkeasti koulutetut työttömät. Vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneita
on kolmannes kaikista Espoon työttömistä.
Ammattiryhmistä työttömänä oli noin 4 800
johtajaa, erityisasiantuntijaa ja asiantuntijaa.

Espoolaisten taloudellinen
tilanne hyvä ja väestö
koulutettua
Espoolaisten tulotaso on korkeampi kuin
Suomessa keskimäärin ja Espoossa oli
vuonna 2015 kuuden suurimman kaupungin
korkein mediaanitulo. Kolme neljästä espoolaisesta on tyytyväinen taloudelliseen tilanteeseensa. Myös espoolaisten koulutus on
korkeampi kuin Suomessa keskimäärin: yli
puolella espoolaisista 25 vuotta täyttäneistä
on korkea-asteen tutkinto, kun koko maassa
yhtä korkea koulutus on kolmanneksella samanikäisestä väestöstä.
Espoon pienituloisuusaste eli pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien osuus kaikista
alueella asuvista henkilöistä on kuitenkin

ESPOON PERHETYYPIT 2012—2017
Espoon perheet perhetyypin mukaan (%) vuosina 2012-2017
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TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ JA TYÖTTÖMYYSASTE ESPOOSSA,
KESÄKUUN TILANNE 2012—2017
Työttömien määrä ja työttömyysaste Espoossa,
kesäkuun tilanne 2012-2017
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kasvanut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana 5 %:sta 9 %: iin. Joka kymmenes
espoolainen on joutunut tinkimään terveydenhoidosta rahapulan vuoksi ja yhtä usean
kouluttautumista rahapula vaikeuttaa. Joka
kuudennella espoolaisella rahat eivät riittäneet harrastuksiin.
Toimeentulotukea saaneiden espoolaisten
määrä on kasvanut, mutta tukea saaneiden
osuus väestöstä on pysynyt melko samansuuruisena. Vuonna 2016 toimeentulotukea
saaneita oli Espoossa noin 24 000 henkilöä
eli 9 % väestöstä. Vieraskielisistä espoolaisista toimeentulotukea sai 26 % vuonna
2016 ja osuus on pysynyt samana, vaikka
toimeentulotukea saaneiden määrä on kasvanut. Toimeentulotukea saaneiden espoolaisten lapsiperheiden määrä on kasvanut
hieman, mutta osuus kaikista lapsiperheistä
on pysynyt lähes samana, hieman alle 12
prosentissa viimeiset kolme vuotta.

Asumisella ja asuinympäristöllä suuri merkitys hyvinvoinnin
kokemisessa
Viihtyisä ja turvallinen asuminen on hyvinvoinnin perusedellytyksiä. Luonnon läheisyyden elinympäristössä on todettu muun
muassa vähentävän sairastavuutta ja lisäävän onnellisuutta. Espoossa asuinympäristöt
koetaan pääsääntöisesti viihtyisiksi ja turvallisiksi. Rakennettua ympäristöä pitää viihtyisänä ja kauniina kolme neljästä espoolaisesta. Lähivirkistysalueille on lyhyt etäisyys ja
luonto tarjoavat kuntalaisille runsaasti erilaisia virkistysmahdollisuuksia.
Asuinalueiden yleinen järjestys ja turvallisuus on Espoossa hoidettu valtaosan mielestä hyvin. Lähes kaikki asukkaat pitävät
asuinaluettaan turvallisena päiväaikaan ja
valtaosa myös myöhään illalla. Keskustois-

sa turvattomuutta koetaan kuitenkin selvästi
keskimääräistä yleisemmin.
Turvallisuuden ja virkistävän lähiympäristön
lisäksi ilmanlaadulla on suuri vaikutus terveyteen. Espoon ilmanlaatu on Euroopan
suuriin kaupunkeihin verrattuna hyvä, mutta
toisinaan ilmansaastepitoisuudet nousevat
haitalliselle tasolle. Liikenne on suurin ilmanlaatua heikentävä tekijä Espoossa, kuten
myös muualla pääkaupunkiseudulla. Samalla kun pienennetään ilmastonmuutokseen
vaikuttavia päästöjä, parannetaan myös ilmanlaatua.

Asuinalueiden eriytymiskehityksen torjuminen tärkeää
Hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta
asuinalueiden eriytymiskehityksen torjuminen on tärkeää. Monipuolisen asuntokannan
rakentumista ja asuntoalueiden tasapainoista kehitystä pyritään edistämään muun
muassa erilaisilla maankäyttöä sekä vuokraja asumisoikeusasuntojen kokoa ja sijoittumista koskevilla ehdoilla.
Asumisen hintaan voidaan vaikuttaa riittävällä asuntorakentamisella. Espoossa asuntorakentaminen on uuden maankäyttö-, asuminen ja liikennesopimuksen (MAL-sopimus)
myötä vilkastunut. Sopimuksen mukaan Espoo nostaa vuosittaista asuntotuotantotavoitetta nykyisestä noin 2 500 asunnosta 3 200
asuntoon. Vuosina 2017–2027 Espooseen
arvioidaan valmistuvan yhteensä noin
35 000 asuntoa. Tällä määrällä pystytään
jossain määrin kuromaan asuntovajetta kiinni.
Vaikka asuntotuotantoa kasvatetaan, se ei
kutenkaan riitä poistamaan Espoossa ja
pääkaupunkiseudulla olevaa merkittävää
asuntopulaa erityisesti pienistä ja edullisis-

MEDIAANITULO ESPOO, KUUSIKKOKUNNAT 2015
Mediaanitulot vuonna 2015
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KOULUTUSRAKENNE ESPOO, KUUSIKKOKUNNAT 2016
25 VUOTTA TÄYTTÄNYT VÄESTÖ

25+ vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan vuonna 2016
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ta omistus- ja vuokra-asunnoista. Riittävä
vuokra-asuntotuotanto on erityisen tärkeä
pienituloisten ja maahanmuuttajien asumisja työmahdollisuuksien näkökulmasta. Viitteitä vieraskielisen väestön keskittymisestä
muutamille suurille vuokra-asuntovaltaisille
asuinalueille on havaittavissa. Espoossa
vuokra-asuntotuotannon sijoittumista ohjaa
erityisesti kaupungin vähäinen asuntotonttimaan omistus.

tulo- ja varallisuusehtoja ja vuokranmääritys
on vapaa. Osa vapautuneista asunnoista
päätyy myös omistusasuntokäyttöön, mikä
vähentää vanhojen vuokratalovaltaisten
alueiden asuntojen hallintasuhteesta johtuvaa eriytymiskehitystä.

Valtion tukeman vuokraasuntokannan vaikutus

Espoossa oli vuoden 2016 lopussa 570 yksin elävää asunnotonta ja 39 asunnotonta
perhettä tai pariskuntaa. Asunnottomia oli
2,1 asunnotonta tuhatta espoolaista kohden.
Nuorten, maahanmuuttajataustaisten sekä
pitkäaikaisasunnottomien osuus kaikista
asunnottomista on korkea. Vuonna 2016
yksinäisistä asunnottomista 25 % oli alle
25-vuotiaita ja lähes 28 % maahanmuuttajataustaisia. Asunnottomissa perheistä
maahanmuuttajaperheitä oli yli puolet, 51 %.
Asunnottomissa perheissä oli yhteensä 61
aikuista ja 42 lasta.

Asuntojen vapautuminen käyttö- ja luovutusrajoituksista vaikuttaa vuokratalojen ja
asuntoalueiden asukasrakenteeseen, koska
rajoituksista vapautuneiden vuokratalojen
asukasvalinnassa ei tarvitse enää noudattaa

Asunnottomien määrän kasvua on onnistuttu estämään väestön kasvusta huolimatta asunnottomuusohjelmien monipuolisilla
toimenpiteillä. Uusi asunnottomuusohjelma
valmistui 2017 aikana.

© Olli Häkämies

Espoossa on tällä hetkellä noin 24 000 käyttö- ja luovutusrajoitusten alaista valtion tukemaa vuokra-asuntoa, mikä on 17 % koko
kaupungin asuntokannasta. Asumisoikeusasuntoja on noin 5 500 eli 4 % asuntokannasta. Valtion tukemien vuokra-asuntojen
rajoitusajat ovat pääsääntöisesti 35-45 vuotta ja tällä hetkellä käyttö- ja luovutusrajoitteisia vuokra-asuntoja vapautuu sääntelystä
enemmän kuin uusia valtion tukemia vuokra-asuntoja rakennetaan.

Asunnottomuusohjelmat
hillinneet asunnottomien
määrän kasvua

ESPOOSSA OLI VUODEN 2016 LOPUSSA
39 ASUNNOTONTA PERHETTÄ.

ASUNNOTTOMAT ESPOOSSA 2009—2016
Asunnottomat Espoossa 2009-2016
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LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN KOKEMINEN VUONNA 2017
Lasten ja nuorten osallisuuden kokeminen vuonna 2017

Ammatillinen oppilaitos

Lukio 1. ja 2. vuosi

Perusopetus 8. ja 9. lk

Perusopetus 4. ja 5. lk

84,5

Kokee olevansa tärkeä
Kokee olevansa tärkeä osa lähiyhteisöä, %
osa lähiyhteisöä, %

LAPSET, NUORET, LAPSIPERHEET

88,6
87,5

•

89

90

Vähintään yksi
Vähintään yksi hyvä kaveri, %
hyvä kaveri, %

93,6

•

92
99,5

80,1

Viettää aikaa harrastuksen
Viettää aikaa harrastuksen parissa vähintään kerran viikossa, %
parissa vähintään kerran
viikossa, %
Lähde: Kouluterveyskysely 2017

HYVINVOINTITAVOITTEET IKÄRYHMITTÄIN
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Espoolaisista 23 % oli lapsia ja 16 % 18–29-vuotiaita nuoria vuoden 2017 alussa
* 0–6-vuotiaita oli 25 554 henkeä, joista vieraskielisiä 5 045 eli 20 %
* 7–17-vuotiaita oli 37 321 henkeä, joista vieraskielisiä 5 354 eli 14 %
* 18–29-vuotiaita oli 43 210 henkeä, joista vieraskielisiä 8 427 eli 20 %
Väestöennusteen mukaan vuonna 2027 Espoossa on
* 0–6-vuotiaita 28 021 henkeä, joista vieraskielisiä 8 276 eli 30 %
* 7–17-vuotiaita 43 731, joista vieraskielisiä 11 412 eli 26 %
* 18–29-vuotiaita 45 895, joista vieraskielisiä 12 736 eli 28 %
Espoossa oli vuoden 2017 alussa 34 521 lapsiperhettä, mikä on 47 % kaikista perheistä
Lapsiperheistä 21 % oli yhden vanhemman perheitä
Yli 80 %:ssa lapsiperheistä oli 1–2 lasta
Keskimääräinen lapsiluku perheissä, joissa on kotona asuvia lapsia, oli 1,78 lasta
Vähintään kolme kotona asuvaa lasta oli 9 %:ssa perheistä

LASTEN JA NUORTEN YKSINÄISYYS JA KOULUKIUSATTUNA
OLEMINEN
Lasten ja nuorten yksinäisyys ja koulukiusattuna oleminen
Ammatillinen oppilaitos

Lukio 1. ja 2. vuosi

Perusopetus 8. ja 9. lk

Perusopetus 4. ja 5. lk

KESKEISIÄ HAVAINTOJA
LASTEN JA NUORTEN
HYVINVOINNISTA

13,4

Kokenut syrjivää kiusaamista
Kokenut syrjivää kiusaamista koulussa
tai vapaa-ajalla
lukukauden
koulussa
tai vapaa-ajalla
aikana, %
lukukauden aikana, %

11,4
23,7
19,6

Koulukiusattuna
Koulukiusattuna vähintään
kerran kerran
viikossa, %
vähintään
viikossa, %

2,5
0,7
5,2
7,1

9,7

Tuntee itsensä
Tuntee itsensä usein yksinäiseksi, %
usein yksinäiseksi, %

9,4
9,6
2,3

Lähde: Kouluterveyskysely 2017 0
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Seuraavassa on kuvattu espoolaisten lasten
ja nuorten hyvinvoinnin tilaa pääasiassa Kouluterveyskyselystä 2017 saatujen tulosten
valossa. Mukana on myös tietoja sosiaali- ja
terveystoimen tilastoista. Kouluterveyskyselyn tuloksia on osin vertailtu sekä koko maan
tuloksiin että aiemmilta vuosilta saatuihin espoolaisten nuorten kouluterveyskyselyjen tuloksiin. Kouluterveyskysely tehtiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa alakoululaisille (4. ja
5. luokka). Yläkoululaiset (8. ja 9. luokka) ja
lukiolaiset (1. ja 2. vuosi) ovat osallistuneet
kyselyyn jo 1990-luvulta alkaen ja ammattiin
opiskelevat (1. ja 2. vuosi) vuodesta 2008.

Suuri osa lapsista ja nuorista
on tyytyväisiä elämäänsä
•

•

•
•

Alakoululaisista 90 %, yläkoululaisista
75 %, lukiolaisista 76 % ja ammattiin
opiskelevista 78 % on tyytyväisiä 		
elämäänsä.
Yli 85 % kaikista lapsista ja nuorista
kokee olevansa tärkeä osa lähiyhteisöään: perhettä, sukua, ystäväporukkaa tai harrastusporukkaa.
Vähintään yksi hyvä ystävä on lähes
kaikilla (99,5 %) alakoululaisilla ja 		
myös suurella osalla nuorista (yli 90 %).
Koulukiusaamista viikoittain kokee 		
7 % alakoululaisista, 5 % yläkoululaisista, 1 % lukiolaisista ja 3 % 		
ammattiin opiskelevista.
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•

Syrjivää kiusaamista (ulkonäön, kielen,
uskonnon, sukupuolen, perheen tai
vammaisuuden takia kiusattu) kokee
lähes viidesosa alakoululaisista, 24 %
yläkoululaisista, 11 % lukiolaista ja 13 %
ammattiin opiskelevista.
Valtakunnallisessa tarkastelussa on
todettu koulukiusaamisen ja erityisesti syrjivän kiusaamisen kohdistuvan
useammin ulkomaalaistaustaisiin kuin
muihin nuoriin.

•

•

Monilla lapsilla ja nuorilla on
terveelliset elämäntavat
•

•

•

•

•
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Suuri osa lapsista ja nuorista syö 		
säännöllisesti aamiaisen ja
koululounaan. Koululounaan syö 		
alakoululaisista 76 %, yläkoululaisista
63 %, lukiolaisista 74 % ja ammattiin
opiskelevista 67 %.
Suuri osa lapsista harrastaa 		
säännöllisesti. Kerran viikossa jotakin
harrastaa alakoululaisista 89 %, 		
yläkoululaisista 92 %, ammattiin 		
opiskelevista 80 % ja lukiolaisista 		
94 %. Harrastaminen alakouluikäisillä
on hieman yleisempää kuin maassa
keskimäärin.
Vain vähän liikuntaa harrastavien 		
nuorten osuus on vähentynyt		
kuluneen kymmenen vuoden aikana.
Vuoden 2017 tuloksissa 19 % 		
yläkoululaisista ja lukiolaisista sekä
40 % ammattiin opiskelevista ilmoittaa
harrastavansa hengästyttävää 		
liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 		
1h viikossa.
Alakoululaisista 49 % liikkuu 		
vähintään tunnin päivässä. Osuus on
hieman suurempi kuin maassa 		
keskimäärin.
Nuorten tupakointi on vähentynyt 		
merkittävästi viime vuosina. 		

•

Yläkoululaisista ja lukiolaisista tupakoi
nyt päivittäin 3 % ja ammattiin 		
opiskelevista 13 %.
Nuuskaaminen on lisääntynyt ammattiin opiskelevilla. Ammattiin opiskelevista pojista nuuska päivittäin nyt 		
17 % ja tytöistä 4 %. Yläluokkien ja
lukion pojista 7-10 % ja tytöistä 1 %.
Säännöllinen humalajuominen on 		
vähentynyt ammattiin opiskelevilla 		
vuodesta 2013. Yläkoululaisista joka
kymmenes ja toisen asteen
opiskelijoista noin joka viides juo 		
itsensä humalaan vähintään kerran
kuukaudessa.
Raittius on lisääntynyt selvästi sekä
yläkoululaisilla että toisen asteen 		
opiskelijoilla.

LASTEN JA NUORTEN ALKOHOLIN JA PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ
VUONNA
2017
(%)alkoholin ja päihteiden käyttö vuonna 2017 (%)
Lasten
ja nuorten
Ammatillinen oppilaitos

•

•

•

Kaikista lapsiperheistä 12 % sai toimeentulotukea vuonna 2016. Toimeentulotuen piirissä olevien 0-17-vuotiaiden
ulkomaan kansalaisten osuus oli moninkertainen tähän verrattuna.
Yläkoululaisista 23 %, lukiolaisista 		
22 % ja ammattiin opiskelevista 42 %
kokee perheensä taloudellisen tilanteen
kohtalaisena tai sitä huonompana.
Alaikäisistä 4,2 % oli lastensuojelun
asiakkaina vuonna 2016. 			
Lastensuojelun asiakkuuden yleisin
syy oli perheristiriidat ja toiseksi 		
yleisin kasvatuksesta vastaavan 		
aikuisen psyykkinen vointi. 		
Perhepalvelujen painopiste on muuttunut ja yhä useammat saavat perhepalveluja ilman lastensuojelun asiakkuutta.
Pitkän aikavälin tarkastelussa 		
lastensuojelun uusien huostaanottojen määrä on vähentynyt ja avohuollon sijoitusten määrä on lisääntynyt.
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•
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Lasten ja nuorten mielen
hyvinvointiin vaikuttavissa
asioissa on huolia
•

•
•

•
•

•

Alakoululaisista 6 %, yläkoululaisista
18 %, lukiolaisista 20 % ja ammattiin
opiskelevista 22 % kokee oman 		
terveydentilansa keskinkertaiseksi tai
huonoksi. Kokemus omasta tervey-		
destä on heikentynyt sekä yläkoululaisten että lukiolaisten kohdalla.
Noin joka viidennellä nuorella on jokin
lääkärin toteama pitkäaikaissairaus tai
vamma.
Erilainen oireilu on yleistä. 		
Esimerkiksi niska-hartiakipuja kokee
viikoittain noin joka neljäs yläkoulu-		
lainen ja noin joka kolmas toisen 		
asteen opiskelija.
Alakoululaisista mielialaan liittyviä 		
ongelmia kokee 13 %.
Kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta
kokee 14 % yläkoululaisista, 12 %

•

lukiolaisista ja 11 % ammattiin 		
opiskelevista.
Nuoren psyykkinen terveydentila on
ollut yleisin syy 17-vuotiaiden lastensuojelun asiakkuuteen vuonna 2016.
Ylipaino on lisääntynyt selvästi 		
nuoruusikäisten ikäryhmässä. 		
Yläkoululaisten ylipaino on hieman 		
harvinaisempaa kuin maassa keskimäärin. Toisen asteen tulokset eivät
poikkea keskimääräisestä.

0—6-VUOTIAIDEN OSUUS
VÄESTÖSTÄ ON 9 % ELI
25 554 LASTA.

Koulutustakuu toteutuu hyvin
•

•

Vuonna 2017 alle 2 % peruskoulun 		
päättäneistä jäi ilman tutkintotavoit-		
teista opiskelupaikkaa. Jatkopaikka
10. luokalle tai valmistavaan 		
koulutukseen varmistettiin kaikille.
Nuorten työttömyysaste nousi 		
voimakkaasti vuosina 2012–2015, 		
mutta nuorisotyöttömyyden 		
kasvujakso taittui vuonna 2016.

15—24-VUOTIAIDEN TYÖTTÖMIEN OSUUS
15-24-vuotiaiden työttömien
osuus samanikäisestä
työvoimasta
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MELKEIN KAIKKI KOULULAISET
JA OPISKELIJAT HARRASTAVAT
JOTAKIN KERRAN VIIKOSSA.

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN
PAINOPISTEET JA VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET
Seuraavassa esitetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisen
painopisteet ja näiden alle asetetut tavoitteet.

1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen
•
•
•
•

Kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuuksia osallistua ja harrastaa
Vertaistukea ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan
Lapsilla, nuorilla ja perheillä mahdollisuus hyödyntää sähköisiä palveluja
oman hyvinvointinsa edistämisessä
Lasten ja nuorten mielen hyvinvointi lisääntyy ja päihteiden käyttö sekä
päihdehaitat vähenevät

2. Lapsi-, nuori- ja perhelähtöisyys
•
•
•

Lapsi, nuori ja perhe saa tarvitsemansa avun ja hoidon oikea-aikaisesti
Lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisuus vahvistuu
Lasten ja perheiden toimijuus palveluissa sekä niiden kehittämisessä ja
arvioinnissa lisääntyy

3. Palvelujen laatu ja vaikuttavuus
•
•

Tiedolla johtaminen vahvistuu
Lastensuojelupalvelujen laadun kehittäminen ja varmistaminen

4. Palvelujen yhteensovittaminen eheäksi kokonaisuudeksi
•

© Tuire Ruokosuo

•
•
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Lasten ja perheiden palveluissa käytössä yhteiset palvelutarpeen arviointimenetelmät ja yhteinen suunnitelma
Kootaan lapsi- ja perhelähtöinen palvelujen kokonaisuus
Yhteensovittava johtaminen vahvistuu (Lape)
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TYÖIKÄISET, 25—64-VUOTIAAT TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT
Työikäiset,
25-64-vuotiaat työttömät työnhakijat kesäkuun
KESÄKUUN
LOPUSSA
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•
•
•
•
•
•
•
•

2000

Espoolaisista 166 540 henkeä eli 61 % oli työikäisiä 20–64-vuotiaita vuoden 2017 alussa
Naisten (49,5 %) ja miesten (50,5 %) osuus työikäisistä oli lähes yhtä suuri
Vieraskielisiä työikäisiä oli 29 352 henkeä eli 18 %
Vieraskielisten osuus työikäisistä on noussut kymmenessä vuodessa 10 prosenttiyksikköä
Valtaosa, 68 %, espoolaisista työikäisistä asuu perheissä
Työikäisistä espoolaisista 82 % oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 22 % työikäisistä
Väestöennusteen mukaan vuonna 2027 työikäisiä 20–64-vuotiaita espoolaisia on 188 977
eli 59 % väestöstä

1000
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Lähde: TEM, työnvälitystilasto

KESKEISIÄ HAVAINTOJA
TYÖIKÄISTEN HYVINVOINNISTA

ELÄMÄNLAATUNSA (EUROHIS-8) HYVÄKSI TUNTEVIEN OSUUS
(%), 20—64-VUOTIAAT
Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus
(%), 20 - 64-vuotiaat
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Työikäisten hyvinvointia kuvaavissa indikaattoreissa ei ole käytössä vakiintuneita ikäluokkia, vaan ikäluokat vaihtelevat riippuen
tiedontuottajasta. Pääasiallisesti työikäisiä
koskevat tulokset koskevat 20-64 -vuotiaita.
Seuraavassa on kuvattu työikäisten hyvinvoinnin tilaa ja sen kehitystä sekä Espoon
tulosten suhdetta koko maan ja kuuden suurimman kunnan tuloksiin.

Työikäiset keskimääräistä
terveempiä
•

47
45
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2014

2015

Lähde: Sotkanet

•
•
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Sairastavuus ja kuolleisuus ovat 		
keskimääräistä vähäisempiä (Espoon
tulokset sisältävät myös lapsia, nuoria
ja ikääntyneitä koskevat tiedot).
Lääkekorvauksia saavien osuus on
keskimääräistä pienempi.
Huomionarvoista on, että diabetes-

•

•

lääkitys on kasvussa ja depressiolääkitys on melko yleistä. Diabeteslääkitys on 4,5 %:lla ja depressiolääkitys 9 %:lla. Kehitys näiden osalta
on ollut samansuuntaista kuin kuusikkokunnissa ja koko maassa keski-		
määrin.
Mielenterveysperusteisen sairaus-		
päivärahan saajien osuus on laskenut
kymmenen vuoden ajanjaksolla ja on
edelleen maan keskiarvoa pienempi.
Lihavuus on aiempaa yleisempää, 		
ja lihavien osuus on samaa taso kuin
kuusikkokunnissa.*

Työkyky on keskimääräistä
parempi
•
•
•

Työkykyisten osuus on keskimääräistä suurempi.
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevia on
keskimääräistä vähemmän.
Kyselytutkimuksen perusteella oma
työkyky ja työssä jaksaminen 		
arvioidaan hieman keskimääräistä 		
paremmaksi.*
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Kokemus omasta terveydestä
ja hyvinvoinnista on
kohtuullinen
•
•

•
•

•

9 % tuntee itsensä yksinäiseksi melko
usein tai jatkuvasti. Osuus on lähellä
koko maan ja kuusikkokuntien tasoa.*
30 % osallistuu aktiivisesti järjestötoimintaan tai vastaavaan. Osuus 		
hieman suurempi kuin koko maassa
keskimäärin.*
Luottamus oman kunnan päätöksentekoon on samaa tasoa kuin kuusikkokunnissa ja maassa keskimäärin.*

Terveystottumuksissa on
parantamisen varaa
•

•

•
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30 % ilmoittaa käyttävänsä liikaa 		
alkoholia. Päivittäin tupakoi noin joka
kymmenes. Tupakointi on selvästi 		
vähäisempää ja alkoholin liikakäyttö
hieman vähäisempää kuin maassa 		
keskimäärin.*
Päihdehuollon nettokustannukset 		
ovat kasvaneet merkittävästi 20 		
vuoden aikana. Kustannukset ovat 		
koko maan keskiarvoa korkeammat.
20–64 -vuotiaista 12 % ilmoittaa, ettei
harrasta mitään liikuntaa säännölli-		
sesti vapaa-ajalla. Liikunnan
harrastaminen on yleisempää kuin 		

(THL), joka on postitse tehtävä kyselytutkimus 20 vuotta täyttäneelle väestölle.
TYÖIKÄISTEN HYVINVOITITYÖN PAINOPISTEET JA VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET

Työttömyysaste oli 10,2 % kesäkuussa 2017, mikä oli kuusikkokaupunkien alhaisin. Työttömyys 		
kääntyi laskuun syksyllä 2016 		
ensimmäistä kertaa vuoden 2012
jälkeen. Myös pitkäaikaistyöttömien
osuus laski. Heitä oli kesäkuussa 		
2017 17 % vuodentakaista vähem-		
män. Ulkomaan kansalaisten työttömyys laski samalla ajanjaksolla 5 %.
Työttömistä merkittävän ryhmän
muodostavat korkeasti koulutetut. 		
Vähintään alimman korkea-asteen 		
tutkinnon suorittaneita on kolmannes
kaikista Espoon työttömistä.
Tulotaso on korkeampi kuin Suomessa keskimäärin. Vuonna 2015
Espoossa oli kuuden suurimman 		
kaupungin korkein mediaanitulo.
Espoon pienituloisuusaste eli
pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien
osuus kaikista alueella asuvista
henkilöistä on kuitenkin kasvanut 		
viimeisen kahdenkymmenen vuoden
aikana 5 %:sta 9 %:iin.
Toimeentulotukea saaneiden
espoolaisten määrä on kasvanut, 		
mutta tukea saaneiden osuus 		
väestöstä pysynyt melko saman
suuruisena. Vuonna 2016 toimeen-		
tulotukea sai 24 000 henkilöä eli 9 %
väestöstä. Vieraskielisistä espoolaisista toimeentulotukea sai 26 %
vuonna 2016 ja osuus on pysynyt 		
samana, vaikka myös tässä ryhmässä
toimeentulotukea saaneiden määrä
on kasvanut.

Työikäisten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet kohdistuvat hyvinvointia tukevien kaupunkikeskusten kehittämiseen sekä espoolaisten työ- ja toimintakyvyn lisäämiseen. Seuraavassa
esitetään työikäisten hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja näiden alle asetetut tavoitteet.

Työssäkäynti ja toimeentulo
•

61 % työikäisistä pitää elämänlaatuaan
hyvänä. Tyytyväisten osuus on 		
keskimääräistä suurempi.*
Oma terveys koetaan hyväksi keskimääräistä yleisemmin. Keskinkertaisena tai tätä huonompana terveyttään
pitää 25 % työikäisistä.*

Osallisuuden kokemus on
keskinkertainen

koko maassa tai kuusikkokunnissa 		
keskimäärin.*

•

•

•

•

* merkityt tulokset perustuvat Aikuisten
terveys, hyvinvointi ja palvelututkimukseen

1 Hyvinvointia tukevat kaupunki- ja paikalliskeskukset
•
•
•
•

Kaupunki- ja paikalliskeskuksissa voidaan hyvin, asuinympäristöt ovat viihtyisiä ja 		
kannustavat osallisuuteen
Toimivat kulkuyhteydet tukevat arjen sujumista
Espoolaisten turvallisuuden tunne lisääntyy
Asunnottomien määrä vähenee

2 Hyvä toiminta- ja työkyky
•
•
•

Yhä useammalla espoolaisella on terveyttä edistävät elintavat
Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisedellytykset paranevat
Työelämän ulkopuolella olevien mahdollisuudet mielekkääseen toimintaan ja
osallisuuteen lisääntyvät

SAIRASTAVUUSINDEKSI, IKÄVAKIOITU
Sairastavuusindeksi, ikävakioitu
75,9
Espoo

88,4
Vantaa

98,1

2015

Turku

2014
2013

96,7

2012

Tampere

2011
2010

107,9
Oulu

89,2
Helsinki

0

20

40

60

80

100

120

Lähde:
Sotkanet

33

TERVEYTENSÄ KESKITASOISEKSI TAI SITÄ HUONOMMAKSI
keskitasoiseksi
tai sitä huonommaksi
KOKEVIENTerveytensä
OSUUS (%),
20—64-VUOTIAAT
kokevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat

DEPRESSIOLÄÄKKEISTÄ KORVAUSTA SAANEET 25—64-VUOTIAAT,
% VASTAAVANIKÄISESTÄ
VÄESTÖSTÄ
Depressiolääkkeistä
korvausta saaneet 25 - 64-vuotiaat, %
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ITSENSÄ YKSINÄISEKSI TUNTEVIEN OSUUS (%).
20—64-VUOTIAAT
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%). 20-64-vuotiaat
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500 METRIN MATKAN KÄVELEMISESSÄ SUURIA VAIKEUKSIA
500OSUUS
metrin (%),
matkan
suuria vaikeuksia
KOKEVIEN
65 kävelemisessä
VUOTTA TÄYTTÄNEET
kokevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet

IKÄÄNTYNEET
•
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% osuus 65 vuotta täyttäneistä
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KESKEISIÄ HAVAINTOJA
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KOTONA ASUVAT 75 VUOTTA TÄYTTÄNEET, %
VASTAAVANIKÄISESTÄ
VÄESTÖSTÄ
Kotona asuvat
75 vuotta täyttäneet, %
vastaavanikäisestä väestöstä
93

% -osuus vastaavanikäisestä väestöstä

•
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Seuraavassa on kuvattu ikääntyneiden hyvinvoinnin tilaa ja sen kehitystä sekä Espoon
tulosten suhdetta koko maan ja kuuden suurimman kunnan tuloksiin. Ikääntyneitä koskevat tulokset koskevat 65-vuotta täyttäneitä
ja tätä vanhempia.

Suuri osa elää itsenäistä ja
aktiivista elämää
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•
•
•

Espoolaisista 38 881 henkeä eli 14 % oli 65 vuotta täyttäneitä vuoden 2017 alussa
* 65–74-vuotiaita oli 23 960
* 75 vuotta täyttäneitä oli 14 921
Ikääntyneistä 3 % on vieraskielisiä, joista suurin osa on venäjän ja vironkielisiä.
Ikääntyneiden koulutustaso on keskimääräistä korkeampi
65 vuotta täyttäneiden osuus on kuuden suurimman kaupungin alhaisin, mutta kasvaa
nopeasti.
Väestöennusteen mukaan vuonna 2027 Espoossa on
* 65–74-vuotiaita 26 083 eli 8,1 % väestöstä
* 75 vuotta täyttäneitä 26 308 eli 8,2 % väestöstä
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Lähde: Sotkanet

•

Suurin osa yli 75 vuotta täyttäneistä
elää itsenäistä ja aktiivista elämää ja
käyttää vain peruspalveluja. Vain pieni
osa ikääntyneistä tarvitsee varsinaisia
vanhuspalveluja. Kotona asuu 92 %
75 vuotta täyttäneistä.
Lähes kaksi kolmesta 65 vuotta 		
täyttäneestä ja lähes puolet 75 vuotta
täyttäneistä kokee elämänlaatunsa 		
hyväksi. Osuudet ovat korkeimpia 		
kuin kuusikkokunnissa keskimäärin.*
Noin joka kymmenes 65 vuotta 		
täyttänyt tuntee itsensä yksinäiseksi
melko usein tai usein. Osuus on 		

•
•

•

hieman suurempi kuin maassa 		
keskimäärin.*
Lähes joka kolmas 65 vuotta täyttänyt
on mukana aktiivisesti järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa.*
Useampi kuin joka kymmenes 65 		
vuotta täyttänyt ja useampi kuin joka
neljäs 75 vuotta täyttänyt kokee 500
metrin matkan kävelemisessä suuria
vaikeuksia.*
Noin joka neljännellä 75 vuotta 		
täyttäneellä on suuria vaikeuksia 		
selvitä arkiaskareista. Osuus on 		
hieman suurempi kuin maassa ja 		
kuusikkokunnissa keskimäärin.*

Terveys on parempi kuin
maassa keskimäärin
•
•

65 vuotta täyttäneiden kuolleisuus on
kuusikkokuntien pienin ja myös 		
pienempi kuin maassa keskimäärin.
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä on vähemmän kuin maassa keskimäärin. 		
Huomion arvoista on, että erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen 		
vuoksi oikeutettujen 65 vuotta täyttä-
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•

Terveystottumukset päihteiden
käytön osalta keskimääräistä
heikommat
•

•
•

Liikuntaa harrastamattomien osuudet
ovat keskimääräistä hieman pienimmät sekä 65 että 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä*
Päivittäin tupakoi joka kymmenes 		
65 vuotta täyttänyt. Osuus on hieman
suurempi kuin maassa keskimäärin.*
Alkoholin liikakäyttö on yleistä. Lähes
joka viides 65 vuotta täyttänyt käyttää
liikaa alkoholia AUDIT-mittarilla 		
arvioituna*

* merkityt tulokset perustuvat Aikuisten terveys, hyvinvointi ja palvelututkimukseen
(THL), joka on postitse tehtävä kyselytutkimus.

ELÄMÄNLAATUNSA (EUROHIS-8) HYVÄKSI TUNTEVIEN OSUUS
Elämänlaatunsa
(EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus
(%), 65
VUOTTA TÄYTTÄNEET
(%), 65 vuotta täyttäneet
65

% -osuus 65 vuotta täyttäneistä

•

neiden osuus on kasvussa, kuten 		
koko maassa ja muissa kuusikkokunnissa. Erityiskorvaus oikeus diabeteksen vuoksi on 13 %:lla.
65 vuotta täyttäneiden depressiolääkitys on yhtä yleistä kuin maassa
keskimäärin. Depressiolääkkeistä 		
korvausta on saanut 12 %. 		
Alzheimer-lääkityksen erikoiskor vauksen piirissä on noin 5 % 65 		
vuotta täyttäneistä. Ikääntyvän 		
väestön määrän kasvaessa myös 		
muistisairauksia sairastavien määrän
arvioidaan kasvavan.
65 vuotta täyttäneistä 43 % ja 75 vuotta
täyttäneistä 56 % kokee oman 		
terveytensä keskitasoiseksi tai sitä 		
huonommaksi. Kokemus terveydestä
on parempi kuin kuusikkokunnissa 		
keskimäärin.*
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IKÄÄNTYNEIDEN HYVINVOINTITYÖN PAINOPISTEET JA VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET
Seuraavassa on esitetty ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämisen kuusi painopistettä ja näiden
alle asetetut tavoitteet.

1. Hyvinvointia edistävä toiminta on tavoitteellista ja siihen on
helppo osallistua
•
•
•

Kaupunki ja yhteistyötahot järjestävät eri puolilla Espoota tutkittuun tietoon 		
tai hyviin kokemuksiin perustuvia monipuolisia, hyvinvointia edistäviä matalan 		
kynnyksen toimintoja ikääntyneille
Varmistetaan ikääntyneille mahdollisuus toimia vapaaehtoistoiminnassa
Terveyttä edistävää sekä ennaltaehkäisevää toimintaa ja palveluja on saatavilla 		
väestö- ja yksilötasolla kaupungin eri alueilla yhdenvertaisesti

2. Ikääntyneet osallistuvat ja vaikuttavat
•
•
•

Ikääntyneet saavat riittävästi tietoa osallistumismahdollisuuksista ja pääsevät 		
tapahtumiin.
Yhteisöllisyyttä edistetään ja luodaan kohtaamismahdollisuuksia
Toimintaa ja palveluja kehitetään yhteistyössä ikääntyneiden ja vanhusneuvoston 		
kanssa

3. Viestintä, ohjaus ja neuvonta toimivat ja tavoittavat
ikääntyneet

© Tuire Ruokosuo

•
•

4. Ystävällinen teknologia ja sähköisten palvelujen uudet 		
sovellukset auttavat arjessa ja edistävät osallisuutta
•

SUURIN OSA YLI 75 VUOTTA
TÄYTTÄNEISTÄ ELÄÄ ITSENÄISTÄ
JA AKTIIVISTA ELÄMÄÄ.
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Ikääntyneet voivat elää mahdollisimman itsenäistä arkea, kun he itse löytävät 		
helposti tarvitsemansa tiedon ja ratkaisuja arjen kysymyksiinsä sekä saavat uutta 		
tietoa hyvinvoinnin edistämisestä
Tarvittaessa keskitetyt neuvontapalvelut varmistavat ikääntyneille henkilökohtaisen 		
ohjauksen ja palvelutarpeen selvittämisen sekä ohjaavat toimintoihin ja palveluihin

•

Teknologian käyttäminen on yksinkertaista ja tukee ikääntyneiden arkipäivän 		
elämää. Opastusta ja rohkaisua teknisten välineiden hankintaan ja käyttöön on 		
helposti saatavilla
Ikääntyneet hyödyntävät uusia ratkaisuja. Teknologia on monimuotoista ja edistää 		
aktiivista hyvinvointia ja vuorovaikutusta
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5. Esteettömyys tukee itsenäistä elämää

TERVEYS- JA HYVINVOINTIEROJA KAVENTAMASSA

•

Terveys ja hyvinvointi ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Samanaikaisesti eri sosiaaliryhmien väliset terveys- ja hyvinvointierot ovat pysyneet ennallaan
tai jopa kasvaneet. Nykypäivän eriarvoisuus tarkoittaa absoluuttisen köyhyyden sijaan ennen
kaikkea moninaista ja kasautunutta osattomuutta: heikkoa työmarkkina-asemaa, vähäistä koulutusta, osattomuutta perhe-elämästä, terveys- ja elämänhallinnan ongelmia sekä heikentynyttä luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Sosioekonomisten erojen lisäksi eroja ilmenee
myös alueellisesti ja sukupuolten välillä.

•
•

Esteettömyys käsitetään laajasti. Se koskee ympäristöä, tiedonsaantia ja
mahdollisuutta osallistua
Elinympäristön, asumisen, kaupunkirakenteen ja liikkumisen esteettömyys tukee 		
mahdollisimman itsenäistä elämää
Ikääntyviä ohjeistetaan arvioimaan asuinympäristönsä esteettömyyttä riittävän 		
ajoissa. Arvioinnin ja toimenpiteiden tueksi on saatavilla neuvontaa ja ohjausta

6. Kotona asuminen on ensisijaista
•
•
•

Terveys- ja hyvinvointierot näkyvät myös Espoossa eri aineistoja tarkasteltaessa. Kouluterveyskysely ja ATH-tutkimus kertovat sekä sukupuolten että koulutusryhmien välisistä eroista.
Esimerkiksi lukiossa opiskelevien terveystottumukset ovat monin osin ammattiin opiskelevia
paremmat, kun taas kouluviihtyvyyttä koskevat tulokset ovat osin päinvastaiset. Työikäisillä
puolestaan työssä jaksaminen ja monet terveystottumukset ovat korkeasti koulutetuilla vähemmän koulutettuja parempia.

Valtaosa ikääntyneistä haluaa asua toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta 		
omassa kodissaan. Tuemme heidän mahdollisuuksiaan asua kotona
Muistisairaiden espoolaisten mahdollisuudet asua kotonaan entistä pidempään 		
paranevat. Kotona asumista turvaavat monipuoliset hyvinvointia tuottavat
toiminnat sekä tarvittaessa oikein kohdennetut ja riittävät palvelut
Omaishoidon tukea kehitetään vastaamaan yksilöllisemmin omaishoitoperheiden 		
tarpeisiin

Merkittäviä terveys- ja hyvinvointieroja on havaittu olevan myös kantaväestön ja ulkomaista
syntyperää olevien välillä. Tuoreissa Kouluterveyskyselyn valtakunnallisissa tuloksissa on todettu koulukiusaamisen ja syrjivän kiusaamisen kohdistuvan useammin ulkomaalaistaustaisiin
nuoriin. He kokevat muita nuoria yleisemmin fyysistä väkivaltaa. Ulkomaista syntyperää olevien
kokemus omasta terveydestä on yleisemmin huono ja nämä nuoret ovat myös muita useammin
ilman läheistä ystävää. Keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa ovat yleisempiä ulkomaista
syntyperää olevilla. Huomioitavaa tuloksissa on, että ulkomaista syntyperää olevat nuoret eivät
ole yhtenäinen ryhmä, vaan he ovat tulleet Suomeen eri syistä, eri maista ja erilaisista kulttuureista. Muut asiat, kuten maahanmuuttoikä ja erilaiset nuoren ja perheen elämäntilanteeseen
liittyvät asiat saattavat olla vahvemmin yhteydessä hyvinvointiin kuin pelkkä ulkomaalaistaustaisuus. (Halme ym. 2017.)
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Huomion kiinnittäminen terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen kunnan hyvinvointisuunnitelmassa olennaista. Tärkeää on kohdistaa toimenpiteitä terveydeltään tai muilla elämän
osa-alueilla huonommassa asemassa oleviin ja pyrkiä edistämään heidän terveyttään, hyvinvointiaan ja osallisuuttaan. Yksilöiden terveydentilan ohella tällä on moninaisia vaikutuksia
muun muassa työllisyysasteeseen, palveluiden riittävyyteen ja kustannuksiin.
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MUUT HYVINVOINTIA TUKEVAT OHJELMAT
Asunto-ohjelma

Espoon asunto-ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.6.2014. Asunto-ohjelmassa
esitettyjen toimenpide-ehdotusten tavoitteena on mahdollistaa monipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotuotanto, tukea erilaisten väestöryhmien asumista, myötävaikuttaa olemassa olevien asuntoalueiden tasapainoiseen kehitykseen sekä edistää uusiutuvien energialähteiden
käyttöä ja parantaa asumisen energiatehokkuutta. Asunto-ohjelma päivitetään syksyn 2017
aikana.

Esteettömyysohjelma

Esteetön Espoo 2020 -ohjelman tavoitteena on edistää palveluiden saavutettavuutta sekä
elinympäristön rakentamista ja korjaamista kaikille asukkaille esteettömäksi. Ohjelmassa esitetään toimenpiteet, joilla Espoossa toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslain asetuksia sekä
tuetaan perustuslain ja YK:n vammaissopimuksen yhdenvertaisten oikeuksien toteutumista.

Ilmasto-ohjelma

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Espoo on laatinut ilmasto-ohjelman. Ohjelman liitteenä on
myös lyhyen tähtäimen toimenpideohjelma, jonka avulla pyritään nopeisiin päästövähennyksiin vuoteen 2020 mennessä. Ilmasto-ohjelma päivitetään vastaamaan päivitetyn Espoo-tarinan ilmastotavoitetta.

Kaavoitusohjelma

Kaavoitusohjelmassa kuvataan valtuustokauden maankäytölliset painotukset ja suunnittelualueet. Lisäksi kaavoitusohjelmassa tuodaan esiin maankäytön suunnitteluun vaikuttavia
tekijöitä ja kaupungin muutoksen ajureita. Kaavoitusohjelman hyväksyy kaupunginhallitus.
Ohjelmakausi 2018-21 on parhaillaan valmistelussa.

KulttuuriEspoo 2030

KulttuuriEspoo 2030 -ohjelmassa Espoo nähdään vuonna 2030 luovana ja rohkeana kulttuurikaupunkina, joka tukee kestävää elämäntapaa. Kulttuurin tärkeänä tehtävänä on edistää
sosiaalisesti kestävää Espoota, lisätä hyvinvointia, ymmärrystä ja empatiaa sekä luoda ihmisille iloa ja elämyksiä. Kulttuuri ja taide ovat tulevaisuudessa yhä vahvemmin läsnä kaupungin
hengessä, asukkaiden arjessa, fyysisessä kaupunkiympäristössä ja espoolaisessa identiteetissä. Ohjelmassa esitetään toimenpiteitä tulevaisuuden kulttuurikaupungin luomiseksi.

Monikulttuurisuusohjelma

Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010 velvoittaa kuntia laatimaan kotouttamisohjelman
kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi. Espoon monikulttuurisuusohjelman tarkoituksena on varmistaa, että maahanmuuttajataustaiset espoolaiset ovat
muiden kaupunkilaisten kanssa yhdenvertaisessa asemassa. Ohjelma hyväksytään kaupungin valtuustosta ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.
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Turvallisuusohjelma 2017–2018

Ohjelmassa kuvataan Espoon turvallisuuden nyky- ja tavoitetila ja haasteet sekä keskeiset
turvallisuuden kehittämisen painopistealueet. Tämän lisäksi siinä esitetään Espoossa tehtävän turvallisuustyön päätoimintalinjat ja keskeiset valtuustokauden tavoitteet, mittarit, keinot
ja seuranta.

Vammaispoliittinen ohjelma

Ohjelman visio on ”Toimiva arki kaikille - Espoo on edelläkävijä vammaisten henkilöiden toimivan arjen mahdollistajana.” Tavoitteena haastaa espoolaiset toimimaan niin, että vammasta
huolimatta voi elää tavallista elämää ja tehdä asioita oman valintansa mukaan. Ohjelmassa
on kuvattu Espoon kaupungin arvot vammaisten henkilöiden näkökulmasta, mitä arvot heille
käytännössä tarkoittavat.

Viheralueohjelma

Espoon ensimmäinen viheralueohjelma tehtiin vuosille 2002–2011. Nyt päivitettävä Espoon
toinen viheralueohjelma kohdentuu vuosille 2018–2026. Uuden ohjelman tavoitteena on selvittää Espoon kaupungin viherpalveluverkon nykytilaa ja ohjata palveluverkon kehittymistä.
Viheralueohjelma koostuu useista osaohjelmista, joista valmiina on nyt Espoon leikkipaikkaohjelma. Muita osaohjelmia ovat mm. Espoon koirapuisto-ohjelma, Espoon vieraslajilinjaus,
Espoon rantaraitin viheralueiden hoidon linjaus, Espoon viljelypalstastrategia, Espoon lähiliikuntapaikkaohjelma ja Asukasyhteistyö ja lähitekeminen.

Pyöräilyn edistämisen ohjelma 2013-2024

Espoon kaupungin tavoitteena on nostaa pyöräilyn osuutta liikkumisessa. Kaupunkiliikenne
tulee tukeutumaan tulevaisuudessa vahvasti raideliikenteeseen, jolloin on tärkeää vahvistaa pyöräilyn roolia yhtenä matkaketjun osana. Ohjelman mukaan Espoosta halutaan tehdä
matkaketjujen ja laatureittien mallikaupunki ja pyörämatkojen kulkumuoto-osuutta halutaan
nostaa 15 %:een vuoteen 2024 mennessä. Ohjelmaan on koottu 21 toimenpidettä, jotka kohdentuvat mm. liikennejärjestelmän, laatureittien, sujuvien ja turvallisten reittien, asemien saavutettavuuden ja viestinnän kehittämiseen.

Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat 2017-2021

Valtuustokauden kehitysohjelmat etsivät ratkaisuja Espoo-tarinan tärkeimpiin poikkihallinnollisiin kehittämiskokonaisuuksiin ja vauhdittavat uusien ratkaisujen aikaansaamista. Ne
kokoavat kaupungin kehittämistoimintaa ja siihen käytettäviä resursseja sekä kannustavat
kehittämään ja tekemään yhdessä yli organisaatiorajojen. Ohjelmat toimivat alustoina, joissa
kehitetään kokeillen ja pilotoiden yhdessä kumppanien kanssa. Valtuustokauden neljä kehitysohjelmaa ovat Hyvinvoiva Espoo, Innostava ja elinvoimainen Espoo, Kestävä Espoo ja
Osallistuva Espoo.
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Espoossa valmistellaan vuosittain talousarvion laadintaan ja kaupungin tilan arviointiin
liittyvä ’Toimintaympäristön tila Espoossa’ -aineistoa.
Aineisto jakautuu 12 osaan ja niistä koostettuun yhteenveto-osaan.
Hyvinvoinnin tilaa koskeva aineisto on yksi osakokonaisuus ja
sisältää seuraavat osat:
• hyvinvointiin vaikuttavat tekijät
• hyvinvointitietoa ikäryhmittäin ja
• palvelut hyvinvoinnin tukena.
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Hyvinvointia kuvaavaan tietoon voi tutustua Espoo.fi -verkkosivuilla kohdassa
Espoo.fi/toimintaymparistontila

47

48

Hyvinvointikertomus 2017–2021

