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+  muutos tarkoittaa LISÄYSTÄ menoissa/tuloissa

MUUTOSEHDOTUKSET ( 1000 € ) -  muutos tarkoittaa VÄHENNYSTÄ menoissa/tuloissa

Tehtäväalue Muutos ME +/- TU +/-  ME +/- TU +/- ME +/- TU +/- ME +/- TU +/- ME +/- TU +/-

1 Yleishallinnon yleisperustelut

Tekstilisäys: Vuosien 2023-2024 aikana arvioidaan Espoolle 

optimaalinen organisaatiorakenne sekä tarvittavat kaupungin tuki- ja 

hallintopalvelutoiminnot uudessa organisaatiossa

s. 62 Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartan pääperiaatteet: näihin 

lisätään kaupungin sisäisen yhteistyön vahvistaminen

124 Elinvoima

Tekstilisäys s. 102: Työllisyysuudistuksen valmistelulla etsitään Espoo-

tarinan linjausten mukaisesti toimivia ja pysyviä ratkaisuja siten, että 

valtiovallan tasolla oleva kokonaisuudistus etenee alkavaksi vuoden 

2025 alusta. Valmistelusta raportoidaan säännöllisesti 

kaupunginhallitusta.

s. 108 Kirjastopalvelut, esimerkiksi omatoimikirjastojen aukioloaikojen 

laajentamiseen ja aineistohankintoihin
50 50 50

s. 115 Seurojen vuokra-avustus harrastusmaksujen alentamiseen. 

Pidetään vuokra-avustus 30%:ssa.
300 600 600

125 Konsernihallinto

s. 117: lisätään Espoon vakiintuneen käytännön mukaisesti sana 

”kulttuurisesti” kestävän kehityksen dimensioihin eli virke seuraavaan 

muotoon: ”YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable 

Development Goals, SDG) mukaisesti Espoota kehitetään 

sosiaalisesti, kulttuurillisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävästi.” 

30 Kasvun ja oppimisen toimialan 

yleisperustelut

Tekstilisäys: Koulujen ja päiväkotien peruskorjausten ja 

uudisrakennusten suunnittelujärjestelmää kehitetään siten, että 

valmistelu toimii nykyistä paremmin valtuuston päätöksen mukaisesti 

myös yksittäisten rakennusten aikataulujen osalta.

31A Suomenkielinen perusopetus

Espoo-tarinan linjausten mukaisesti koronan ja muiden viime vuosien 

ongelmien poistamiseen osana Restart Espoo -ohjelmaa tehdään 

vuonna 2023 panostuksena koulujen opetuksen resursseihin, 

ryhmäkokojen pienentämiseen, kouluavustajiin, erityiseen tukeen, 

koulujen välisen eriytymisen vähentämiseen ja positiivisen 

diskriminaation kuluihin. Lautakunta kohdentaa nämä 

määrärahalisäykset koulutasolle käytettäväksi koulun priorisoinnin 

mukaisesti.

2 600

Opetuksessa tarvittavien avustajien palkkaukseen kohdennetaan 

lisäksi
100

Tekstipoisto: Erityinen tuki pyritään järjestämään entistä useammin 

omassa koulussa.

Tekstilisäys: Lapsen tarvitsema erityinen tuki pyritään järjestämään 

oppilaaksi-ottoalueen sisällä tai muuten alueellisesti. Erityisluokkia ei 

lopeta, erityistä tukea pienryhmissä kohdennetaan etenkin tunne-

elämän ja sosiaalisten vaikeuksien hoitamiseen. 

Tekstipoisto: kielikylvyn, englanninkielisen ryhmän aloituskoko, jos on 

kasvanut 14->18? (s. 133)

Tekstilisäys: TVT-tukea kehitetään etenkin osana DigiOne-toimintaa. 

Vuoden 2023 aikana tehdään tarvittavat selvitykset ja suunnitelmat 

TVT-tuen hoidosta.
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31B Toinen aste ja nuorisopalvelut

Lukiokoulutuksessa tarvittaviin restart-vaiheen toimenpiteisiin. 

Lautakunta kohdentaa nämä määrärahalisäykset koulutasolle 

käytettäväksi koulun priorisoinnin mukaisesti.

165

Gräsan nuorisotilan toiminnan jatkaminen nuorisotoimen avoimena 

toimintana. Toimintaa toteutetaan myös kulttuurin toimintana.
100 100 100

Tekstilisäys: Tyttöjen talon tilan vuokrakustannuksista käydään 

neuvottelu hyvinvointialueen kanssa ja pyritään löytämään ratkaisu, 

jolla toiminta jatkuu.

Nuorisotoimen henkilöstöresurssia lisätään jalkautuvan 

nuorisotyöntekijän vakanssi, joka kohdennetaan erityisesti 

jengiytymisen ja siitä usein seuraavan rikollisuuden

ehkäisyyn.

50 50 50

314 Suomenkielisen 

varhaiskasvatuksen tulosyksikkö

Tekstilisäys: Kun useita vakansseja on työvoiman 

saatavuusongelmien vuoksi

täyttämättä, niin näihin varattuja määrärahoja kohdennetaan toimialan 

sisällä määrärahoja joustavasti, esim. päiväkotiavustajien 

palkkaamiseen.

Tekstilisäys: Huomioidaan päiväkotien alueellisesti erilaiset haasteet 

tasoittamalla

eroja positiivisen diskriminaation keinoin.

Tekstilisäys: Varhaiskasvatuksen henkilöstövaje on kestämätön. 

Varhaiskasvatuksen merkitys lasten menestymiselle koulussa on 

suuri. Varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstön saannissa olevat 

ongelmat edellyttävät erityisiä lisätoimia etenkin valtiovallan suuntaan 

Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteistyönä. Tuloksena on saatava 

etenkin yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, Omnian ja Prakticumin 

toteuttamat uudet koulutukset valtion päätöksin, mukaan lukien 

monimuoto- ja oppisopimuskoulutukset pätevöitymiseen. 

Määrärahan lisäys kohdennetaan varhaiskasvatuksen avustavan 

henkilöstön palkkaukseen edistäen samalla monimuoto- ja 

oppisopimuskoulutuksen toteuttamista.

270

32 Svenska Rum
Ruotsinkielisen nuorisotyön palvelujen hankintaan, esim. Espoon 

ohjaamotalo.
20 20 20

322 Ruotsinkieliset peruskoulut

Ruotsinkieliseen perusopetukseen restart-toimintana. Lautakunta 

kohdentaa nämä määrärahalisäykset koulutasolle käytettäväksi koulun 

priorisoinnin mukaisesti.

135

323 Ruotsinkieliset lukiot

Ruotsinkieliseen lukiokoulutukseen restart-toimintana. Lautakunta 

kohdentaa nämä määrärahalisäykset koulutasolle käytettäväksi koulun 

priorisoinnin mukaisesti.

35

324 Ruotsinkielinen 

varhaiskasvatus

Määrärahan lisäys kohdennetaan varhaiskasvatuksen avustavan 

henkilöstön palkkaukseen edistäen samalla monimuoto- ja 

oppisopimuskoulutuksen toteuttamista.

30

40 Kaupunkiympäristön toimialan 

yleisperustelut

Painopisteet-tekstin loppuun lisäys: Päätöksentekoa varten arvioidaan 

toteutetun PPP-ratkaisun onnistuneisuus ja arvioidaan sitä verrattuna 

muihin mahdollisiin keinoihin toteuttaa tarpeelliseksi katsottava määrä 

koulujen ja päiväkotien rakentamista ja peruskorjausta. Tavoitteena on 

taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävä ratkaisu. (s. 159)
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Puiden, pensaiden ja muiden kasvien istuttamiseen sekä niittyjen 

perustamiseen. Määrärahan käyttö suunnitellaan yhteistyössä 

Kestävä Espoo ja Tapahtumien yhteisöllinen Espoo 

poikkihallinnollisten ohjelmien kanssa. 

150 200 200

43 Kaupunkisuunnittelulautakunta
Poke-alueen pientalokaavoituksen kolmen lisävakanssin jatkaminen 

(s.174)
150 200 200

442 Ympäristönsuojelun 

palvelualue

Ympäristönsuojelun palvelualueelle luonnonsuojelutyöhön yksi 

biologin vakanssi, jotta vapautuu resurssia EU-rahoituksen ja 

kansallisen rahoituksen aktiiviseen hankintaan.

65 65 65

Tekstilisäys: Espoo-tarina edellyttää EU-rahoituksen aktiivista 

hankintaa. EU kohdentaa paljon lisärahoitusta veden, ilman ja 

maaperän puhdistuksiin sekä EU:n missioiden ja niitä tukevien muiden 

ohjelmien kautta ilmastonmuutosta estäviin ja tapahtuvaan 

muutokseen sopeutumiseen. Konsernihallinto toimii EU-rahoituksen 

hankinnan asiantuntijana ja Kaupunkiympäristön toimiala substanssin 

toimijana.

49 Kaupunkiympäristön toimialan 

esikunta

Varataan KH:n kohdennettavaksi yksi 

maankäyttösopimusneuvottelijan vakanssi, osana 

maankäyttösopimuskäytäntöjen uudistamispäätöstä. (s. 185)

80 80 80

Omatoimisen rakentamisen tonttien luovutuksen määrän 

kasvattaminen vaiheittain 200 tonttiin vuodessa. Tulot kasvavista 

tonttimyynneistä, menot kunnallistekniikkaan.

1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Muutokset yhteensä 5 300 1 000 3 365 2 000 3 365 2 000 0 0 0 0

Tulos kj esitys 

Tulos muutosten jälkeen 

2023 2024 2025 2026 2027

0,00 0,00-4 300,00 -1 365,00 -1 365,00
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T13 Tapiolan taseyksikkö

Tekstiin lisäys; Kaupunki varautuu mahdollisuuteen käyttää osto-

optiota Tapiolan terveysaseman kiinteistön osalta, jos se katsotaan 

kokonaisharkinnassa järkeväksi. Mikäli näin toimitaan, lisätään 

osavuosikatsauksen yhteydessä kaupasta aiheutuvat menot ja 

arvioidut tulot talousarvioon (s. 208)

94 Kiinteät rakenteet ja laitteet
Pohjois-Espoon nuorisolle edellisessä talousarviossa moposuoraa 

varten varattu 400 000 € budjetoidaan käytettäväksi vuonna 2023 

alueen nuorten tarvitsemien tilojen perusparantamiseen yms. toimiin 

siten, että alueen nuorten harrastoiminnan edellytykset paranevat.

-400

94 Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kohdennusta ohjaa seuraava teksti: Pohjois-Espoon nuorisolle 

edellisessä talousarviossa moposuoraa varten varattu 400 000 € 

budjetoidaan käytettäväksi vuonna 2023 alueen nuorten tarvitsemien 

tilojen perusparantamiseen yms. toimiin siten, että alueen nuorten 

harrastoiminnan edellytykset paranevat. Määrärahasta noin 50 000 € 

on tarkoitettu kuntoportaiden rakentamiseen Pohjois-Espooseen.

400

941 Liikenneväylät

Tekstilisäys: POKE-alueen kehittämisessä Espoo varautuu 

rahoittamaan oman osansa Vihdintien sekä Kalajärven lähialueiden ja 

Nupurintien kevyen liikenteen investoinneista edellyttäen, että näihin 

saadaan valtionosuudet (s. 232)

Puolarintien poisto -3 500 -3 500

Espoonväylän poisto -3 000

Espoonväylä (Suunnitteluraha välille Puolarintie - Hösmärintie) 450

7192 Tilpa uudisrakentaminen
Turvataan riittävä rahoitus Espoonlahden urheilupuiston 

huoltorakennukselle (s. 196)
1 200

Poistetaan investoinneista: Oittaan uimarannan 

pukutilauudisrakennus. Lisätään teksti: Selvitetään  liikuntatoimen 

käyttöön soveltuvien huolto- yms. rakennusten edullinen toteuttaminen 

esim. puuelementtirakentamisena. Oittaan ja Kivenlahden 

huoltorakennukset jätetään selvityskohteiksi, joihin palataan v. 2024 

talousarvion valmistelussa.

-466

Poistetaan investoinneista: Kivenlahden kentän huoltorakennuksen 

uudisrakennus
-200

Kiviruukin lukion suunnitteluraha 200

Kurttilan koulu (suunnitteluraha). Kurttilan koulun investointitarvetta 

siirretään eteenpäin hyödyntämällä mahdollisimman pian 

Kungsgårdskolanin tyhjillään olevia tiloja.Tilaratkaisut valmistellaan 

lautakuntien kautta.

400 -500

Postipuun koulun suunnitteluraha 400 -500

Kurttilan ja Postipuun kouluja koskien tehdään myös seuraava 

tekstilisäys: Postipuun ja Kurttilan alueiden koulupaikkatarpeeseen 

kehitetään toimivat ratkaisut. Investointiohjelmaan varatut määrärahat 

mahdollistavat suunnittelun. Rakentamisajankohdat ratkaistaan 

tulevien vuosien budjettipäätöksissä sen perusteella mikä on toteutuva 

tarve ja mitä investointeihin saatavissa olevat määrärahat 

mahdollistavat. Toteutustapoja, kuten esim. PPP-malli, arvioidaan.
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Olarin alueen päiväkodit investointiohjelmaan ja näitä koskeva teksti: 

Olarin alueen päiväkotiratkaisua kiirehditään. Komeetan koulusta v. 

2018 tehty lakkautuspäätös ja tehty alueen koulupaikkojen järjestely 

mahdollistavat tästä vapautuvien tilojen ottamisen tarvittavine 

muutostöineen varhaiskasvatuksen käyttöön. Toimenpiteet aloitetaan 

mahdollisimman pian. Toteutustapa ja rahoituksen ajoitus 

valmistellaan kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi 

mahdollisimman pian.

400 7 200 4 200

Espoonlahden uimahalli: Poistetaan investointiohjelmasta, kunnes 

peruskorjauksen tai uudisrakennuksen tilanne selviää. Jätetään 400 

000€ ylläpitoa vaativiin korjauksiin ja suunnittelurahaksi v. 2023 aikana 

siten, että toiminnallisesti ja taloudellisesti paras ratkaisu voidaan 

tehdä. Aikataulullisesti ratkaisu voi olla Espoonlahden käytön 

jatkaminen siihen saakka, kun Tapiolan uimahalli saadaan käyttöön. 

-700 -10 500 -13 600 -2 793

7193 Tilpa perusparantaminen Laurinlahden päiväkodin ja koulun peruskorjaus 2 558 8 000

Jupperin koulun uudisrakennus ja päiväkodin ja kirjaston kokonaisuus 200 1 540 8 680 6 800

Investointimuutokset yhteensä 3 842 0 6 440 0 -320 0 4 007 0 0 0 -3 500 0 -3 500 0 -4 000 0

Käyttö- ja investointitalous yhteensä 8 142,00 7 805,00 1 045,00 4 007,00 0,00 -3 500,00 -3 500,00 -4 000,00
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