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Saapuvilla olleet
Läsnä

Partanen Henna
Aaltonen Juri
Ahlfors Tiina
Ilkko-Ervasti Pauliina
Ali Abdirahman
Ampuja Ari
Aro Olli
Arstila Leila
Cederlöf Karin
Juuti Sini
Elo Tiina
Elolahti Auli
Fagerström Noora
Gestrin Christina
Grönroos Simo
Guzenina Maria
Gästrin Eva-Lena
Havu Isto
Konttas Hanna
Hopsu Inka
Hertell Sirpa
af Hällström Nina
Jama Mohamed Ali
Juvonen Arja
Järvenpää Kaarina
Järvinen Hannu
Kajava Henna
Karimäki Johanna
Katainen Mervi
Kling Eero
Kauste Mika
Keisteri-Sipilä Elli
Kemppi-Virtanen Pirjo
Ali Habiba
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valtuutettu
valtuutettu
varavaltuutettu

Keronen Jiri
Kilpijoki Kerttu-Liisa
Kivekäs Liisa

valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu

Alaviiri Kaisa

Elo Simon

Hietanen-Tanskanen Ira
Hyrkkö Saara

Kauma Pia

poistui klo 22.20 § 141
Kerola Hannele
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olleet

Pöytäkirja

Koponen Noora
Korhonen Henri
Kurri Vanessa
Laakso Mikko
Laakso Ville
Lahtinen Teemu
Laiho Mia
Laukkanen Antero
Limnéll Jarno
Lindholm Julia
Löyttyniemi Meri
Markkula Markku
Marttila Helena
Mykkänen Kai
Nevanlinna Risto
Nieminen Pinja
Nores Mia
Pakarinen Riikka
Palomäki Ulla
Pentikäinen Aulikki
Portin Anders
Poutala Mika
Puntila Päivi
Ruoho Veera
Räf Marika
Thure-Toivanen Tiina

valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
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valtuutettu
valtuutettu
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valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
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valtuutettu

Halkosaari Tommi
Seppälä Peppi
Sistonen Markku
Stenvall Nora
Särkijärvi Jouni J.
Uotila Kari
Valle Jaana
Vanhanen Joel
Vehmanen EmmaStina
Viljakainen Paula
Vuornos Henrik
Värmälä Johanna

varavaltuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu

Virolainen Juho

nuorisovaltuuston edustaja

Mäkelä Jukka
Svahn Sanna
Rinta-aho Harri

kaupunginjohtaja
perusturvajohtaja
kasvun ja oppimisen
toimialajohtaja
kaupunkiympäristön
toimialajohtaja
viestintäjohtaja
rahoitusjohtaja
hallinto- ja kehittämisjohtaja
kaupungin

Isotalo Olli
Pajakoski Johanna
Konttas Ari
Syrjänen Markus
Ala-aho Virpi

varavaltuutettu
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saapui klo 18.21 § 137

saapui klo 18.17 § 137
Sammallahti Tere
Saramäki Sara

valtuutettu
valtuutettu
valtuutettu

poistui klo 21.53 § 141
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Pöytäkirja

Heinaro Mervi
Ojavuo Pia
Immonen Mari
Majuri Jouni

elinvoimajohtaja
taloussuunnittelujohtaja
kaupunginsihteeri
kaupunginsihteeri, sihteeri
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Henna Partanen

Jouni Majuri

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
Noora Fagerström

Riikka Pakarinen

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 01.11.2021.
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§ 131

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Selostus

Valtuusto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 14.10.2021
päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
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§ 132

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Noora Fagerström ja Riikka Pakarinen.
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Tarkastuslautakunta
Valtuusto
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Valtuusto 25.10.2021 § 133
§ 133

Kuntalain 84.2 §:n mukaisen sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden
noudattamisen valvonta sekä sidonnaisuusilmoitusten yhteenveto
Valmistelijat / lisätiedot:
Ala-aho Virpi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta
Valtuusto merkitsee tiedoksi julkaistut sidonnaisuusilmoitukset.

Käsittely

Päätös
Valtuusto:
Tarkastuslautakunnan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Espoon kaupungin sidonnaisuusrekisteri on julkaistu verkko-osoitteessa
https://asiointi.asiat.fi/Sidonnaisuusrekisteri/Julkaisu Espoon
sidonnaisuusilmoitukset näkyvät valittaessa organisaatioksi Espoon
kaupunki.
Kuntalain 84.2 pykälässä säädettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.
Ilmoitusvelvollisuus koskee kaupunginhallituksen jäseniä ja maankäyttö- ja
rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä,
valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia,
kaupunginjohtajaa sekä kaupunginhallituksen ja lautakuntien sekä
jaostojen esittelijöitä.
Sidonnaisuusilmoitusvelvollisten tulee lain mukaan antaa
sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistä sekä luottamustoimista
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
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merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla
merkitystä luottamus- ja virkatehtävän hoitamisessa.
Jokainen laissa määrätty sidonnaisuusilmoitusvelvollinen on itse vastuussa
sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä, mutta tarkastuslautakunta voi
valvovana viranomaisena kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden
ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.
Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on
valittu luottamustoimeen tai tehtäväänsä. Lain 84.2 §:n mukaan henkilön
on viipymättä ilmoitettava myös sidonnaisuuksissaan tapahtuneet
muutokset. Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kaupungin yleisessä
tietoverkossa tarkastuksen jälkeen.
Espoossa kuntalain mukainen ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia:
-

valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä esittelijät
konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet sekä esittelijät
tila- ja asuntojaoston jäsenet ja varajäsenet sekä esittelijät
elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenet ja varajäsenet sekä esittelijät
kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet ja varajäsenet ja esittelijät
ympäristö- ja rakennuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä
esittelijät
teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä esittelijät
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
esittelijä
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
esittelijä
kulttuurilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
esittelijät
liikuntalautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä esittelijät
kasvun- ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
sekä esittelijät
kasvun- ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja sekä esittelijät
svenska rum lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
esittelijät
hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä esittelijät
hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan yksilöasioiden jaoston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä esittelijät

Valtuustokauden 2021-2025 edellä mainittuihin luottamustehtäviin valituille
sidonnaisuusilmoitusvelvollisille on valinnan jälkeen lähetetty pyynnöt
ilmoittaa ajantasaiset sidonnaisuustietonsa Espoon
sidonnaisuusrekisterissä. Lisäksi osa sidonnaisuusilmoitusvelvollisista on
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tarkistanut ja päivittänyt ilmoituksensa vuoden 2021 aikana. Muille
sidonnaisuusilmoitusvelvollisille on syyskuussa lähetetty pyynnöt tarkistaa
ja tarvittaessa päivittää sidonnaisuusilmoituksensa ajan tasalle.
Sidonnaisuusrekisterin tietojen kattavuuden vuoksi myös niiden
sidonnaisuusilmoitusvelvollisten, joilla ei ole ilmoitettavia sidonnaisuuksia,
tulee palauttaa lomake sähköisen järjestelmän kautta.
Sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjänä on hallintosäännön mukaisesti
tarkastuslautakunta, joka saattaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi
valtuustolle vuosittain sekä huolehtii sidonnaisuusrekisterin tietojen
julkistamisesta kaupungin verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu. Sidonnaisuusrekisteriin kirjataan ainoastaan
pakolliset kuntalain mukaiset sidonnaisuudet, ei vapaaehtoisia ilmoituksia.
Sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai
tehtävän päätyttyä henkilöä koskevat tiedot on poistettava tietoverkossa
olevasta julkisesta sähköisestä sidonnaisuusrekisteristä. Kansallisarkisto
on 4.9.2017 antanut määräyksen, jonka mukaan sidonnaisuusilmoitukset
ja sidonnaisuusrekisterien tiedot tulee säilyttää pysyvästi sähköisessä
arkistossa.
Sidonnaisuusrekisterissä käsitellään henkilötietoja. Osa käsiteltävistä
tiedoista on salassa pidettäviä. Toimintaa ohjaavat mm. tietosuojalaki
(1050/2018), EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja laki
viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarkastuslautakunta on
päättänyt, että sidonnaisuusilmoitusten rekisteristä ei luovuteta tietoja
suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, matrikkeleihin tai
sukututkimuksiin.
Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 06.10.2021 § 85
Päätösehdotus

Kaupunginreviisori Ala-aho Virpi
Tarkastuslautakunta
merkitsee tiedoksi
6.10.2021 mennessä annetut tarkastetut ja hyväksytyt uudet ja päivitetyt
sidonnaisuusilmoitukset ja
listauksen kaikista sidonnaisuusilmoitusrekisterissä 6.10.2021 näkyvistä
julkaistuista sidonnaisuusilmoituksista
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että luottamustehtävän päättymisen jälkeen henkilöä koskevat tiedot on
ohjeistuksen mukaisesti poistettu julkisesta sähköisestä
sidonnaisuusilmoitusrekisteristä
päättää
toimittaa julkaistut sidonnaisuusilmoitukset 25.10.2021 kokoukseen
valtuustolle tiedoksi.
Käsittely

Tarkastuslautakunnan
jäsenet
keskustelivat
sidonnaisuusilmoitusvelvollisuudesta sekä rekisterin ylläpidosta. Kaupunginreviisori vastasi
lautakunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Päätös
Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.
Päätöshistoria
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Valtuusto 25.10.2021 § 134
§ 134

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan vaali
(Pöydälle 30.8.2021 ja 13.9.2021)
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaukonen Katariina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto valitsee pelastuslaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 31.5.2025 kymmenen (10) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
seuraavasti:
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
______ (Kok.)
______ (Kok.)
______ (Vihr.)
______ (Vihr.)
______ (SDP)
______ (SDP)
______ (PerusS)
______ (PerusS)
______ (SFP)
______ (SFP)
______ (Kirkkonummi/Kauniainen)
______ (Kirkkonummi/Kauniainen)
______ (Lohjan toimialue)
______ (Lohjan toimialue)
______ (Lohjan toimialue)
______ (Lohjan toimialue)
______ (Raaseporin toimialue)
______ (Raaseporin toimialue)
______ (Raaseporin toimialue)
______ (Raaseporin toimialue)
sekä valitsee johtokunnan puheenjohtajaksi ________________ (Kok.) ja
varapuheenjohtajaksi ______________ (Lohjan toimialue).

Käsittely

Puheenjohtaja Partanen ehdotti, että käsittelyjärjestystä muutetaan siten
että tämä asia käsitellään kokouksessa viimeisenä.
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan käsittelyjärjestyksen
muuttamista koskevan ehdotuksen.
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Puheenjohtaja Partanen ehdotti, että:
Valtuusto valitsee pelastuslaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 31.5.2025 kymmenen (10) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
seuraavasti:
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Veera Ruoho (Kok., Espoo)
Sakari Kouti (Vihr., Espoo)
Tom Långström (SDP, Espoo)
Kari Paunonen (PerusS, Espoo)
John Bergman (RKP, Kauniainen)

Jyrki Seppänen (Kok., Espoo)
Virpi Lohrum (Vihr., Siuntio)
Miika Lepokallio (SDP, Lohja)
Mikko Wikstedt (PerusS, Espoo)
Gunnel Hellström (RKP,
Kirkkonummi)
Johanna Fleming (SDP, Kirkkonummi) Kimmo Lassander (SDP, Inkoo)
Ingeborg Malm (Kok., Siuntio)
Ulla Laitinen (Kok., Kauniainen)
Tapio Karjalainen (Kok., Vihti)
Pirkko Skutnabb (Kok.,
Kirkkonummi)
Eira Salo (Kok., Hanko)
Hannu Rantala (Kok., Raasepori)
Christel Abborre (Vihr., Inkoo)
Pietari Vuorensola (Vihr.,
Kirkkonummi)
sekä valitsee johtokunnan puheenjohtajaksi Veera Ruohon (Kok., Espoo)
ja varapuheenjohtajaksi Tapio Karjalaisen (Kok., Vihti).
Keskustelun päätytyttä puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun
kuluessa ei ole tehty puheenjohtajan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia,
on se tullut hyväksytyksi yksimielisesti.
Päätös
Valtuusto valitsi pelastuslaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 31.5.2025 kymmenen (10) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
seuraavasti:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Veera Ruoho (Kok., Espoo)
Sakari Kouti (Vihr., Espoo)
Tom Långström (SDP, Espoo)
Kari Paunonen (PerusS, Espoo)
John Bergman (RKP, Kauniainen)
Kirkkonummi)
Johanna Fleming (SDP, Kirkkonummi)
Ingeborg Malm (Kok., Siuntio)

Jyrki Seppänen (Kok., Espoo )
Virpi Lohrum (Vihr., Siuntio)
Miika Lepokallio (SDP, Lohja)
Mikko Wikstedt (PerusS, Espoo)
Gunnel Hellström (RKP,
Kimmo Lassander (SDP, Inkoo)
Ulla Laitinen (Kok., Kauniainen)
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Pirkko Skutnabb (Kok.,
Hannu Rantala (Kok., Raasepori)
Pietari Vuorensola (Vihr.,

sekä valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi Veera Ruohon (Kok., Espoo) ja
varapuheenjohtajaksi Tapio Karjalainsen (Kok., Vihti).

Selostus

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on
valtuuston toimikautta lyhyempi.
Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 5. luvun 1 §:n mukaan
pelastuslaitoksen johtokunnassa on kymmenen (10) jäsentä ja jokaisella
jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvoston päätöksen
(174/2002) mukaisen Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen kuntien
3.12.2002 tekemän sopimuksen mukaisesti pelastuslaitoksen johtokunnan
jäsenistä ja varajäsenistä kuusi nimetään Espoon toimialueelta, johon
kuuluvat Espoon ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen kunta,
kaksi Lohjan toimialueelta, johon kuuluvat Karkkilan ja Lohjan kaupungit
sekä Siuntion ja Vihdin kunnat ja kaksi Raaseporin toimialueelta, johon
kuuluvat Hangon ja Raaseporin kaupungit sekä Inkoon kunta. Espoo
nimeää jäsenistä puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan, joka valitaan
Lohjan toimialueelta.
Kuntalain 74.3 §:n mukaan johtokuntaan ei sovelleta kunnanhallitusta tai
lautakuntaa koskevia vaalikelpoisuusrajoituksia.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset.
Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka
mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla
vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä.
Pelastuslaitoksen johtokunnassa tulee siten olla naisia ja miehiä neljä (4).
Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten
kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen
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henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään
puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen
Päätöshistoria
Valtuusto 13.09.2021 § 122
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto valitsee pelastuslaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 31.5.2025 kymmenen (10) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
seuraavasti:
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
______ (Kok.)
______ (Kok.)
______ (Vihr.)
______ (Vihr.)
______ (SDP)
______ (SDP)
______ (PerusS)
______ (PerusS)
______ (SFP)
______ (SFP)
______ (Kirkkonummi/Kauniainen)
______ (Kirkkonummi/Kauniainen)
______ (Lohjan toimialue)
______ (Lohjan toimialue)
______ (Lohjan toimialue)
______ (Lohjan toimialue)
______ (Raaseporin toimialue)
______ (Raaseporin toimialue)
______ (Raaseporin toimialue)
______ (Raaseporin toimialue)
sekä valitsee johtokunnan puheenjohtajaksi ________________ (Kok.) ja
varapuheenjohtajaksi ______________ (Lohjan toimialue).

Käsittely

Valtuuston puheenjohtaja Partanen Laukkasen kannattamana ehdotti, että
asia jätetään pöydälle.
Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli voidaanko
asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska pöydällepanoehdotusta ei
vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen
yksimielisesti.

Päätös
Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 23.08.2021 § 259
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Pöytäkirja
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Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee pelastuslaitoksen
johtokuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 kymmenen (10) jäsentä
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
______ (Kok.)
______ (Kok.)
______ (Vihr.)
______ (Vihr.)
______ (SDP)
______ (SDP)
______ (PerusS)
______ (PerusS)
______ (SFP)
______ (SFP)
______ (Kirkkonummi/Kauniainen)
______ (Kirkkonummi/Kauniainen)
______ (Lohjan toimialue)
______ (Lohjan toimialue)
______ (Lohjan toimialue)
______ (Lohjan toimialue)
______ (Raaseporin toimialue)
______ (Raaseporin toimialue)
______ (Raaseporin toimialue)
______ (Raaseporin toimialue)
sekä valitsee johtokunnan puheenjohtajaksi ________________ (Kok.) ja
varapuheenjohtajaksi ______________ (Lohjan toimialue).

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 09.08.2021 § 234
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee pelastuslaitoksen
johtokuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 kymmenen (10) jäsentä
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
(Lohjan toimialue)
(Lohjan toimialue)
(Lohjan toimialue
(Lohjan toimialue)
(Raaseporin toimialue)
(Raaseporin toimialue)
(Raaseporin toimialue)
(Raaseporin toimialue)
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sekä valitsee johtokunnan puheenjohtajaksi ________________ () ja
varapuheenjohtajaksi ______________ ().
Käsittely

Puheenjohtaja Partasen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti
hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi
kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Päätöshistoria
Valtuusto 30.08.2021 § 103
Päätösehdotus

Valtuusto valitsee pelastuslaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 31.5.2025 kymmenen (10) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
seuraavasti:
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
______ (Kok.)
______ (Kok.)
______ (Vihr.)
______ (Vihr.)
______ (SDP)
______ (SDP)
______ (PerusS)
______ (PerusS)
______ (SFP)
______ (SFP)
______ (Kirkkonummi/Kauniainen)
______ (Kirkkonummi/Kauniainen)
______ (Lohjan toimialue)
______ (Lohjan toimialue)
______ (Lohjan toimialue)
______ (Lohjan toimialue)
______ (Raaseporin toimialue)
______ (Raaseporin toimialue)
______ (Raaseporin toimialue)
______ (Raaseporin toimialue)
sekä valitsee johtokunnan puheenjohtajaksi ________________ (Kok.) ja
varapuheenjohtajaksi ______________ (Lohjan toimialue).

Käsittely

Valtuuston puheenjohtaja Partanen valtuuston neuvottelutoimikunnan
puheenjohtaja af Hällströmin kannattamana ehdotti, että asia jätetään
pöydälle.
Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska
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pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston
hyväksyneen sen yksimielisesti.
Päätös
Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Päätöshistoria

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Valtuusto
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Valtuusto 25.10.2021 § 135
§ 135

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenen
eronpyyntö ja täydennysvaali
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaukonen Katariina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto valitsee hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan yksilöasioiden
jaoston jäsenen Nina Aganimovin (SFP) tilalle Tiina Kujalan (SFP).

Käsittely
Päätös
Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsen Nina
Aganimov (SFP) on 24.9.2021 kirjaamoon saapuneella sähköpostilla
pyytänyt eroa hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan yksilöasioiden jaoston
jäsenen luottamushenkilön tehtävästä perusteenaan muuttunut työtehtävä,
mikä tarkoittaa mm. matkustamista siinä määrin, ettei asiaomaisella ole
käsityksensä mukaan mahdollista hoitaa luottamustehtäväänsä riittävän
hyvin.
Kuntalain 74 §:n 1 mom. mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja
valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
- asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö
- henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa
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- henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa
lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta
kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään
40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten
kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään
puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Tasa-arvolaista
poikkeamiseen on oltava erityinen syy.
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan yksilöasioiden jaostoon kuuluu 7
jäsentä. Jäsenistä 3 on miehiä ja 4 naisia. Yksilöasioiden jaoston jäsenet
tulee valita niin, että toista sukupuolta on edustettuna vähintään 3.
Varsinaiseksi jäseneksi hvyinvoinnin ja terveyden lautakunnan
yksilöasioiden jaostoon voidaan valita joko mies tai nainen.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 347
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee hyvinvoinnin ja
terveyden lautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenen Nina Aganimovin
(SFP) tilalle Tiina Kujalan (SFP).

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöshistoria

Liitteet
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Kaupunginhallitus
Valtuusto
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Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Valtuusto
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Valtuusto 25.10.2021 § 136
§ 136

Kaupungin edustajien nimeäminen Kauniaisten kaupungin
suomenkieliseen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntaan ja
ruotsinkieliseen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntaan
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaukonen Katariina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto nimeää toimikaudeksi 25.10.2021- 31.5.2025 Espoon kaupungin
edustajana
1
Kauniaisten kaupungin suomenkieliseen opetus- ja
varhaiskasvatusvaliokuntaan asiantuntijajäseneksi
asiantuntijajäsen

henkilökohtainen varajäsen

Emma Holsti (Kok.)

Minna Kartano (Kok.)

sekä
2
Kauniaisten kaupungin ruotsinkieliseen opetus- ja
varhaiskasvatusvaliokuntaan asiantuntijajäseneksi
asiantuntijajäsen
Axel Hagelstam (SFP)
Käsittely

henkilökohtainen varajäsen
Jenny Fredriksson (SFP).

Puheenjohtaja Partanen ehdotti kaupunginhallituksen ehdotuksesta
poiketen, että Kauniaisten kaupungin suomenkieliseen opetus- ja
varhaiskasvatusvaliokuntaan asiantuntijajäsenen Emma Holstin
henkilökohtaiseksi varajäseneksi nimetään Maria Kallio.
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Pöytäkirja
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Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska muita ehdotuksia ei
ole tehty, on puheenjohtajan ehdotus ja kaupunginhallituksen ehdotus
muilta osin tullut hyväksytyksi yksimielisesti.
Päätös
Valtuusto nimesi toimikaudeksi 25.10.2021- 31.5.2025 Espoon kaupungin
edustajana
1
Kauniaisten kaupungin suomenkieliseen opetus- ja
varhaiskasvatusvaliokuntaan asiantuntijajäseneksi
asiantuntijajäsen

henkilökohtainen varajäsen

Emma Holsti (Kok.)

Maria Kallio (Kok.)

sekä
2
Kauniaisten kaupungin ruotsinkieliseen opetus- ja
varhaiskasvatusvaliokuntaan asiantuntijajäseneksi

Selostus

asiantuntijajäsen

henkilökohtainen varajäsen

Axel Hagelstam (SFP)

Jenny Fredriksson (SFP).

Kauniaisten kaupungin hallintosäännön 9 § mukaan
”Suomenkielisessä opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnassa on yhdeksän
(9) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Espoon kaupungilla on oikeus nimetä
valiokuntaan yksi (1) asiantuntijajäsen ja
tämän henkilökohtaisen varajäsenen, joilla on valiokunnassa puheoikeus.
Ruotsinkielisessä opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnassa on yhdeksän
(9) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Espoon kaupungilla on oikeus nimetä
valiokuntaan yksi (1) asiantuntijajäsen ja
tämän henkilökohtaisen varajäsenen, joilla on valiokunnassa puheoikeus.”

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 06.09.2021 § 292
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 292
§ 136
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Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto nimeää toimikaudeksi
25.10.2021- 31.5.2025 Espoon kaupungin edustajana
1
Kauniaisten kaupungin suomenkieliseen opetus- ja
varhaiskasvatusvaliokuntaan asiantuntijajäseneksi
asiantuntijajäsen

henkilökohtainen varajäsen

Emma Holsti (Kok.)

Minna Kartano (Kok.)

sekä
2
Kauniaisten kaupungin ruotsinkieliseen opetus- ja
varhaiskasvatusvaliokuntaan asiantuntijajäseneksi
asiantuntijajäsen
Axel Hagelstam (SFP)

henkilökohtainen varajäsen
Jenny Fredriksson (SFP).

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöshistoria

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 330
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Valtuusto 25.10.2021 § 137
§ 137

Espoo-tarinan ja valtuustokauden tavoitteiden päivittäminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Valve Jorma
Ferm Niko
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto
1
hyväksyy liitteenä olevat valtuustokauden tavoitteet ja Espoo-tarinan
2
ohjeistaa poikkihallinnollisten kehitysohjelmien hyötytavoitteiden laadintaa
liitteen mukaisesti
3
oikeuttaa konsernihallinnon muokkaamaan Espoo-tarinaa viestinnällisesti
ilman, että sen sisältö muuttuu.

Käsittely

Puheenjohtaja Partanen ehdotti, että tästä ja kahdesta seuraavasta asiasta
käydään yhteinen keskustelu, päätöksenteko sen jälkeen kustakin asiasta
erikseen. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan
käsittelyjärjestystä koskevan ehdotuksen.
Hopsu Värmälän ym. kannattamana teki seuraavan toivomuksen:
Valtuusto toivoo, että investointiohjelmasta päätettäessä tavoitteena on
yhä, että koulujen ja päiväkotien hätäväistöjä on nolla.
Lahtinen Grönroosin kannattamana teki kokonaismuutosehdotuksen, joka
on kokousasian liitteenä.
Ahlfors Kataisen ym. kannattamana teki seuraavan toivomuksen:
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Valtuusto toivoo, että vammaisneuvostoa, vanhusneuvostoa ja
nuorisovaltuustoa kuullaan Espoo-tarinan linjauksia toteutettaessa.
Räf Värmälän ym. kannattamana teki seuraavan toivomuksen:
Valtuusto toivoo, että vammaisia kuullaan Espoo-tarinan linjauksia
toteutettaessa.
Värmälä Uotilan kannattamana teki seuraavan toivomuksen:
Valtuusto toivoo, että tukipalvelujen sopeuttamisessa uutta organisaatiota
vastaavaksi arvioidaan mahdollisuudet ottaa perustettava LänsiUudenmaan hyvinvointialue Espoon kaupungin lisäksi kaupungin
omistaman Espoo Catering Oy:n omistajaksi.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja esitti yhteenvedon kokouksen
kuluessa tehdyistä ehdotuksista ja ehdotti, että ensin käsitellään muutos ja
sitten toivomukset.
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan yhteenvedon ja
käsittelyjärjestysehdotuksen.
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat
kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat
Lahtisen ehdotusta, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan
ehdotuksen.
Äänestyksessä valtuusto 67 äänellä 8 ääntä vastaan hyväksyi
kaupunginhallituksen ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
Sitten otetiin käsiteltäväksi toivomukset.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Hopsun toivomusehdotus hyväksyä
yksimielisesti? Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi
valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Räfin toivomusehdotus hyväksyä
yksimielisesti? Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi
valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Ahlforsin toivomusehdotus hyväksyä
yksimielisesti? Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi
valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.
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Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Värmälän toivomusehdotus
yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta vastustettiin, puheenjohtaja
totesi, että on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Värmälän
ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka vastustavat sitä, äänestävät ei.
Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.
Äänestyksessä valtuusto 23 äänellä 38 ääntä vastaan ja 14 äänestäessä
tyhjää hylkäsi Värmälän ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
Päätös
Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi hyväksyttiin seuraavat toivomukset:
Valtuusto toivoo, että investointiohjelmasta päätettäessä tavoitteena on
yhä, että koulujen ja päiväkotien hätäväistöjä on nolla.
Valtuusto toivoo, että vammaisneuvostoa, vanhusneuvostoa ja
nuorisovaltuustoa kuullaan Espoo-tarinan linjauksia toteutettaessa.
Valtuusto toivoo, että vammaisia kuullaan Espoo-tarinan linjauksia
toteutettaessa.
Espoo tarinassa kaupunki jatkaa nopeaa maahanmuuttoon perustuvaa
kasvua, joka on julkisen talouden rahoituksen, turvallisuuden ja
yhteiskunnan vakauden kannalta kestämätön kehityssuunta. En näin ollen
voi hyväksyä Espoo tarinaa ja jätän siihen eriävän mielipiteen.
Grönroos ilmoitti eriävänä mielipiteenään seuraavaa:
”Espoo tarinassa kaupunki jatkaa nopeaa maahanmuuttoon perustuvaa
kasvua, joka on julkisen talouden rahoituksen, turvallisuuden ja
yhteiskunnan vakauden kannalta kestämätön kehityssuunta. En näin ollen
voi hyväksyä Espoo tarinaa ja jätän siihen eriävän mielipiteen.”
Selostus

Espoo-tarina on yhteinen suunnitelmamme, miten paras mahdollinen
Espoon tulevaisuus rakennetaan. Espoo-tarina kertoo, mistä olemme
tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa. Se kertoo
espoolaisista arvoista, asenteista, toimintakulttuurista ja yhteisistä
tavoitteista.
Espoo-tarina konkretisoidaan strategian muotoon. Strategiaperusta
sisältää vision, arvot ja toimintaperiaatteet sekä valtuustokauden tavoitteet.
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Espoo-tarina on kaupungin toimintaa ja kehittämistä ohjaava strategia, jota
toteutetaan vuosittain asetettavilla tulostavoitteilla, toimialatasoisilla
tarinoilla ja tulosyksikkötasoisilla tavoitteilla sekä poikkihallinnollisilla
kehitysohjelmilla.
Espoo-tarina ohjaa kehyksen ja taloussuunnitelman valmistelua sekä
talousarvioon liittyvien tulostavoitteiden laadintaa.
Espoo-tarina laadittiin vuonna 2013 alkaneen valtuustokauden
kaupunkistrategiaksi. Espoo-tarina on ollut onnistunut tapa ohjata Espoon
kehitystä. Kaupungin henkilöstö kokee, että Espoo-tarina näkyy heidän
arjen työssään.
Strategiaprosessi
Espoo-tarinaa on valmisteltu hyvässä vuorovaikutuksessa espoolaisten,
henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa.
Aineistoa ja ideoita Espoo-tarinaan on kerätty monin eri tavoin:
- Kaikille avoin Mun Espoo -kysely 21.8. - 4.11.2020
- Uusille asukkaille tehtävät säännölliset kyselyt
- Asukkaiden kanssa järjestetyt työpajat
o Asukasyhdistysten puheenjohtajien työpaja
o Town Hall -tilaisuus (vieraskieliset)
o Active NGO yhdistyksille työpaja
o Nuorisovaltuuston kokous
o Vammaisneuvoston työpaja
o Vanhusneuvoston kokous
o Vähemmistöryhmille työpajoja
- Useat säännölliset tutkimukset kuten
o Espoon yritysten toimintaympäristötutkimus
o Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus
- Edellisen valtuuston seminaari 17.2.2021, jossa aiheina Espootarinan tilannekuva ja evästykset Espoo-tarinan päivittämiseen
- Strategiasyötteiden kerääminen ja keskustelut: kaupunginjohtaja /
toimialajohtoryhmät 8-9/2021
- Valtuuston strategia- ja talousseminaari I 17.8.2021
- Valtuuston strategia- ja talousseminaari II 14.9.2021
- Kaupunginhallituksen ja valtuuston neuvottelutoimikunnan iltakoulu
27.9.2021
Keskeisin ideoiden keräämistapa oli kaikille kuntalaisille suunnattu
verkkokysely ja sen pohjalta pidettyjen asukastyöpajojen tulokset.
Verkkokysely jakaantui kahteen erilliseen kyselyyn, joista toinen oli
karttapohjainen. Kyselyihin saatiin yhteensä yli 10 000 vastausta ja noin
70 000 karttamerkintää.
Valtuuston strategia- ja talousseminaarit jouduttiin järjestämään koronasta
johtuen etäseminaarina. Seminaareissa tutustuttiin Espoo-tarinan,
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toimintaympäristön ja talouden tilannekuvaan, keskusteltiin yhdessä
valtuustokauden haasteista ja ideoitiin niiden edellyttämiä toimenpiteitä.
Espoo-tarina 2021–2025 ja strategiaperusta
Espoo-tarina ja strategiaperusta liittyvät kiinteästi toisiinsa. Espoo-tarina
konkretisoidaan strategiaperustan muotoon, mikä sisältää vision, arvot ja
toimintaperiaatteet sekä valtuustokauden tavoitteet.
Espoo-tarinan visio, arvot ja toimintaperiaatteet on tarkoitus pysyä samana
koko valtuustokauden ajan. Koronapandemiasta sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksesta johtuen osa valtuustokauden tavoitteista
asetetaan vain osaksi strategiakautta, jotta ajankohtaiseen tilanteeseen
pystytään reagoimaan riittävällä vakavuudella. Toimintaympäristön
tilannetta tarkastellaan vuoden 2022 aikana ja siinä yhteydessä
valtuustokauden tavoitteita täsmennetään tarvittaessa tarvittavilta osin
strategiakauden loppupuolelle.
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
Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen.
Espoo on vastuullinen edelläkävijä.
Espoo on oikeudenmukainen.
Arvoihin liittyvät toimintaperiaatteet on kuvattu liitteenä olevan Espootarinan yhteydessä. Toimintaperiaatteet konkretisoivat ja osoittavat, mitä
arvot merkitsevät käytännön arjessa.
Valtuustokauden tavoitteet
Espoo-tarinan keskeisenä tavoitteena on, että Espoo on taloudellisesti,
ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti Euroopan kestävin kaupunki.
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.
Valtuustokauden tavoitteet ovat seuraavat:
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1. Espoo on oppimisen ja sivistyksen kärkikaupunki
2. Espoo toteuttaa palveluja koko espoolaisen yhteisön voimin
3. Espoo on taloudellisesti kestävä ja verotukseltaan kilpailukykyinen
4. Espoo on kansainvälisesti vetovoimainen yrittäjyys- ja
innovaatiopääkaupunki
5. Espoo on viihtyisä, turvallinen ja luonnonläheinen kotikaupunki
6. Espoo saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä
7. Espoo on Suomen paras kotouttaja
Valtuustokauden tavoitteet sisältöineen on esitetty liitteenä.
Espoo-tarinan toteutus
Espoo-tarina on kaupungin toimintaa ja kehittämistä ohjaava
kaupunkitasoinen strategia, jota toteutetaan vuosittain päätettävillä
tulostavoitteilla, toimialatasoisilla tarinoilla ja tulosyksikkötasoisilla
tavoitteilla sekä poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla. Valtuustoon nähden
sitoville tulostavoitteille asetetaan konkreettiset mittarit, joiden toteutumista
seurataan kuluvan vuoden aikana osavuosikatsausten yhteydessä.
Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat
Kehitysohjelmien avulla organisoidaan ja ohjataan kehittämistyötä Espootarinan linjaamien tavoitteiden toteuttamiseksi. Kehitysohjelmalla johdetaan
samaan aihealueeseen liittyviä projekteja ja toimenpiteitä. Näin pystytään
paremmin huomioimaan kehitystoimenpiteiden yhteyksiä ja riippuvuuksia,
kohdentamaan olemassa olevat rajalliset resurssit keskeisiin
kehittämiskohteisiin ja saamaan aikaan laaja-alaista vaikuttavuutta.
Valtuustokaudella toteutetaan neljä poikkihallinnollista kehitysohjelmaa.
Valtuuston hyväksymien kehitysohjelmien hyötytavoitteet tuodaan
valtuuston päätettäväksi. Ohjelmasuunnitelmat hyväksyy kaupunginhallitus
ensi vuoden alussa.
Poikkihallinnollisia kehitysohjelmia ovat
- Elinvoimainen Espoo
- Kestävä Espoo
- Hyvinvoiva Espoo
- Tapahtumien yhteisöllinen Espoo
Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien hyötytavoitteiden laadintaa
ohjeistetaan liitteen mukaisesti.
Kehitysohjelmat sekä niitä toteuttavat projektit ja toimenpiteet toteutetaan
Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen mallin EsPro mukaisesti.
Espoo-tarinan toteutumisen arviointi
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Espoo-tarinan valtuustokauden tavoitteiden toteutumista arvioidaan
vuosittain.
Espoo-tarinan toteutumisen arviointia tukemaan päivitetään mittarit ja
indikaattorit. Tarkoitus on kuvata, miten asian tila on muuttunut keskeisten
mittareiden ja indikaattoreiden kohdalla.
Valtuustokauden viimeisenä vuotena tehtävällä arvioinnilla selvitetään,
kuinka hyvin ja miltä osin valtuustokauden tavoitteet ovat toteutuneet ja
mikä on Espoo-tarinan tilannekuva.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 358
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
1
hyväksyy liitteenä olevat valtuustokauden tavoitteet ja Espoo-tarinan
2
ohjeistaa poikkihallinnollisten kehitysohjelmien hyötytavoitteiden laadintaa
liitteen mukaisesti
3
oikeuttaa konsernihallinnon muokkaamaan Espoo-tarinaa viestinnällisesti
ilman, että sen sisältö muuttuu.
Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kaupunginjohtajaa valmistelemaan
valtuustokauden tavoitteiden mittarit ja indikaattorit ja seurannan
päätettäväksi valtuuston talousarvio- ja taloussuunnitelmapäätöksen
yhteydessä.

Käsittely

Juvonen Ampujan kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteluun seuraavasti:
Strategiassa ei huomioida taloudellisia kustannuksia ja turvallisuuteen
liittyviä uhkia aiheuttavaan maahanmuuttoon perustuvan väestönkasvun
hillitsemistä. Strategiassa esitetty ilmastopoliittinen tavoite Espoon
hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä on liian kunnianhimoinen ja se
ylittää jopa valtioneuvoston määrittelemän valtakunnallisen tavoitteen, joka
on 2035. Strategiassa ei huomioida Espoon tarkastuslautakunnan
esittämiä huomioita strategiatavoitteiden asettamisesta. Tavoitteita on
liikaa ja ne ovat esitettyinä liian kunnianhimoisia ja vaikeita toteuttaa.
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Perussuomalaiset esittävät, että strategiaa ei hyväksytä vaan se
valmistellaan uudelleen edellämainitut seikat huomioiden.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu palautusesitys, on
seuraavien puhujien keskitettävä puheenvuoronsa asian palauttamiseen.
Keskustelun palautuksessa päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on
äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ne, jotka kannattavat palautusta
äänestävät ” jaa” ja jotka vastustavat asian palauttamista äänestävät ”ei”.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.
Äänestyksessä 12 ääntä 2 ääntä vastaan kaupunginhallitus päätti jatkaa
asian käsittelyä.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen
hyväksytyksi yksimielisesti.
Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Juvonen ja Ampuja ilmoittivat eriävän mielipiteensä päätökseen.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 330
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto
1
hyväksyy liitteenä olevan Espoo-tarinan ja valtuustokauden tavoitteet
2
oikeuttaa konsernihallinnon muokkaamaan Espoo-tarinaa viestinnällisesti
ilman, että sen sisältö muuttuu.

Käsittely

Puheenjohtaja Elon kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle
valtuuston neuvottelutoimikunnan lausuntoa varten.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan
ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.
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Päätös
Kaupunginhallitus:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle valtuuston neuvottelutoimikunnan
lausuntoa varten.
Päätöshistoria

Liitteet
1
2
3
4
Oheismateriaali
Tiedoksi

Espoo-tarina 2021-2025
Espoo-tarina pöytäkirjamerkinnät
Äänestyslistat § 137
Perussuomalaiset vastaesitys
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6748/02.02.00/2020

Valtuusto 25.10.2021 § 138
§ 138

Vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman
kehys
Valmistelijat / lisätiedot:
Ojavuo Pia
Skyttä Samuli
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto hyväksyy
- liitteenä olevan tuloslaskelmakehyksen mukaiset vuoden 2022–2024
toimintatulot ja menot sekä käyttötalouden kokonaismenot ja -tulot
ohjeellisena taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi, sekä
- liitteenä olevan omaisuuslajikohtaisen vuosien 2022–2031
investointikehyksen taloussuunnitelman investointiohjelman valmistelun
pohjaksi.

Käsittely
Päätös
Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023–2023 kehys perustuu
Espoo -tarinaan ja sitä toteuttavaan Taloudellisesi kestävä Espoo –
ohjelman tavoitetasoihin sekä vuosien 2023–2024 osalta sote- ja
pelastustoimen uudistusta koskevaan lainsäädäntöön ja sen mukaiseen
kuntien rahoitusmalliin.
Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman
kehyksen valmisteluaikataulua myöhennettiin kunnallisvaalien siirron takia
siten, että uudet toimielimet ehtivät käynnistyä ja perehtyä kaupungin
talouteen.
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Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman toteuttaminen edistää
sopeutumista sote- ja pelastustoimen uudistukseen
Espoon talous on ajautunut epätasapainoon, toimintamenot ovat useana
vuonna kasvaneet verorahoitusta nopeammin, kaupungin ja konsernin
investointitaso on ollut erittäin korkea ja suurin osa investoinneista on
jouduttu rahoittamaan lainarahalla. Espoo -konsernin lainakanta on
noussut vuoden 2020 tilinpäätöksessä 4,3 miljardiin euroon ja on
nousemassa yli 5 miljardiin euroon vuonna 2024.
Tarkastuslautakunta suositti arviointikertomuksessa 2019, että talouden
tasapainottamisen ja tuottavuuden Tatu 2 -ohjelman tavoitteiden
toteutuminen on välttämätöntä taloudellisen kestävyyden saavuttamiseksi
sekä kaupungin ja konsernin talouden tasapainottamiseksi. Kaikkien
viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee sitoutua talouden
tasapainottamistavoitteiden toteuttamiseen.
Valtuusto päätti Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus ja
sopeutusohjelmasta 19.10.2020. Ohjelman tavoitteena on:
1. hidastaa käyttötalousmenojen tasoa 147 M€ perusuraan verrattuna
vuoden 2025 loppuun mennessä sopeuttamalla palveluja ja toimintaa
eri tavoilla:
- Nettomenojen kasvun hidastaminen 133 M€ perusuraan nähden
- Kiinteistövero-% nosto 7,5 M€ vuonna 2021
- Kiinteistöveroselvityksellä tavoitellaan 7 M€ verotulon nousua 2025
mennessä.
2. laskea investointikustannuksia 10 % hankkeiden laajuutta ja laatua
laskelmalla.
3. kunta -valtio -suhteen edunvalvonta mm. siten, että valtio osallistuisi
aiempaa enemmän kasvu- ja kestävyysinvestointien suurempaan
rahoittamiseen.
Ohjelman 34 linjausta ohjaavat kaupungin toiminnan ja talouden
suunnittelua, johtamista, resurssointia ja päätöksenteon valmistelua
aina vuoteen 2025 saakka.
Ohjelman vaikutusta tarkastellaan vuosittain kehysvalmistelun yhteydessä,
myös tulopuolta. Mikäli talouden sopeutusohjelma ei ole kääntänyt
Espoo konsernin tulojen ja menojen epätasapainoa syksyyn 2022
mennessä kestävälle uralle, tarkastellaan silloin sopeutuksen lisäämistä
ja verojen korotusta. Ohjelmakauden aikana tarkastellaan myös rahastojen
käyttöä.
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Sote- ja pelastustoimen uudistus hidastaa kaupungin tulorahoituksen
kehitystä ja heikentää investointien tulorahoituskykyä. Take ohjelman
tavoitteiden toteuttaminen parantaa sote- muutokseen sopeutumista.
Take- ohjelma tullaan päivittämään sote ja pelastustoimen uudistuksen
mukaisesti keväällä 2022.
Yleinen talouskehitys
Valtiovarainministeriön syksyn 2021 taloudellisen katsauksen mukaan
kesän aikana on vahvistunut näkemys, että Suomen talous toipuu koronan
aiheuttamasta iskusta nopeasti loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022
aikana, kasvupyrähdys jää kuitenkin väliaikaiseksi.
Valtiovarainministeriö arvio bruttokansantuotteen kasvavan 3,3 prosenttia
vuonna 2021. Talouden toipuminen covid-19-pandemiasta on ollut nopeaa
kuluvan vuoden keväästä alkaen. Varsinkin työllisyys on kohentunut
nopeasti. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla,
joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu
pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu vuonna 2022. BKT:n
arvioidaan kasvavan 2,9 prosenttia vuonna 2022. Suhdannekierron
tasoituttua vauhti hiipuu ja kasvun määrittää talouden rakenteellinen
suorituskyky – työllisyyden ja tuottavuuden kasvu sekä talouden
kilpailukyky. Kasvupyrähdyksen jälkeen BKT:n kasvu uhkaa hidastua 1–
1,5 prosentin haarukkaan, vanheneva Suomi ei nykyisellä rakenteella
parempaan kasvuvauhtiin yllä.
Ennusteessa tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden
toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin
kesän ennusteessa oletettiin. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä
rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta.
Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti,
kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja
pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän
rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta.
Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista
julkisen talouden epätasapainoa.

BKT, määrän muutos, %
Työttömyysaste, %
Työllisyysaste, %
Kuluttajahintaindeksin muutos, %
Ansiotasoindeksin muutos, %

2018
1,6
7,4
70,7
1,1
1,7

2019
1,3
6,7
71,6
1,0
2,1

2020
-2,9
7,7
70,7
0,3
1,9

2021
3,3
7,8
72,4
1,8
2,3

2022
2,9
6,8
73,6
1,6
3,0

2023
1,4
6,4
74,1
1,7
2,5
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Taulukko: Suomen kansantalouden kehitys (Lähde VM Taloudellinen
katsaus, syksy 2021)
Kaupungin talouden kehitys 2021
Vuoden 2021 talousarvio laadittiin Taloudellisesti kestävä Espoo –
tuottavuus ja sopeutusohjelman tavoitetasojen ja toimenpiteiden
mukaisesti sekä syksyllä 2020 voimassa olleiden talouskasvu- ja
veroennusteiden mukaisesti. Talousarvio ei sisältänyt varauksia
Koronavirus-epidemian torjuntaan tai hoitoon, sillä valtio oli
talousarviossaan sitoutunut kustannusten korvaamiseen kunnille.
Suomen talouskasvu on ollut huomattavasti syksyllä 2020 oletettua
parempaa. Elokuun tilanteessa verorahoituksen (verot ja valtionosuudet)
arvioidaan toteutuvan 72 milj. euroa talousarviossa oletettua parempana
parantuneen työllisyyden, ansiokehityksen sekä yritysten tuloskehityksestä
johtuen.
Elokuun lopun tilanteessa nettomenojen (toimintamenot-tulot) ennustetaan
toteutuvan 53 milj. euroa talousarviota heikompana ja kasvavan 8,8
prosentilla tilinpäätökseen 2020 verrattuna. Talousarvio ylittyy hyvinvoinnin
ja terveyden toimialalla 65,3 milj. eurolla, josta koronan torjumisen,
testaamisen ja rokottamisen osuus noin 60 milj. euroa. Nopeasti kasvanut
pitkäaikaistyöttömien määrä nostaa työmarkkinatuen arvion 30 milj.
euroon, 7 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Ennusteeseen on
arvioitu 20 milj. euroa STM koronakorvauksia, korvauksen tasosta ei ole
vielä päätöstä.
Arvioitua paremmasta verokehityksestä johtuen kaupungin vuosikatteen
arvioidaan toteutuvan 192 milj. euron tasolla ja tulosennuste on elokuun
tilanteessa noin 7 milj. euroa, joka on huomattavasti parempi kuin
talousarviossa oletettiin.
Investointien kokonaismääräksi arvioidaan 345 milj. euroa.
Nettoinvestointien arvio on noin 317 milj. euroa, joista voidaan rahoittaa
tulorahoituksella noin 61 prosenttia. Talousarviolainoja ei tarvitse nostaa
vuoden 2021 aikana.
Vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2023–2024
taloussuunnitelman kehys
Kehyksen tulopohjan kehitysarviot perustuvat valtiovarainministeriön
syksyn 2021 talouskatsauksen mukaiseen arvioon talouden kehityksestä
2022–2024, kuntaliiton veroennustekehikkoon, elokuun ennakollisiin
valtionosuuslaskelmiin 2022 sekä vuosien 2023–2024 osalta sote- ja
pelastustoimen uudistuksen lainsäädäntöön, VM 5/2021 siirtolaskelmaan
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ja 9/2021 painelaskelmaan. Vuosien 2023–2024 tuloarviot ovat Sote- ja
pelastustoimen siirtolaskelmien keskeneräisyydestä johtuen hyvin
alustavia arvioita.
Vuonna 2022 Espoon verotulojen arvioidaan kasvavan yhteensä 1,8
prosenttia. Kunnallisverojen arvioidaan kasvavan 5,6 prosenttia.
Kunnallisveron tuloarvio on tehty voimassa olevalla veroprosentilla.
Yhteisöveron kuntien määräaikainen 10 %-yksikön korotus loppuu 2021.
Yhteisöverotuottojen arvioidaan siten pienenevän - 27 prosenttia, arvio
perustuu valtakunnalliseen arvioon yhteisöveron kokonaiskertymästä.
Kiinteistövero arvio perustuu vuonna 2021 voimassa oleviin
kiinteistöveroprosentteihin.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen on valtion talousarviossa noin 8
mrd. euroa vuonna 2022. Lisäystä vuoden 2021 varsinaiseen
talousarvioon on 290 milj. euroa. Valtion korvaus kunnille
veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä on 2,6
miljardia euroa vuonna 2022. Kehyksen valtionosuuslaskelmat ovat
valtakunnalliseen kokonaisuuteen perustuvia arvioita, valtionosuudet
tarkentuvat vuoden 2022 osalta vielä kaupunginjohtajan esitykseen.
Espoon arvioidaan saavaan valtionosuuksia vuonna 2022 alustavan
laskelman mukaan 64,6 milj. euroa, saman verran kuin vuonna 2021.
Veromenetysten kompensaatioita 92 milj. euroa, kasvua 12 milj. euroa.
Valtionosuusluonteista rahoitusta yhteensä 150,5 milj. euroa.
Verorahoitus 2022 (verot ja valtionosuudet) kasvavat syyskuussa
käytettävissä olevan tiedon perusteella yhteensä 2,4 prosenttia vuoteen
2021 nähden.
Talousarvion kehys toteuttaa Espoo -tarinaa ja Taloudellisesti
kestävä Espoo – tuottavuus ja sopeutusohjelmaa
Käyttötalouden kehysvalmistelu perustuu Espoo-tarinaan ja Taloudellisesti
kestävä Espoo - ohjelmaan. Vuosien 2022–2024 käyttötalouden meno- ja
tulokehyksien valmistelun pohjatietona on vuoden 2021 talousarvio sekä
alkuvuoden kehityksen pohjalta laadittu ennuste vuoden 2021 talouden
toteutumisesta.
Käyttötalouden kehysvalmistelu on tehty yhteistyössä toimialojen johdon
kanssa. Valmistelussa on huomioitu palveluittain väestö- tai palvelutarveennusteet, kuntien kustannuskehitystä hyvin kuvaavaan peruspalvelujen
hintaindeksin muutos sekä toimialojen erityiskysymykset mm.
lainsäädännön muutokset ja käyttöönotettavat uudet toimitilat.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 356
§ 361
§ 138

39/95
11.10.2021
18.10.2021
25.10.2021

Toimialojen kehykset sisältävät Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus
ja sopeutusohjelman tavoitteet. Tuottavuustoimenpiteiden euromääräiset
tuottavuustavoitteet on vähennetty toimialan palvelutarpeen mukaisesta
peruskasvu-urasta vuosilta 2022–2024.
Kaupungin toimintatulot pienenevät vuonna 2022 vuoden 2021
ennusteeseen nähden, sillä ennuste sisältää kertaluonteisia koronaavustuksia noin 30 milj. euroa, vertailukelpoisesti kasvua 3 prosenttia.
Tulokehyksessä on huomioitu asiakasmaksujen indeksikorotukset, HSL:n
maksamat infrakorvaustulot sekä taloudellisesti kestävä Espoo – ohjelman
toimenpiteet. Maanmyynti-, -vuokra- ja käyttömaksutuloja sisältyy 132 milj.
euroa vuonna 2022.
Käyttötalouden menot kasvavat vuonna 2022 palvelutarpeen,
erikoissairaanhoidon, työmarkkinatuen, uusien toimitilojen, ictkustannusten sekä joukkoliikenteen kasvun myötä vertailukelpoisesti
koronakustannukset ennusteesta eliminoiden noin 3 prosenttia ja
kaupungin toimintakatteen alijäämä eli nettotoimintamenot noin 3,5
prosenttia.
Verorahoitus 2022 (verot ja valtionosuudet) kasvavat syyskuussa
käytettävissä olevan tiedon perusteella yhteensä 2,4 prosenttia vuoteen
2021 nähden.
Rahastoja on arvioitu käytettävän suunnitelmakaudella 15 milj.
euroa/vuosi, mikä vastaa niiden pitkän aikavälin keskimääräistä tuottoa.
Rahoitustarve on tässä vaiheessa tasapainotettu lisälainalla ja lisääntyvät
korkokustannukset ovat mukana arviossa.
Talousarvion kehyksen 2022 vuosikate on 206 milj. euroa ja tulos noin 13
milj. euroa.
Kaupungin 10 vuoden investointiohjelma on vahvasti etupainotteinen ja
nousee keskimäärin 323 milj. euron tasolle kehysvuosina 2022–2024.
Investointiohjelma noudattaa Espoo -tarinan tavoitetta ”Koulut kuntoon;
kouluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat, ja sisäilmakohteiden ja
hätäväistöjen lukumäärä on nolla”. Investointiohjelma on 10 vuoden osalta
Taloudellisesti kestävä Espoo – ohjelman tavoitetason mukaisesti
keskimäärin 249 milj. euroa / vuosi.
Kaupungin nettoinvestointien kokonaismäärä on vuoteen 2030 ulottuvalla
kaudella yhteensä 2,26 mrd. euroa. Lisäksi toimitiloja hankitaan vuokra- ja
leasing- ja projektiyhtiömallilla kaikkiaan yli 316 milj. eurolla. Ohjelma
sisältää laajan koulu- ja päiväkotihankkeiden toteuttamisen lisäksi mm.
Raide-Jokerin rakentamisen, kaupunkiradan sekä metron II-vaiheen
asemaseutujen kehittämisen. Investointiohjelmasta on poistettu kalusto –
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ja ict hankkeet hyvinvoinnin ja terveyden toimialan sekä pelastuslaitoksen
osalta vuodesta 2023 eteenpäin.
Toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen koko
taloussuunnitelmakauden. Vuonna 2022 rahavirta on -111 milj. euroa
alijäämäinen, koko kehyskaudella rahavirta on -269 milj. euroa
negatiivinen, joka edellyttää mittavaa lainarahoituksen käyttöä investointien
rahoittamiseen.
Kaupunki antolainaa vuosina 2022–2024 68,8 milj. euroa omistamilleen
Espoon koulu- ja päiväkotikiinteistöt Koy:lle sekä muille kiinteistöyhtiöille,
joiden taseisiin toteutetaan koulujen peruskorjaus- tai
uudisrakennushankkeita sekä Matinkylän uimahalli. Kaupunkikonsernin
kannalta on kokonaistaloudellisesti edullisinta nostaa talousarviolainaa
kaupungille ja antolainata edelleen tytäryhtiöille. Järjestely nostaa
kaupungin lainamäärää mutta konsernilainan määrään sillä ei ole
vaikutusta.
Vuonna 2022 kaupungin lainamäärä lisääntyy noin 136 milj. euroa ja
vuosina 2023–2024 lainakanta kasvaa yhteensä 162 milj. eurolla.
Kaupungin lainamäärä vuoden 2024 lopussa on jo 1 333 milj. euroa, 4 276
eur/asukas.
Vuosien 2023–2024 kehykseen vaikuttaa sote- ja pelastustoimen
uudistus
Vuosien 2023–2024 verorahoitusarviot ovat vielä erittäin alustavia.
Valtionosuusarviot perustuvat Valtiovarainministeriön 5/2021 julkaisemaan
kuntien siirtolaskelmaan sekä 9/2021 julkaisemaan kuntatalousohjelman
painelaskelmaan. Verotuloarviot perustuvat valtiovarainministeriön
siirtolaskelman 5/2021 mukaiseen kunnallisveron 12,39 veroprosentin
leikkaukseen, valtiovarainministeriön arvioon työllisyyden ja ansiotulojen
kehityksestä ja kuntaliiton julkaiseman verokehikon mukaisiin arvioihin
kunnallis- ja yhteisöveron kehityksestä sekä mm. sote-muutoksen
vaikutuksista kunnallisverosta tehtäviin vähennyksiin.
Sote- ja pelastustoimen uudistuksen rahoituksessa menojen ja tulojen
siirto on symmetrinen koko maan tasolla, mutta yksittäisten kuntien
kohdalla on suuria eroja. Kuntien rahoituksen leikkaus määräytyy:
1. koko maan siirtyvät sote-palvelujen ja pelastustoimen
nettokustannukset vuoden 2021 kuntatieto-ohjelman ja talousarvioiden
2022 keskiarvona
2. valtionosuusjärjestelmän sote- ja pelastustoimen osuus laskennallisista
kustannuksista, noin 70 %
3. 70 % veroperustemuutosten korvauksista
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4. Yhteisöveron kuntien jako-osuutta lasketaan kolmanneksella
5. Lopuksi lasketaan, kuinka paljon kunnallisverosta tulee leikata, jotta
hyvinvointialueelle siirretyt nettomenot katetaan. Kevään 2021
laskelmassa arvio oli 12,39 %- yksikköä, lopullinen leikkaus
määräytyy kesän 2022 aikana perustuen vuoden 2021
kuntataloustilaston, 2022 talousarvion nettomenoihin sekä
valtiovarainministeriön verotuloarvioihin 2022.
6. Yksittäisen kunnan osalta em. tavalla siirrettävien tulojen ja menojen
suhteet vaihtelevat merkittävästi. Valtio korvaa 60 % siirtyvien tulojen ja
menojen erotuksesta valtinosuusjärjestelmään lisättävällä pysyvällä
muutosrajoittimella. Muutoksen vaikutusta kuntien talouden
tasapainoon rajataan maksimissaan 60 €/asukas vuoden 2027 loppuun
mennessä valtionosuusjärjestelmään lisättävällä siirtymätasauksella.
Taloussuunnitelmavuosien 2023-2024 toimintatuloista ja menoista on
poistettu hyvinvoinnin ja terveyden toimialan, Länsi-uudenmaan
pelastuslaitoksen, psykologi- ja kuraattoripalvelujen sekä kuntouttavan
työtoiminnan tulot ja menot sekä sisäisten tukipalvelujen tuloja ja LänsiUudenmaan hyvinvointialueelle siirtyviä menoja.
Kehyslaskelmat
Kehyslaskelmat liitteessä on tulos – ja rahoituslaskelmataulukoiden lisäksi
omaisuuslajikohtainen investointikehyslaskelma, jossa
investointikokonaisuus on pyritty sovittamaan Taloudellisesti kestävä
Espoo – tuottavuus- ja sopeutusohjelman tavoitetasoon.
Investointiohjelman keskimääräinen investointitaso on 249 milj. euroa/
vuosi.
Vuosien 2022–2024 talousarvion ja suunnitelman kehyksen
verorahoituksen päivitykset, uuden Espoo -tarinan vaikutukset sekä
tekniset korjaukset lisätään kaupunginjohtajan esitykseen. Kehys ja
talousarviokin tulee sisältämään merkittävää epävarmuutta vuosien 2023–
2024 verorahoituksen osalta.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 18.10.2021 § 361
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy
- liitteenä olevan tuloslaskelmakehyksen mukaiset vuoden 2022–2024
toimintatulot ja menot sekä käyttötalouden kokonaismenot ja -tulot
ohjeellisena taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi, sekä
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- liitteenä olevan omaisuuslajikohtaisen vuosien 2022–2031
investointikehyksen taloussuunnitelman investointiohjelman valmistelun
pohjaksi.
Käsittely
Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 356
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy
- liitteenä olevan tuloslaskelmakehyksen mukaiset vuoden 2022–2024
toimintatulot ja menot sekä käyttötalouden kokonaismenot ja -tulot
taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi, sekä
- liitteenä olevan omaisuuslajikohtaisen vuosien 2022–2031
investointikehyksen taloussuunnitelman investointiohjelman valmistelun
pohjaksi.

Käsittely

Puheenjohtaja Vuornos Tiina Elon kannattamana ehdotti, että asia jätetään
pöydälle 18.10.2021 klo 13.00 pidettävään ylimääräiseen
kaupunginhallituksen kokoukseen.
Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko asia yksimielisesti jättää pöydälle? Koska
pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi
kaupunginhallituksen yksimielisesti päättäneen jättää asian pöydälle.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus yksimielisesti päätti jättää asian pöydälle 18.10.2021 klo
13.00 pidettävään ylimääräiseen kaupunginhallituksen kokoukseen.
Päätöshistoria

Liitteet

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 356
§ 361
§ 138

1
Oheismateriaali
Tiedoksi

Kehyslaskelmat

43/95
11.10.2021
18.10.2021
25.10.2021

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 357
§ 362
§ 139

44/95
11.10.2021
18.10.2021
25.10.2021

6748/02.02.00/2020

Valtuusto 25.10.2021 § 139
§ 139

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle
2022
Valmistelijat / lisätiedot:
Ojavuo Pia
Skyttä Samuli
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto vahvistaa vuodelle 2022
1
tuloveroprosentiksi

18,00.

2
kiinteistöveroprosenteiksi
Yleinen kiinteistövero (rakennukset ja maapohja)
Vakituinen asuinrakennus
Muu kuin vakituinen asuinrakennus
Yleishyödyllinen yhteisö
Rakentamaton rakennuspaikka

1,0
0,41
1,0
0
4,43.

Käsittely
Päätös
Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Verotusmenettelylain mukaan veroprosenttien ilmoittamispäivä
on viimeistään 17.11.2021. Esityksessä vuoden 2022 veroprosentit
pidetään vuoden 2021 tasolla.
Talousarvion 2022–2024 kehyksen sekä tulo- ja kiinteistöveroprosenttien
käsittelyaikataulua on myöhennetty normaalista kunnallisvaalien
siirtymisen sekä uuden valtuustokauden aloituksen siirtymisestä johtuen.
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Sote ja pelastustoimen uudistus vaikuttaa vuoden 2023
tuloveroprosentin määräämiseen sekä verorahoitukseen 2023-2024
Vuosien 2023–2024 arvioissa on huomioitu sote- ja pelastustoimen
uudistusta koskevan lainsäädännön ja uuden rahoitusmallin arvioidut
vaikutukset sekä verotuloihin että valtionosuuksin.
Laissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön
voimaanpanosta 55 § määritetään:
-

Kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi
vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,39(VM5/2021)
prosenttiyksiköllä.

Vuoden 2023 tuloveroprosentti määräytyy siten vuoden 2022 prosentin
perusteella vähennettynä VM:n kesän 2022 siirtolaskelmissa käytettävällä
kunnallisveron leikkaus-%:lla.
Vuosille 2023–2024 veroennusteessa on arvioitu soteuudistuksen
vaikutuksia kunnallisverotuloihin. Ansiotulot eivät muutu uudistuksen
myötä, vain vero-% muuttuvat. Kunnallisveron vähennyksiin sen sijaan
tulossa merkittäviä muutoksia. Valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat
yhdistetään uudistuksessa siten, että tulosta tehtävät vähennykset
myönnettäisiin samoin perustein ja samansuuruisena sekä
valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa.
Tuloveroprosentin leikkaus verovuodelle 2023 (% -yksikköä) vuoden 2022
tasosta tehdään samansuuruisesti kaikilta Manner-Suomen kunnilta.
Arvioissa on huomioitu VM 5/2021 siirtolaskelmassa sovellettua leikkausta
-12,39 % -yksikköä, joka valmistelun edetessä tulee muuttumaan.
Kunnallisveron kertymään 2023 vaikuttaa vielä korkeammalla prosentilla
tulevat tilitykset vuodelta 2022. Yhteisöveron kuntaryhmän osuutta
leikataan uudistuksen myötä kolmanneksella ja näin ollen kuntien osuus
yhteisöverosta putoaa melkein 30 % verovuonna 2023.
Espoon veroprosentit vuonna 2021 ja vuodelle 2022 esitettävät prosentit:
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alarajat
Tuloveroprosentti
Kiinteistöveroprosentit:
Yleinen kiinteistövero
Vakituinen asuinrakennus
Muu kuin vakituinen asuinrakennus*
Yleishyödyllinen yhteisö
Rakentamaton rakennuspaikka**

2021
18,00

2022
18,00

1,00
0,41
1,00
0,00
4,43

1,00
0,41
1,00
0,00
4,43

0,93
0,41
0,93
0,00
2,00

ylärajat

2,00
0,90
2,00
0,00
6,00

* Vuodesta 2017 lukien kunnan tulee vahvistaa myös muiden kuin vakituisten
asuinrakennusten veroprosentti
** Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on 14 pääkaupunkiseudun ja sen
kehysalueen kunnassa vähintään kunnassa sovellettava yleinen kiinteistöveroprosentti + 3,0
prosenttiyksikköä (vuodesta 2017 alkaen), enintään kuitenkin 6,00 prosenttia.

Verorahoituksen kehitys
Verotuloennustetta vuodelle 2022 on tarkastettu vuoden 2020 ansiotulojen
kertymän, yhteisöveron määrästä saatujen valtiovarainministeriön
arvioiden, vuoden 2021 verotilitystietojen sekä Suomen kuntaliiton
ylläpitämän verotuloennustekehikon perusteella. Vuonna 2022 päättyy
määräaikainen yhteisöveron 10 prosenttiyksikön korotus, joka laskee
yhteisöveron tuottoa. Vuodelle 2023 on valmisteilla kiinteistöverolakien
uudistus, jonka vaikutuksia ei vielä voi arvioida.
Kunnallisveron ja kiinteistöverojen tuloarvio on tehty voimassa olevalla
veroprosentilla. Verotuloarvioita päivitetään kaupunginjohtajan
talousarvioesityksen valmistelussa uusimpien ennusteiden mukaisesti.
Espoolle arvioidaan kertyvät verotuloja1,8 prosenttia enemmän kuin
vuonna 2021 yhteisöveron jako-osuuden pienenemisestä johtuen.
Kunnallisverotuoton arvioidaan kasvavan 5,6 prosenttia ja yhteisöveron
tuoton laskevan -27 prosenttia jako-osuuden pienentyessä. Arviot
perustuvat valtiovarainministeriön ja kuntaliiton syyskuun arvioon
yhteisöveron kokonaiskertymästä. Kiinteistöveroarvio perustuu voimassa
oleviin Espoon kiinteistöveroprosentteihin sekä rakentamisennusteisiin.
Vuonna 2022 ansiotuloveroperusteisiin tehdään ansiotasoindeksin
muutosta vastaava tarkistus, joka vähentää kunnallisveron tuottoa koko
suomessa 209 milj. euroa. Lisäksi kotitalousvähennystä kasvatetaan
määräaikaisesti niin kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön kuin öljylämmityksestä
luopumisen osalta tehtävien lämmitystapamuutosten osalta.
Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennetaan.
Ansiotuloveroperusteiden muutosten vaikutus on yhteensä noin 230 milj.
euroa ja se kompensoidaan kunnille valtion budjetista maksettavina
veromenetysten korvauksina
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Verorahoituksen 2022 (verot ja valtionosuudet) arvioidaan
kokonaisuudessa kasvavan 2,4 prosenttia vuoden 2021 ennusteeseen
nähden. Vuosien 2023–2024 verotuloarvioihin sisältyy todella paljon
epävarmuutta, luvut täsmentyvät talousarvioon 2023 VM siirtolaskelmien
valmistuttua.
Verotuloarviot vuosille 2022–2024 ehdotettujen prosenttien pohjalta (1 000
euroa):
ESPOO SOTE_EXIT ar viot
Ver ol aji
Kunnal l isvero

Muut os %

20 19

20 20

1 272 287
1,0

1 356 824
6,6

20 22

20 23

20 24

1 362 000
0,4

1 438 000
5,6

540 000
- 62,4

480 600
- 11,0

128 604

2,6

136 178

178 000

130 000

97 500

94 000

5,9

30,7

- 27,0

- 25,0

- 3,6

120 293

112 338

132 000

134 500

137 000

139 500

2,8

- 6,6

17,5

1,9

1,9

1,8

1 521 184

1 60 5 34 0

1 672 0 0 0

1 70 2 50 0

774 50 0

714 10 0

1,3

5,5

4,2

1,8

- 54,5

- 7,8

Yht eisövero

Muut os %
Kiint eist övero

Muut os %
VEROTULOT

Muut os %

ENN 20 21

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 18.10.2021 § 362
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto vahvistaa vuodelle 2022
1
tuloveroprosentiksi

18,00

2
kiinteistöveroprosenteiksi
Yleinen kiinteistövero (rakennukset ja maapohja)
Vakituinen asuinrakennus
Muu kuin vakituinen asuinrakennus
Yleishyödyllinen yhteisö
Rakentamaton rakennuspaikka
Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

1,0
0,41
1,0
0
4,43
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 357
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto vahvistaa vuodelle 2022
1
tuloveroprosentiksi

18,00

2
kiinteistöveroprosenteiksi
Yleinen kiinteistövero (rakennukset ja maapohja)
Vakituinen asuinrakennus
Muu kuin vakituinen asuinrakennus
Yleishyödyllinen yhteisö
Rakentamaton rakennuspaikka
Käsittely

1,0
0,41
1,0
0
4,43

Puheenjohtaja Vuornos Guzeninan kannattamana ehdotti, että asia
jätetään pöydälle 18.10.2021 klo 13.00 pidettävään ylimääräiseen
kaupunginhallituksen kokoukseen.
Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko asia yksimielisesti jättää pöydälle? Koska
pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi
kaupunginhallituksen yksimielisesti päättäneen jättää asian pöydälle.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus yksimielisesti päätti jättää asian pöydälle 18.10.2021 klo
13.00 pidettävään ylimääräiseen kaupunginhallituksen kokoukseen.
Päätöshistoria
Liitteet
Oheismateriaali
Tiedoksi
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1624/10.00.01/2021

Valtuusto 25.10.2021 § 140
§ 140

Lunastusluvan hakeminen ympäristöministeriöltä Hepokorven alueelle
kiinteistön 49-402-10-2 määräalaan (Pöydälle 17.5.2021 ja 7.6.2021 ja
30.8.2021)
Valmistelijat / lisätiedot:
Elfvengren Ilkka
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto päättää, että kaupunki hakee ympäristöministeriöltä
lunastuslupaa OLLAS -nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus 49-402-10-2)
noin 14,8:n hehtaarin suuruiseen määräalaan.

Käsittely

Puheenjohtaja Partanen totesi, että kaupunginhallitus on kokouksessaan
18.10.2021 § 364 peruuttanut tätä asiaa koskevan ehdotuksensa
valtuustolle, joten näin ollen tämän asian käsittely valtuustossa raukeaa.

Selostus

Kaava- ja kiinteistötiedot
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Kiinteistö OLLAS (kiinteistötunnus 49-402-10-2) sijaitsee Högnäsin
kaupunginosassa Träskändansolmun liittymässä rajautuen
Hepokorventiehen ja Kehä III:n reunaan. Tarkastelualue on osoitettu
liitekartalla. Hepokujan tiealue halkaisee tarkastelualueen kahtia.
Hepokujan länsipuoleinen osa aluetta on viljelysmaata ja itäpuoleinen osa
metsämaata. Alueella sijaitsee vuonna 1950 valmistunut noin 50 k-m²:n
suuruinen asuinrakennus ja kolme pienehköä talousrakennusta. Kiinteistön
49-402-10-2 kaksipalstaisen määräalan pinta-ala on noin 14,8 hehtaaria.
Tarkastelualue on merkitty vuonna 1997 lainvoiman saaneessa Espoon
pohjoisosien yleiskaavassa pääasiallisesti teollisuuden ja varastoinnin
alueeksi (T) ja vähäisiltä osin siihen kytkeytyväksi virkistysalueeksi (V).
Vireillä olevan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan
kaavaehdotuksessa tarkastelualueen käyttötarkoitukseksi on osoitettu
pääosin elinkeinoelämän ja teollisuuden alue (TP/T) ja hyvin vähäisiltä osin
virkistysalue (V). Yleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä syys-lokakuussa
2020.
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on varannut
tarkastelualueen Fortum Power and Heat Oy:lle datakeskushankkeen
suunnittelua varten (EKY 16.9.2019 § 40 ja 7.9.2020 § 94).
Tarkastelualueella on tähän liittyen vireillä Hepokorvenkallion asemakaava
ja asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on mahdollistaa datakeskuksen
ja sähköaseman sekä näiden vaatimien toimintojen sijoittaminen
Hepokorven alueelle Kehä III:n pohjoispuolelle. Datakeskuksen toimintoja
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suunnitellaan voimassa olevan yleiskaavan mukaisille teollisuuden ja
varastoinnin alueille.
Datakeskushankkeen ympäristöllinen ja yhteiskunnallinen merkitys
Hepokorvenkallion datakeskushankkeella on merkittäviä vaikutuksia
Espoon hiilidioksidipäästöihin ja sitä kautta ilmastonmuutoksen torjuntaan.
Alueella vireillä olevan asemakaavatyön aikana on laadittu
ilmastovaikutusten arviointi, jossa on arvioitu hankkeen
kokonaisvaikutuksia. Suomi on sitoutunut luopumaan kivihiilenpoltosta
vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Espoo on sitoutunut toimimaan
hiilineutraalisti vuoteen 2030 mennessä. Historiallisesti pääkaupunkiseutua
on lämmitetty kivihiilellä ja maakaasulla yhteistoimintalaitoksissa (sähkön
ja lämmöntuotanto) sekä kylminä ajanjaksoina myös vastaavilla
maakaasulla toimivilla yhteistoimintalaitoksilla. Espoossa
kaukolämpöjärjestelmä on yksittäisesti suurin hiilidioksidipäästöjen tuottaja.
Öljykattiloita on viime vuosina korvattu biomassalla toimiviksi ja myös
niiden käyttöä on osin rajoitettu. Pääkaupungin lämpöjärjestelmässä on
yksi tehokas jätteenpolttolaitos Vantaan itäosissa, mutta kyseisen laitoksen
teho ei riitä kompensoimaan kivihiilestä luopumista koko lämpöjärjestelmän
alueella. Lisäksi lämpöjärjestelmä on hydraulinen, jossa etäisyydet ja
korkeuserot lämmöntuotannon ja kulutuspisteiden välillä ovat
kokonaisjärjestelmän tehokkaan toiminnan kannalta merkittäviä.
Kivihiilestä luopuminen koskee eritoten Helsingin, Espoon ja
Kirkkonummen isoja lämpöjärjestelmiä. Vantaan tilannetta helpottaa edellä
mainittu tehokas jätteenpolttolaitos. Pääkaupunkiseudun lämpöyhtiöt
tekevät yhteistyötä tulevan ei-kivihiileen perustuvan lämpöjärjestelmän
suunnittelussa, esimerkkinä mm. Kilpilahden alueen teollisuuden
hukkalämmön hyödyntäminen pääkaupunkialueella.
Nykyaikaisilla teollisen kokoluokan lämpöpumpuilla pystytään ottamaan
Hepokorven alueelle suunnitellusta suuren kokoluokan datakeskuksesta n.
150 MW:n peruskuormalämpötehoa ja siirtämään 90-asteista vettä
kaukolämpöjärjestelmään. Tarkastelussa oleva 150 MW:n lämpöteho tulisi
korvaamaan kivihiiltä lämmöntuotannossa. Arvion mukaan vaikutus
”datalämmön” hyödyntämisestä olisi Espoon ja Kirkkonummen
lämmitysjärjestelmässä CO2-päästöjen vähenemänä n. 430 000 tonnia
CO2 per vuosi. Espoon osuus tästä vähenemästä olisi noin 390 000 tonnia
CO2. Teoreettisesti koko datakeskuksen käyttöiän (n. 50 vuotta)
perusteella tarkasteltuna kompensaatio olisi n. 21 000 000 tonnia CO2.
Vertailulukuna tarkastelussa voidaan käyttää Espoon kaupungin päästöjä
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vuodelta 2019, jotka olivat yhteensä 1 000 000 tonnia CO2 (Espoon
kaupunki, 2020). Tällöin 100 MW:n sähkötehon datakeskus kykenee
kompensoimaan Espoon CO2-taseesta pois n. 36 %. Metsäalaksi
muutettuna tämä tarkoittaa n. 100 000 ha hiilinieluna toimivaa metsää.
Datakeskuksen hukkalämpöjen kierrättäminen on yksi Espoon suurimmista
ilmastoteoista.
On tärkeää nostaa esiin, että datakeskukset tulevat lisäämään
laskentatehoaan Pohjolassa tulevien vuosien aikana. Digitalisaation
lisääntyessä yhä useampi liiketoiminta perustuu dataan ja
datakeskustoiminta on yksi nopeinten kasvavista toimialoista. Yhteisen
Pohjoismaisen sähkömarkkinan kannalta vaikutukset kohdistuvat kaikkiin
maihin, riippumatta siitä mihin maahan datakeskusinvestointi syntyy. Näin
ollen on erittäin tärkeää mahdollistaa datakeskusten sijoittaminen siten,
että tietokoneiden joka tapauksessa tuottama hukkalämpö saataisiin
kierrätettyä eikä sitä puhalleta ilmaan. Hepokorvenkalliossa
kaukolämpöverkon ja sähköverkon läheisyys puoltavat erityisesti alueen
sopivuutta datakeskustoimintaan ja teollisten hukkalämpöjen
kierrättämiseen.
Iso datakeskusinvestointi on aina yhteiskunnallisesti ja
kansantaloudellisesti erittäin merkittävä. Suurinvestoinnit synnyttävät
satoja uusia työpaikkoja ja koulutusmahdollisuuksia. Yksittäinen
datakeskusinvestointi voi olla jopa miljardiluokkaa, ja sen
työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. Hepokorven alueelle on
mahdollisuus saada samalla suurinvestointi Suomeen ja hyödyntää
konesaleista syntyvää hukkalämpöä kaukolämpöverkon lämmitykseen ja
luoda hiilineutraalista kaukolämmöstä aidosti myös kilpailukykyinen
vaihtoehto.
Kaavoitus ja Oittaan ulkoilualue
Asemakaavan laadinnassa on huomioitu alueen nykyiset ulkoilureitit
rajaamalla ne rakentamisalueiden ulkopuolelle. Oittaan alueella säilyy
asemakaavan myötä yhteensä n. 170 hehtaaria yhtenäistä metsäaluetta,
mikä mahdollistaa alueen nykyisten ulkoilureittien ja hiihtolatujen
laajentamisen, jos sille nähdään tulevaisuudessa tarvetta. Asemakaava
parantaa kulkuyhteyksiä Oittaan suuntaan nykytilanteeseen verrattuna.
Alueen ulkoilijoille ja hiihtäjille toteutetaan asemakaavan myötä uusi
rakennettu yhteys Kehä III:n ali Oittaan virkistysalueen suuntaan. Tämä
mahdollistaa uuden kulkusuunnan ulkoilualueelle ja palvelee erityisesti
Kehä III:n eteläpuolen asukkaita. Yhteys toteutetaan rinnakkaisena
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ulkoilureittinä ja latuna, jolloin se on käytössä kaikille liikkumismuodoille
ympäri vuoden.
Maanomistustilanne
Kaupunki omistaa tarkastelualueen länsipuolelta entuudestaan laajoja
maa-alueita. Tarkastelualueen yksityinen maanomistus sijoittuu kaupungin
omistamien alueiden ja Träskändansolmun liittymän väliselle alueelle.
Kaupungin omistamien maa-alueiden sijoittuminen erilleen
liikenneyhteyksistä ei mahdollista alueiden kehittämistä yleiskaavan
mukaisiin käyttötarkoituksiin toiminnallisesti ja taloudellisesti mielekkäällä
tavalla. Alueen hallintaan vaikuttaa myös olemassa oleva sähkölinja-alue
käyttöoikeuden rajoituksineen rasittaen sekä yksityisen maanomistajan
että kaupungin omistamia alueita.
Käydyt maanhankintaneuvottelut
Tarkasteltavan alueen hankinnasta on neuvoteltu maanomistajien kanssa
yli kymmenen vuoden ajan. Neuvottelujen alkamisesta lähtien
maanomistajia on tavattu muutaman vuoden välein ja aktiivisesti etsitty
osapuolten kannalta soveltuvaa ratkaisua. Käydyt neuvottelut ja niiden
pohjalta Espoon kaupungin 6.11.2020 jättämä viimeisin kirjallinen
maanhankintatarjous eivät kuitenkaan ole johtaneet vapaaehtoisten
kauppojen syntymiseen.
Kaupunki jatkaa neuvotteluja edelleen aktiivisesti. Vapaaehtoisten
kauppojen tulee kuitenkin perustua yleisen markkinatilanteen sekä tehtyjen
kauppojen suhteen johdonmukaiseen ja tasapuoliseen hintatasoon.
Suunnitteluvarauksen mukaisen datakeskushankkeen aikataulun vuoksi on
syytä varautua tilanteeseen, jossa vapaaehtoiseen sopimukseen
maanomistajan kanssa ei päästä. Mikäli maanhankintaneuvottelut eivät
johda tuloksiin, on kaupungilla valtuuston 9.11.2015 hyväksymän
maapoliittisen periaateohjelman mukaan mahdollisuus tapauskohtaisen
harkinnan kautta hakea kohteeseen lunastuslupaa.
Yritystonttitilanne
Espoon kaupungin kasvu- ja työllisyystavoitteet edellyttävät pitkällä
tähtäimellä riittävän yritystonttitarjonnan ennakoivaa kaavoittamista.
Tarvetta ja kysyntää on sekä pienille että suuremman kokoluokan
yritystonteille. Tällä hetkellä puutetta on erityisesti kokoluokaltaan suurista
tonteista, minkä takia Espoon kaupunki on osin kykenemätön

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Valtuusto
Valtuusto
Valtuusto
Valtuusto

§ 73
§ 84
§ 64
§ 76
§ 114
§ 140

54/95
01.03.2021
15.03.2021
17.05.2021
07.06.2021
30.08.2021
25.10.2021

neuvottelemaan esimerkiksi merkittävien teollisuus- ja
logistiikkahankkeiden sijoittumisesta Espooseen.
Kaupunkirakenteeltaan tiivistyvässä Espoossa yritystoiminnan jatkuvuuden
varmistamiseksi on tarvetta myös yritysten korvaavien
sijoittumismahdollisuuksien osoittamiseen. Yritys- ja
teollisuustonttitarjonnan lisäämiseksi tarkastelualueen hankkiminen
kaupungin omistukseen on olennaista datakeskushankkeesta riippumatta.
Hepokorven kehittäminen elinkeinoelämän alueena on kaupungin
kehityksen kannalta keskeistä.
Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta (11.6.2014 § 77) on Espoon
pohjois- ja keskiosien yleiskaavatyötä ohjatessaan linjannut, että Kehä III
alueen roolia vahvistetaan työpaikka-alueena ja osana metropolialueen
elinkeino- ja logistiikkavyöhykettä.
Lunastusmenettely
Espoon kaupunki hakee lunastuslupaa maankäyttö- ja rakennuslain 99 §:n
3 momentin mukaiseen tarpeeseen lunastaa alue asuntorakentamiseen
liittyvään yhdyskuntarakentamiseen, johon alueelle suunniteltu työpaikkaalue on luettavissa.
Lunastuslupaa haetaan ympäristöministeriöltä, joka arvioi täyttääkö
hakemus maankäyttö- ja rakennuslaissa määritetyt edellytykset
lunastamiselle vai ei. Ympäristöministeriö ei arvioi tai määritä
lunastettavasta maasta maksettavaa hintaa tai muita lunastuksen
yksityiskohtia kuten lunastettavien alueiden tarkkoja rajauksia kartalla.
Nämä määritellään lunastusluvan myöntämisen jälkeen
Maanmittauslaitoksen suorittamassa puolueettomassa
lunastustoimituksessa. Lunastustoimituksen suorittaa toimitusinsinööristä
ja kahdesta uskotusta miehestä koostuva lunastustoimikunta.
Lunastusluvan hakemisesta päättää kaupungin valtuusto. Päätös
lunastusluvan hakemisesta on luonteeltaan valmisteleva ratkaisu. Siitä ei
sen vuoksi voi valittaa (KHO:1986-A-II-47). Lunastusprosessi voidaan
hakijan eli kaupungin osalta keskeyttää ja lunastushankkeesta vetäytyä,
mikäli vapaaehtoinen maanhankinta saataisiin toteutumaan
lunastusprosessin aikana.
Päätöshistoria
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Valtuusto 30.08.2021 § 114
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto päättää, että kaupunki hakee ympäristöministeriöltä
lunastuslupaa OLLAS -nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus 49-402-10-2)
noin 14,8:n hehtaarin suuruiseen määräalaan.

Käsittely

Valtuuston puheenjohtaja Partanen valtuuston neuvottelutoimikunnan
puheenjohtaja af Hällströmin kannattamana ehdotti, että asia jätetään
pöydälle valtuuston 25.10.2021 pidettävään kokoukseen.
Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska
pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston
hyväksyneen sen yksimielisesti.

Päätös
Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle valtuuston 25.10.2021 pidettävään
kokoukseen.
Päätöshistoria
Valtuusto 07.06.2021 § 76
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto päättää, että kaupunki hakee ympäristöministeriöltä
lunastuslupaa OLLAS -nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus 49-402-10-2)
noin 14,8:n hehtaarin suuruiseen määräalaan.

Käsittely

Puheenjohtaja Mykkänen valtuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja
Gestrinin kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle elokuun 2021
kokoukseen.
Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska
pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston
hyväksyneen sen yksimielisesti.
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Päätös
Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle elokuun 2021 kokoukseen.
Päätöshistoria
Valtuusto 17.05.2021 § 64
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto päättää, että kaupunki hakee ympäristöministeriöltä
lunastuslupaa OLLAS -nimisen kiinteistön (kiinteistötunnus 49-402-10-2)
noin 14,8:n hehtaarin suuruiseen määräalaan.

Käsittely

Puheenjohtaja Mykkänen valtuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja
Gestrinin kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska
pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston
hyväksyneen sen yksimielisesti.

Päätös
Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 15.03.2021 § 84
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että kaupunki hakee
ympäristöministeriöltä lunastuslupaa OLLAS -nimisen kiinteistön
(kiinteistötunnus 49-402-10-2) noin 14,8:n hehtaarin suuruiseen
määräalaan.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 73
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että kaupunki hakee
ympäristöministeriöltä lunastuslupaa OLLAS -nimisen kiinteistön
(kiinteistötunnus 49-402-10-2) noin 14,8:n hehtaarin suuruiseen
määräalaan.

Käsittely

Vuornos Jalosen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Vuornoksen
ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

Liitteet
6 Karttaliite määräalan lunastuksen kohteesta 49-402-10-2
Oheismateriaali
Kaupungin maanomistus vireillä olevan Hepokorvenkallion asemakaava-alueella
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1248/11.01.02/2021

Valtuusto 25.10.2021 § 141
§ 141

Luonnonsuojelun toimenpiteet -hankkeen ohjelman ja selvitysten
hyväksyminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Lähteenmäki Tia
Rönnberg Marika
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto
1
hyväksyy liitteenä olevan Luonnonsuojelun toimenpiteet -hankkeen
toimenpideohjelman jatkovalmistelun pohjaksi ja
2
merkitsee tiedoksi ja esittää huomioitavaksi kaupungin toiminnassa
liitteenä olevat Luonnonsuojelun toimenpiteet -hankkeen selvitykset.

Käsittely

Kajava Kerosen kannattamana teki seuraavan toivomuksen: 11.1
Valtuusto toivoo, että espoolaisille laadittaisiin biodiversiteettiä vahvistavat
pihojen suositusluontoiset hoito-ohjeet ja että nämä jaettaisiin
kotitalouksiin. Pihojen hoito-ohjeista olisi hyötyä myös espoolaisten
kesämökeillä.
Kajava Kerosen kannattamana teki seuraavan toivomuksen: 11.2
Valtuusto toivoo, että teiden ja katujen penkkoja ryhdyttäisiin hoitamaan
mahdollisuuksien mukaan, mutta selkeästi nykyistä useammin siten, että
niillä viihtyisivät kotoperäiset luonnonkukat vieraslajien sijaan.
Suomalaiseen perinnemaisemaan kuuluva ketojen lajisto hupenee
maassamme nopeasti.
Kajava Kerosen kannattamana teki seuraavan toivomuksen: 11.3
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Valtuusto toivoo, että eläinten alikulkujen ja vihersiltojen tarpeisiin ja niiden
lisäämismahdollisuuksiin kiinnitettäisiin erityistä huomiota, jotta
vähennettäisiin luonnonvaraisten eläinten liikennekuolemia ja
vahvistettaisiin pirstaleisten luontoalueiden välisiä viheryhteyksiä, jotta
eläinten kulkeminen luontoalueiden välillä helpottuisi.
Kajava Kerosen kannattamana teki seuraavan toivomuksen: 11.4
Valtuusto toivoo, että rakentamista luonnonmukaisille rannoille ja
saaristoon vältetään.
Kajava Kerosen kannattamana teki seuraavan toivomuksen: 11.5
Valtuusto toivoo, että ulkoilureittien leveyksien mitoituksessa pyritään
säästämään luontoa. Ulkoilureittejä suunniteltaessa harkitaan tarkkaan,
kuinka suuren osan reiteistä ja reitistöistä on tarpeen ja kohtuullista olla
leveitä liikuntaväyliä, jotka pirstovat luontoalueita ja etäännyttävät
luonnossa kulkijaa luonnosta, mutta toisaalta soveltuvat myös
liikuntarajoitteisille, lastenvaunuille ja hiihtämiseen.
Grönroos Kerosen kannattamana teki seuraavan toivomuksen:
Valtuusto toivoo, että ulkoilureittien rakentamisen, virkistyskäytön ja
harrastustoiminnan tarpeet sekä taloudelliset näkökulmat otetaan
huomioon, kun luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä tehdään.
Seppälä Karimäen ym. kannattamana teki seuraavan toivomuksen:
Valtuusto toivoo, että Espoon LuonTo -hankkeen toimeenpanossa
kehitetään yhteistyötä naapurikuntien kanssa ekologisten yhteyksien
vahvistamiseksi kuntien rajoilla. Täten edistetään koko Suomen kattavien
luontoyhteyksien muodostumista.
Ampuja Järvisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
Valtuusto 1 hyväksyy liitteenä olevan Luonnonsuojelun toimenpiteet hankkeen toimenpideohjelman jatkovalmistelun pohjaksi ja 2 merkitsee
tiedoksi liitteenä olevat Luonnonsuojelun toimenpiteet -hankkeen
selvitykset.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja esitti yhteenvedon kokouksen
kuluessa tehdyistä ehdotuksista ja ehdotti, että ensin käsitellään muutos ja
sitten toivomukset.
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Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan yhteenvedon ja
käsittelyjärjestysehdotuksen.
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat
kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat
Ampujan ehdotusta, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan
ehdotuksen.
Äänestyksessä valtuusto 65 äänellä 8 ääntä vastaan ja 1 äänestäessä
tyhjää hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen. Äänestyslista on
pöytäkirjan liitteenä.
Sitten otettiin käsiteltäväksi toivomukset.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Kajavan toivomusehdotus 11.1
yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta vastustettiin, puheenjohtaja
totesi, että on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Kajavan
ehdotusta 11.1, äänestävät jaa ja ne, jotka vastustavat sitä, äänestävät ei.
Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.
Äänestyksessä valtuusto 3 äänellä 59 ääntä vastaan ja 12 äänestäessä
tyhjää hylkäsi Kajavan ehdotuksen 11.1. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Kajavan toivomusehdotus 11.2
yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta vastustettiin, puheenjohtaja
totesi, että on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Kajavan
ehdotusta 11.2, äänestävät jaa ja ne, jotka vastustavat sitä, äänestävät ei.
Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.
Äänestyksessä valtuusto 4 äänellä 54 ääntä vastaan ja 16 äänestäessä
tyhjää hylkäsi Kajavan ehdotuksen 11.2. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Kajavan toivomusehdotus 11.3
yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta vastustettiin, puheenjohtaja
totesi, että on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Kajavan
ehdotusta 11.3, äänestävät jaa ja ne, jotka vastustavat sitä, äänestävät ei.
Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.
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Äänestyksessä valtuusto 5 äänellä 51 ääntä vastaan ja 18 äänestäessä
tyhjää hylkäsi Kajavan ehdotuksen 11.3. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Kajavan toivomusehdotus 11.4
yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta vastustettiin, puheenjohtaja
totesi, että on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Kajavan
ehdotusta 11.4, äänestävät jaa ja ne, jotka vastustavat sitä, äänestävät ei.
Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.
Äänestyksessä valtuusto 4 äänellä 53 ääntä vastaan ja 17 äänestäessä
tyhjää hylkäsi Kajavan ehdotuksen 11.4. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Kajavan toivomusehdotus 11.5
yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta vastustettiin, puheenjohtaja
totesi, että on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Kajavan
ehdotusta 11.5, äänestävät jaa ja ne, jotka vastustavat sitä, äänestävät ei.
Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.
Äänestyksessä valtuusto 4 äänellä 47 ääntä vastaan ja 23 äänestäessä
tyhjää hylkäsi Kajavan ehdotuksen 11.5. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Seppälän toivomusehdotus
yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta vastustettiin, puheenjohtaja
totesi, että on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Seppälän
ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka vastustavat sitä, äänestävät ei.
Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.
Äänestyksessä valtuusto 65 äänellä 1 ääntä vastaan ja 8 äänestäessä
tyhjää hyväksyi Seppälän ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Grönroosin toivomusehdotus
yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta vastustettiin, puheenjohtaja
totesi, että on äänestettävä.
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Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat
Grönroosin ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka vastustavat sitä,
äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.
Äänestyksessä valtuusto 10 äänellä 54 ääntä vastaan ja 10 äänestäessä
tyhjää hylkäsi Grönroosin ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Päätös
Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi hyväksyttiin seuraava toivomus:
Valtuusto toivoo, että Espoon LuonTo -hankkeen toimeenpanossa
kehitetään yhteistyötä naapurikuntien kanssa ekologisten yhteyksien
vahvistamiseksi kuntien rajoilla. Täten edistetään koko Suomen kattavien
luontoyhteyksien muodostumista.
Selostus

Tiivistelmä selostuksesta
Luontokato eli luonnon monimuotoisuuden häviäminen on yksi aikamme
suurimmista ongelmista. Espoossa siihen voidaan vastata paikallisella
tasolla, turvaamalla ja edistämällä Espoon omia luontoarvoja.
Luonnonsuojelun toimenpiteet eli LuonTo on laaja, Espoo Tarinaan
pohjautuva hanke, jota on valmisteltu vuosina 2018 - 2021. Hankkeen
tavoitteena oli selvittää ja määrittää keinoja, joilla tuetaan olemassa olevia
suojelukohteita ja täydennetään luonnonsuojeluverkostoa alueellisesti ja
laadullisesti.
Hankkeen tuotoksina valmistuivat Espoon ekologisten yhteyksien
nykytilaselvitys, Luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelma ja sen
selvitysosa sekä Espoon käytännöt luonnon monimuotoisuuden
edistämiseksi. Lisäksi vuonna 2020 toteutettiin asukkaille suunnattu
viestintäkampanja ”Lumoudu kaupunkiluonnosta”.
Taustaa
Luonnon monimuotoisuuden väheneminen jatkuu maailmanlaajuisesti ja
on ilmastonmuutoksen ohella aikamme suurimpia ongelmia.
Monimuotoinen luonto turvaa toimivat ekosysteemit, jotka osaltaan
mahdollistavat myös ilmastonmuutoksen tasapainottamisen. Ilman näitä
toimivia luonnonjärjestelmiä myös ihmisten hyvinvointi ja lopulta elämän
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edellytykset ovat vaakalaudalla. Vaikka luonnon monimuotoisuuden uhat ja
tärkeät ratkaisut ovat globaaleja, tehdään käytännön toimenpiteet lopulta
paikallistasolla.
Espoo kasvaa ja rakentuu kiihtyvällä vauhdilla, ja tiiviitä rakentamisen
alueita ohjataan myös aiemmin luonnontilaisille alueille. Luonnon
ydinalueiden arvokeskittymien ja ekologisten yhteyksien selvittäminen ja
säilyttäminen kehittyvässä kaupunkirakenteessa on elintärkeää, jotta
voidaan turvata luonnon monimuotoisuus ja toimivat ekosysteemit.
Samalla edistetään niiden ihmisille tarjoamia virkistys- ja
terveysvaikutuksia sekä muita elintärkeitä ekosysteemipalveluja.
Suojeluverkoston lisäksi tarvitaan kaupungin koko toiminnan läpäiseviä
käytäntöjä, joilla luonnon monimuotoisuus huomioidaan laajemmin
kaikkialla. Monimuotoisuutta voidaan monin paikoin myös edistää ja
kehittää.
Luonnonsuojelun toimenpiteet -hankkeen tavoitteet
Luonnonsuojelun toimenpiteet eli LuonTo on laaja, Espoo Tarinaan
pohjautuva hanke, joka aloitettiin vuonna 2018. Espoo Tarinan mukaisena
tavoitteena on selvittää ja määrittää keinoja, joilla tuetaan olemassa olevia
suojelukohteita ja täydennetään luonnonsuojeluverkostoa alueellisesti ja
laadullisesti. Espoolaisten asuinympäristön halutaan olevan viihtyisä ja
luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus halutaan säilyttää. Metsät, pellot ja
kulttuurimaisema on tavoitteena huomioida Espoon kaupunkikehityksessä
myös jatkossa.
Hankkeen tavoitteena on luonnon arvojen ja monimuotoisuuden
turvaaminen ja edistäminen paikallisesti Espoon alueella, noudattaen
kansainvälisiä ja valtakunnallisia velvoitteita ja tavoitteita sekä toteuttaen
Espoo Tarinaa. Espoon luonnon arvot ja erityispiirteet halutaan säilyttää ja
vahvistaa pitkällä aikavälillä, ja luonnon tuottamia toimivia
ekosysteemipalveluita turvata ja parantaa.
LuonTo- projektin osa-alueet ovat Ekologisen verkoston nykytilaselvitys
(EVN), Luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelma sekä Espoon
käytännöt luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Lisäksi hankkeeseen
kuului Lumo2020 -viestintäkampanja; Lumoudu kaupunkiluonnosta, jossa
viestittiin asukkaille luonnon monimuotoisuuden merkityksestä ja
mahdollisuuksista vaikuttaa sen edistämiseen.
Ekologisen verkoston nykytilaselvityksen tavoitteena on muodostaa
kokonaiskuva Espoon ekologisen verkoston nykytilasta, löytää luonnon
arvokeskittymiä ja päivittää ekologisten yhteyksien tilanne.
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Luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelman tavoitteena on selvittää
ja esittää luonnonsuojeluverkoston täydentämiskohteet, sekä muut
luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja ekologisen verkoston kannalta
merkittävät luontokohteet, joiden arvot Espoossa tulisi turvata.
Espoon käytännöt luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi -osion
tavoitteena on koota kaupungin käytännöt luonnon monimuotoisuuden
huomioimiseksi ja edistämiseksi suojeluverkoston ulkopuolella.
Hankkeen lopputuotokset ja tulokset
Luonnonsuojelun toimenpiteet- hankkeessa tehtiin laajaa selvitystyötä,
aineiston koontia, analyyseja, kyselyjä ja viestintää. Hanke tehtiin
yhteistyössä ympäristökeskuksen, kaupunkisuunnittelukeskuksen ja
kaupunkitekniikan keskuksen kesken. Päävalmistelijana oli
ympäristökeskus. Projektin lopputuotokset ja tärkeimmät tulokset esitetään
tässä tiiviisti osa-alueittain.
Ekologisen verkoston nykytilaselvityksessä saatiin kokonaiskuva siitä, mitä
tunnettuja luontoarvoja Espoossa on ja missä ne sijaitsevat. Analyysien
pohjalta määriteltiin Espoon tärkeimmät ekologiset ydinalueet ja niiden
väliset yhteydet. Työn lopputuotoksena on loppuraportti sekä
paikkatietoaineistot arvoalueista ja ekologisista yhteyksistä. Maankäytön
suunnittelua varten ekologisille yhteyksille tehtiin ohjeistus.
Selvitys muodostaa lähtötason, jonka parantumista tai huonontumista
voidaan jatkossa seurata. Tuloskarttojen arvoalueet, merkittävät ekologiset
yhteydet sekä niiden heikkenemiskohdat suositellaan ottamaan huomioon
maakäytön suunnittelussa. Ekoyhteyksien heikentäminen ja vahvistaminen
ovat riippuvaisia maankäytön toimenpiteistä.
Luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelmassa ja sen selvitysosassa
esitetään luonnonsuojeluverkoston tärkeimmät täydennyskohteet
Espoossa, sekä muut luontoarvoiltaan keskeiset kohteet. Lisäksi tarjotaan
keinoja turvata niiden keskeiset arvot ja toiminnot ohjelmassa kehitetyn
luokituksen avulla. Työ tuo kaavoitukseen ja tarkempaan suunnitteluun
taustatietoa, jotta luontoarvot voidaan ottaa Espoossa entistä paremmin
kokonaisuutena huomioon. Toimenpiteet on ajoitettu seuraavan
kymmenen vuoden ajalle, vuoteen 2030. Työ on luonteeltaan joustava,
päivittyvä dokumentti, jota voidaan muokata lisätiedon myötä.
Lopputuotoksena on raportti, johon kuuluu toimenpideohjelma sekä
selvitysosio. Kaikista tarkastelluista kohteista esitetään tiedot ja
rajausesitykset kohdekorteilla. Ohjelman kohteista on lisäksi
paikkatietoaineistot. Alueiden lopulliset rajaukset ja niille soveltuvat
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toiminnot ratkaistaan kaavoituksen yhteydessä tai luonnonsuojelualueen
perustamispäätöksessä. Toimenpiteiden suunnittelun yhteydessä
huomioidaan myös muut intressit, kuten virkistyskäytön ja
harrastustoiminnan tarpeet.
Espoon käytännöt luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi -osiossa
koottiin yhteen luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavia ajanmukaisia
käytännön ohjeistuksia ja työkaluja sekä tavoitteita ja kehittämisideoita.
Painopiste oli kaupunkisuunnittelukeskuksen, ympäristökeskuksen ja
kaupunkitekniikan keskuksen toiminnassa.
Osion lopputuotos on koontiraportti, joka kertoo kaupungin tekemästä
työstä, mutta myös edistää kaupungin yksiköiden yhteistyötä,
tiedonvälitystä ja viestintää. Samalla halutaan sujuvoittaa suunnitelmallista
työtä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
Lautakuntakäsittelyt
Luonnonsuojelun toimenpiteet -hankkeen ohjelma ja selvitykset
hyväksyttiin ympäristölautakunnassa 22.4.2021. Teknisessä
lautakunnassa asia käsiteltiin 5.5.2021 ja
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 12.5.2021.
Tekninen lautakunta esitti luonnonsuojelualueiden hoito- ja
käyttösuunnitelmien laatimiseen vuotuista 100 000 euron määrärahaa.
Lautakuntien päätöspöytäkirjat ovat oheismateriaalina.
Kuntalaisaloite
Asiaan liittyen on tehty kuntalaisaloite 18.5.2021. Aloitteessa esitetään,
että kaupunginvaltuusto päättää tehdä ”Luonnon monimuotoisuuden
toimenpideohjelmaan ja selvitykseen” lisäyksen, että Hannuskalliot eli
Bondaksen kalliot liitetään Hannusmetsän maakunnalliseeen
arvokohteeseen. Alue on lainvoimaisessa Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavassa osin uutta kaupunkimaista asuntoaluetta (A1).
Kuntalaisaloite on oheismateriaalina
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 06.09.2021 § 301
Päätösehdotus

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli
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Kaupunginhallitus
1
ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Luonnonsuojelun
toimenpiteet -hankkeen toimenpideohjelman jatkovalmistelun pohjaksi.
2
ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi ja esittää huomioitavaksi
kaupungin toiminnassa liitteenä olevat Luonnonsuojelun toimenpiteet hankkeen selvitykset.
3
päättää, että kuntalaisaloitteen mukaista lisäystä ei esitetä tehtäväksi, sillä
Bondaksen kallioiden alueen käyttö on osoitettu lainvoimaisessa
osayleiskaavassa, eikä Luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelman
selvitysosan kohdemerkinnällä voida ylittää kaavoituksessa tehtyjä
päätöksiä.
Käsittely

Puheenjohtaja Elon ym. kannattamana teki seuraavan ehdotuksen:
lisätään kohta:
toteaa, että alueiden rajaukset ja käyttötarkoitukset ratkaistaan
kaavoituksen yhteydessä tai luonnonsuojelualueen perustamispäätöksellä.
Elo Seppälän ym. kannattamana teki seuraavan ehdotuksen:
päätöskohta 3 muutetaan kuulumaan:
päättää, että kuntalaisaloitteen mukaista Bondaksen kallioiden lisäystä ei
esitetä tehtäväksi, mutta toteaa, että Kaitaa-Iivisniemi -osayleiskaavassa
kallioiden kohdalla oleva merkintä “virkistyksen kohdealue, jonka sijainti ja
laajuus ratkaistaan asemakaavalla” sekä siihen liittyvä yhteystarvenuoli
Hannusmetsän suuntaan ohjaavat säilyttämään kallioaluetta
asemakaavoituksessa.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan
ja Elon ehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei
vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen ne.

Päätös
Kaupunginhallitus
1
ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Luonnonsuojelun
toimenpiteet -hankkeen toimenpideohjelman jatkovalmistelun pohjaksi.
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Pöytäkirja

Ympäristölautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 30
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2
totesi, että alueiden rajaukset ja käyttötarkoitukset ratkaistaan
kaavoituksen yhteydessä tai luonnonsuojelualueen perustamispäätöksellä.
3
ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi ja esittää huomioitavaksi
kaupungin toiminnassa liitteenä olevat Luonnonsuojelun toimenpiteet hankkeen selvitykset.
4
päätti, että kuntalaisaloitteen mukaista Bondaksen kallioiden lisäystä ei
esitetä tehtäväksi, mutta totesi, että Kaitaa-Iivisniemi -osayleiskaavassa
kallioiden kohdalla oleva merkintä “virkistyksen kohdealue, jonka sijainti ja
laajuus ratkaistaan asemakaavalla” sekä siihen liittyvä yhteystarvenuoli
Hannusmetsän suuntaan ohjaavat säilyttämään kallioaluetta
asemakaavoituksessa.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 23.08.2021 § 274
Päätösehdotus

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallitus
1
ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Luonnonsuojelun
toimenpiteet -hankkeen ohjelman ja selvitykset.
2
päättää, että kuntalaisaloitteen mukaista lisäystä ei esitetä tehtäväksi, sillä
Bondaksen kallioiden alueen käyttö on osoitettu lainvoimaisessa
osayleiskaavassa, eikä Luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelman
selvitysosan kohdemerkinnällä voida ylittää kaavoituksessa tehtyjä
päätöksiä.

Käsittely

Puheenjohtaja Partasen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan
ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

Päätös

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Ympäristölautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 30
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Kaupunginhallitus:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Päätöshistoria
Ympäristölautakunta 22.04.2021 § 30
Päätösehdotus

Ympäristöjohtaja Söderman Tarja
Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Luonnonsuojelun
toimenpiteet -hankkeen ohjelman ja selvitykset, ja toteaa niiden olevan
hyvin laaditut, tarpeelliset ja kaupungin tavoitteiden mukaiset. Ohjelma ja
selvitykset tulee viedä hyväksyttäväksi kaupunginhallituksen kautta
valtuustoon.

Käsittely

Seppo Salo ehdotti Teemu Tareksen kannattamana seuraavaa lisäystä
päätösehdotuskappaleen jälkeen: ”Ympäristölautakunta päättää ehdottaa,
että Espoon luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelman kohteen 139
Hannusmetsä itärajaa siirretään siten, että Bondaksenkallio liitetään tähän
maakunnalliseen arvokohteeseen, koska se on aina ollut osa tätä aluetta ja
sitä koskee samat perustelut ja se on osa Espoon suurinta hiilivarasto ja nielumetsää Länsiväylän eteläpuolella. Kaitaa-Iivisniemi -osayleiskaavassa
on merkitty Bondaksen kallion kohdalle "Virkistyksen kohdealue" ja
"Yhteystarve" yhdistämään kallioalueen Hannusmetsään.”
Kaarina Saramäki ja Marika Visakova kannattivat esittelijän
päätösehdotusta.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.
Äänestyksessä ne, jotka kannattivat esittelijän ehdotusta, äänestivät ”jaa”
ja ne, jotka kannattivat Salon ehdotusta äänestivät ”ei”. Äänestyksessä
ympäristölautakunta yhdeksällä äänellä kahta ääntä vastaan hyväksyi
esittelijän ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös
Ympäristölautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.
Päätöshistoria

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Ympäristölautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 30
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§ 301
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Espoon käytännöt luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi
Luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelma ja selvitys
Ekologisen verkoston nykytilaselvitys
Äänestyslistat § 141

Oheismateriaali
Teknisen lautakunnan lausunto 5.5.2021
Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 12.5.2021
Kuntalaisaloite, Hannuskallioiden liittäminen Hannusmetsän maakunnalliseeen arvokohteeseen
(1)

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 68
§ 245
§ 142
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8046/00.01.02/2021

Valtuusto 25.10.2021 § 142
§ 142

Valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista
Valmistelijat / lisätiedot:
Jaakovlew-Markus Elina
Mustakari Anu
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Paula
Viljakaisen ja Marika Niemen sekä 14 muun valtuutetun 12.5.2021
päivättyyn valtuustokysymykseen koskien Espoonlahden terveyspalveluita
sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Puheenjohtaja Hopsun kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska
pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston
hyväksyneen sen yksimielisesti.

Päätös
Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Selostus

Valtuutetut Paula Viljakainen ja Marika Niemi sekä 14 muuta valtuutettua
ovat jättäneet valtuustokysymyksen 12.5.2021 koskien Espoonlahden
terveyspalveluita.
Valtuutetut kysyvät seuraavaa:
1. Miten espoonlahtelaisten terveyspalvelut turvataan Espoonlahden
terveysaseman peruskorjauksen aikana?
2. Onko Matinkylän vanhan terveysaseman sisäilmaongelmat korjattu?
3. Voitaisiinko Sitran kehittämää terveyskioski-mallia kokeilla
Espoonlahden ostoskeskuksissa peruskorjauksen aikana?

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kaupunginhallitus
Valtuusto
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4. Voitaisiinko Espoonlahden terveyspalveluissa lisätä palvelusetelin
käyttöä ja ostopalveluja?
Vastaukset Espoonlahden terveyspalveluita koskeviin kysymyksiin
1. Miten espoonlahtelaisten terveyspalvelut turvataan Espoonlahden
terveysaseman peruskorjauksen aikana?
Tilanne vesivahingon jälkeen:
Espoonlahden terveysaseman henkilöstö on siirtynyt pääsiäisenä 2020
sattuneen vesivahingon jälkeen työskentelemään Kivenlahden
terveysasemalle ja rajoitetusti Soukan terveysasemalle sekä kaupungin
muille terveysasemille, jonne asiakkaitakin on mahdollisuus siirtää.
Mielenterveyspalvelujen henkilöstö ja palvelut ovat siirtyneet kesäkuussa
2020 Matinkylään, Kalaonnentielle. Sosiaaliohjaan vastaanotto jatkuu
kaupungin muilla terveysasemilla. Suun terveydenhuollon palvelut toimivat
kiinteistössä lokakuuhun 2022 asti, jolloin purku- ja uudelleenrakennustyöt
alkavat.
Väistötiloihin siirtyminen ja palvelutuotanto peruskorjaukseen liittyen ja sen
aikana:
Espoonlahden terveysasematoiminta muuttaa 1.10.2021 Matinkadun (ent.
Matinkylän terveysasema) terveysasemalle, Matinkatu 1. Suun
terveydenhuolto toimii 1.10.2022 lähtien muissa Espoon toimipisteissä ja
ennalta ehkäisevää hammashoitoa toteutetaan Matinkadun asemalla
1.10.2021 lähtien. Avofysioterapian palvelut siirtyvät Friisilään kesällä
2021. Mielenterveys- ja päihdepalvelut toimivat Matinkylässä ja
sosiaaliohjaus muilla terveysasemilla. Espoonlahden terveysaseman
peruskorjauksen myötä Suur-Espoonlahden sote-keskus on valmis
ottamaan vastaan henkilökunnan ja asiakkaat kesäkuussa 2024.
Espoonlahden väestöstä osa on siirtynyt jo vuodesta 2019 käyttämään
Matinkylän alueen palveluja. Ison Omenan terveysaseman asiakkaista
loppuvuodesta 2019 vajaa 20% tuli Suur-Espoonlahden alueelta. Ison
Omenan kauppakeskuksen kattavat HUS Diagnostiikan palvelut ovat olleet
suosittuja. Väestölle tiedotetaan eri mahdollisuuksista valita
terveysasemapalvelut.
2. Onko Matinkylän vanhan terveysaseman sisäilmaongelmat
korjattu?
Matinkylän vanhan terveysaseman sisäilma-asioita on tutkittu, työstetty ja
selvitetty Tilapalvelut-liikelaitoksen toimesta: Rakennuksessa on suoritettu
ilmanvaihtokanavistojen nuohous, mittaus- ja säätötyöt sekä pääte-elinten
ääneneristevillan pinnoitukset. Lisäksi rakennuksessa on vuoden 2020
aikana tehty lukuisia muita paikkaus- ja korjaustöitä rakennuksen
käyttöönoton edistämiseksi.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kaupunginhallitus
Valtuusto
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Terveysasemalla tehtiin porakosteusmittaukset 1.6.2020, eikä
rakennuksessa todettu kohonneita kosteusarvoja. Terveysaseman 1. ja 2.
kerrosten lattioiden kosteutta mitattiin porareikämenetelmällä. 1.6.2020
päivätyn raportin mukaan rakennuksessa ei todettu kohonneita
kosteusarvoja. Tilapalvelut-liikelaitoksen sisäilma-asiantuntija on lisäksi
tutustunut vuosina 2013-2014 laadittuihin raportteihin Matinkylän
terveysasemasta sekä käynyt läpi vuosien 2013-2020 aikana tehdyt
huoltokirjapalvelupyynnöt. Kosteusmittausten, raporttien sekä
huoltokirjatietojen pohjalta sisäilma-asiantuntija totesi, että rakennus on
käyttöönotettavissa.
3. Voitaisiinko Sitran kehittämää terveyskioski-mallia kokeilla
Espoonlahden ostoskeskuksissa peruskorjauksen aikana?
Viittaamme kohtaan 1, jossa on esitetty espoonlahtelaisten väistötilat ja
palveluntuotanto peruskorjauksen aikana. Se, että sopivat tilat
väistötoiminnalle järjestyivät Espoonlahden terveysasematoiminnalle
kolmessa eri osoitteessa, on toiminnan ja sen organisoinnin kannalta
hyvinkin haasteellista. Toiminnan hajauttaminen vielä neljänteen
pisteeseen lisäisi kompleksikkuutta entisestään.
Olemme paneutuneet Ylöjärvellä vuodesta 2009 toimineen Terveyskioskin
toimintaan ja analysoineet myös Sitran ja Tampereen yliopiston arvioinnin
toiminnasta. Koemme terveyskioskit mielenkiintoisena konseptina, mutta
alueen nykyiseen tilanteeseen se ei olisi parhaiten soveltuva ratkaisu.
4. Voitaisiinko Espoonlahden terveyspalveluissa lisätä palvelusetelin
käyttöä ja ostopalveluja?
Espoo tarinan mukaisesti monituottajamalli on terveyspalveluiden
strateginen valinta ja palvelujen järjestämisen tapoja arvioidaan ja
kehitetään säännöllisesti.
Espoonlahtelaiset ovat tälläkin hetkellä oikeutettuja vaihtamaan oman
asemansa joko ostopalveluasemaan, joka sijaitsee Olarissa (Matinkylän ja
Olarin rajalla) tai jompaankumpaan terveysasema -palveluseteliasemaan,
Oma Lääkärisi Espoontoriin (Mehiläinen OY) ja Terveystalo Espoontoriin.
Kumpikin asema sijaitsee Espoon keskuksessa.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 09.08.2021 § 245
Päätösehdotus

Perusturvajohtaja Svahn Sanna
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi
vastauksena valtuutettu Paula Viljakaisen ja Marika Niemen sekä 14 muun
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Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kaupunginhallitus
Valtuusto
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valtuutetun 12.5.2021 päivättyyn valtuustokysymykseen koskien
Espoonlahden terveyspalveluita sekä toteaa kysymyksen loppuun
käsitellyksi.
Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2021 § 68
Päätösehdotus

Perusturvajohtaja Svahn Sanna
Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että
valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Paula
Viljakaisen ja Marika Niemen sekä 14 muun valtuutetun 12.5.2021
päivättyyn valtuustokysymykseen koskien Espoonlahden terveyspalveluita
sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.
Värmälä Riihimäen ja Lehtosen kannattamana teki seuraavan ehdotuksen.
”Lautakunta edellyttää, että ennen väistötilaratkaisua arvioidaan
mahdollisuus käyttää Ison Omenan terveysasemaa väistötilana.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.
Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan 11 äänellä 3 ääntä
vastaan hylänneen Värmälän ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria

Oheismateriaali
Valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista 12.5.2021

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto
Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 52
§ 304
§ 143
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Valtuusto 25.10.2021 § 143
§ 143

Valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista
Valmistelijat / lisätiedot:
Lehtinen Maija
Martinsen Kimmo
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Markku
Sistosen ja 18 muun valtuutetun 10.5.2021 jättämään
valtuustokysymykseen Espoonlahden terveyspalveluista ja toteaa
kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Puheenjohtaja Laukkasen kannattamana ehdotti, että asia jätetään
pöydälle.
Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska
pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston
hyväksyneen sen yksimielisesti.

Päätös
Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Selostus

Valtuustokysymyksen sisältö
Valtuutetut ovat esittäneet 10.5.2021 päivätyn aloitteen Espoonlahden
terveyspalveluista.
Aloitteessa tuodaan esiin, että Espoonlahden terveysasema on ollut
keväästä 2020 sattuneesta vesivahingosta johtuen käyttökiellossa, jonka
vuoksi terveyspalvelut ovat merkittävästi heikentyneet. Tilanne kuormittaa
muita alueen palveluita ja välttämättömät laboratoriopalvelut ovat

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto
Kaupunginhallitus
Valtuusto
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Matinkylän Ison Omenan yhteydessä, jonka saavutettavuus
espoonlahtelaisille on hankala.
Aloitteessa pyydetään kaupunkia selvittämään:
 Miksi hankesuunnitelman päättäminen kestää lähes kaksi vuotta
vahingosta
 Voidaanko korvaavat tilat löytää Espoonlahden alueelta (esim.
Lippulaivan valmistumisen yhteydessä)
Vastaus valtuustokysymykseen
Tilapalvelut-liikelaitos on edistänyt hanketta hyvässä yhteistyössä sosiaalija terveystoimen (nyk. hyvinvoinnin ja terveyden toimiala) kanssa yhteisesti
alkusyksystä 2020 sovitussa aikataulussa:
Tapahtuneen laajahkon vesivahingon jälkeen ja käyttäjätoimialan esille
tuoman kokonaisvaltaisen korjaus- ja toiminnallisen muutostarve-esityksen
jälkeen päädyttiin keväällä 2020 rakennuksen ottamiseen
peruskorjauksena esitykseen investointiohjelmaksi 2021-2030, joka
hyväksyttiin joulukuussa 2020.
Alkusyksystä 2020 käyttäjätoimiala toi esille, että Espoonlahden
terveysaseman tarveselvityksen yhteydessä on tarpeellista laatia
kokonaisvaltainen tarkastelu ja suunnitelma Espoonlahden
terveyspalveluiden tulevaisuuden järjestelyistä. Tilapalvelut osaltaan katsoi
tämän tarkoituksenmukaiseksi ja yhteisesti sopien otettiin lisäksi arkkitehti
avustamaan tarveselvityksen ja tilaohjelman laatimista sekä varmistamaan
suunniteltujen toimintojen sijoittamisen edellytykset tilasovituskaavioin.
Tämän työn tuloksena todettiin rakennuksen soveltuvan suunniteltuun
käyttöön ja tarveselvitys ja tilaohjelma saatiin laadittua marras-joulukuun
päätöksentekoon.
Hankesuunnitelman valmisteluun päästiin näin ollen alkuvuodesta 2020 ja
tässä lähtökohtana oli, että saman aikaisesti laaditaan ehdotus/luonnossuunnitelmat rakennuksen peruskorjauksesta. Näin toimien tilojen
toiminnallisuus varmistetaan ennakkoon ja toisaalta peruskorjaushankkeen
kustannustaso saadaan hankesuunnitelmaan luotettavammin arvioitua.
Hankesuunnitelman laatimiseen on tullut jonkin verran viivettä johtuen
arkkitehtisuunnittelun kilpailutuksesta kahteen kertaan, kun ensimmäinen
kilpailutus ei tuottanut tulosta.
Hankesuunnitelman valmistelu etenee yhteisesti sovitulla tavalla ja
sovitussa aikataulussa, joskin jo alun tarkoituksenmukaisesta lisäajan
ottamisesta johtuen, jonkin verran myöhemmässä aikataulussa kuin 20212030 investointiohjelman laadinnassa oli ajateltu. Hankesuunnitelma on
tarkoitus tuoda päätettäväksi loppuvuodesta 2021, viimeistään
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Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 52
§ 304
§ 143

76/95
30.08.2021
06.09.2021
25.10.2021

alkuvuodesta 2022. Aikataulu täsmennetään tila- ja asuntojaoston
työohjelmaan syys-lokakuussa 2021.
Terveysaseman väistöratkaisujen selvittämisen yhteydessä osoittautui,
ettei Espoonlahden alueella ole terveysasematarkoitukseen soveltuvia
väistötiloja, myöskään Lippulaivan tilat eivät tulleet aikataulusyistäkään
kyseeseen. Toimialojen TakE -tavoitteet osaltaan ohjaavat
kustannustehokkaisiin ratkaisuihin ja säästämiseen kaupungin
kokonaiskustannuksissa.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 06.09.2021 § 304
Päätösehdotus

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi
vastauksena valtuutettu Markku Sistosen ja 18 muun valtuutetun
10.5.2021 jättämään valtuustokysymykseen Espoonlahden
terveyspalveluista ja toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöshistoria
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 30.08.2021 § 52
Päätösehdotus

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle,
että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu
Markku Sistosen ja 18 muun valtuutetun 10.5.2021 jättämään
valtuustokysymykseen Espoonlahden terveyspalveluista ja toteaa
kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Päätös
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Oheismateriaali
Valtuustokysymys Espoonlahden terveysaseman hankesuunnitelman kesto ja korvaavien tilojen
löytäminen

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Liikuntalautakunta
Kaupunginhallitus
Valtuusto

§5
§ 351
§ 144
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Valtuusto 25.10.2021 § 144
§ 144

Valtuustokysymys turvallisesta urheiluharrastamisesta ja
urheilukulttuurista Espoon kaupungissa
Valmistelijat / lisätiedot:
Uppa Marianne
Tuukkanen Jyrki
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Jiri
Kerosen ym. 30.8.2021 jättämään kysymykseen koskien turvallista
urheiluharrastamista ja urheilukulttuuria Espoon kaupungissa sekä toteaa
kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Käsittely
Puheenjohtaja af Hällströmin kannattamana ehdotti, että asia jätetään
pöydälle.
Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska
pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston
hyväksyneen sen yksimielisesti.
Päätös
Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Selostus

Valtuutettu Jiri Keronen ja 15 muuta valtuutettua ovat jättäneet 30.8.2021
valtuustokysymyksen koskien turvallista urheiluharrastamista ja
urheilukulttuuria Espoon kaupungissa.
Valtuutetut kysyvät seuraavaa:
1) Mitä Espoon kaupunki aikoo tehdä varmistaakseen turvalliset puitteet
lasten ja nuorten liikuntaharrastuksille?
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2) Miten Espoon kaupunki voi toimia tilanteessa, jossa yksittäisen
urheilujoukkueen ja sitä ylläpitävän ry:n toimintaan on toistuvasti
liittynyt nuorten liikuntaharrastuksille epätyypillistä rikollisuutta ja
poliisitutkintoja?
Mitä Espoon kaupunki aikoo tehdä varmistaakseen turvalliset puitteet
lasten ja nuorten liikuntaharrastuksille?
Espoon kaupungin liikuntatilat toimivat joko seurojen tai käyttäjän
omavalvonnalla tai valvottuina. Omavalvontavuorojen osalta käyttäjä
sitoutuu omavalvontasitoumuksella valvomaan kiinteistöä, irtaimistoa ja
järjestystä tiloissa sekä huolehtimaan siitä, että myönnettyjä käyttövuoroja
käytetään siihen tarkoitukseen, joihin ne on myönnetty.
Omavalvontasitoumuksen rikkominen johtaa ensimmäisellä kerralla
varoitukseen, toisella kerralla vuoron menettämiseen 1 kuukaudeksi.
Kolmannesta kerrasta vuoro otetaan pois vuodeksi tai perutaan kokonaan
kyseiseltä käyttäjältä. Valvotuissa tiloissa valvonnasta vastaa valvojana
toimiva henkilö. Espoon kaupunki ei hyväksy epäasiallista käytöstä
missään olosuhteissa. Jos epäasiallista käytöstä esiintyy, käyttäjän tai
tilanteen havaitsijan on oltava yhteydessä kaupungin liikuntatoimeen, joka
selvittää tilanteen asianmukaisesti. Liikuntapalveluiden henkilöstön
yhteystiedot löytyvät alueittain kaupungin verkkosivuilta. Rikosasioissa
asian selvittämisestä vastaa poliisi yhdessä tuomioistuinlaitoksen kanssa.
Espoon kaupunki seuraa tarkasti lasten ja nuorten liikuntatilojen ja
liikuntaharrastusten turvallisuuskehitystä. Espoon kaupunki pyrkii näin
myös ennaltaehkäisemään väärinkäytöksiä.
Miten Espoon kaupunki voi toimia tilanteessa, jossa yksittäisen
urheilujoukkueen ja sitä ylläpitävän ry:n toimintaan on toistuvasti
liittynyt nuorten liikuntaharrastuksille epätyypillistä rikollisuutta ja
poliisitutkintoja?
Seuran ja sen vastuuhenkilöiden kanssa käydään asiasta keskustelu.
Lisäksi voidaan antaa varoitus tai poistaa vuoro joko määräajaksi tai
kokonaan. Suvela Warriors on rekisteröity patentti- ja rekisterihallituksen
yhdistysrekisteriin 20.2.2020. Kannusillanmäen tapahtumista käytiin
seuran kanssa keskustelu, seuralta poistettiin heti tapahtumapaikan
käyttövuoro. Ratkaisu oli turvallinen myös muille käyttäjille. Seuralla on
käyttövuoroja kaupungin muissa tiloissa, eikä niissä ole ollut epäasiallista
tai muille käyttäjille uhkaavia tilanteita.
Espoon kaupunki toimii yhdenvertaisuusperiaatteella. Kaikille annetaan
mahdollisuus harrastamiseen lautakunnan määrittelemien ohjeiden
mukaan. Lajiliitot puuttuvat tapahtumiin omilla säännöillään, jos ylilyöntejä
tapahtuu. Rikollisesta toiminnasta vastaa poliisi yhdessä
tuomioistuinlaitoksen kanssa.
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 351
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi
vastauksena valtuutettu Jiri Kerosen ym. 30.8.2021 jättämään
kysymykseen koskien turvallista urheiluharrastamista ja urheilukulttuuria
Espoon kaupungissa sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöshistoria
Liikuntalautakunta 23.09.2021 § 5
Päätösehdotus

Liikuntajohtaja Merra Martti
Liikuntalautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto
merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Jiri Kerosen sekä 15 muun
valtuutetun 30.8.2021 päivättyyn kysymykseen koskien turvallista
urheiluharrastamista ja urheilukulttuuria Espoon kaupungissa.

Päätös
Liikuntalautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet
Oheismateriaali
Tiedoksi

Valtuustokysymys turvallinen urheiluharrastaminen ja
urheilukulttuuri Espoon kaupungissa

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Liikuntalautakunta
Kaupunginhallitus
Valtuusto

§5
§ 351
§ 144

81/95
23.09.2021
11.10.2021
25.10.2021

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 342
§ 145

82/95
04.10.2021
25.10.2021

6940/00.01.02/2021

Valtuusto 25.10.2021 § 145
§ 145

Valtuustoaloite lasten kuulemisen kehittämisestä
Valmistelijat / lisätiedot:
Ticklén Marion
Ihalainen Leena
Hänninen Salla
Ahonen Sanna
Kaarnalehto Annika
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto merkitsee selostusosan mukaisen vastauksen valtuutettu Saara
Hyrkön ym. 26.4.2021 tekemään valtuustoaloitteeseen lasten kuulemisen
kehittämisestä sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Puheenjohtaja Tiina Elon kannattamana ehdotti, että asia jätetään
pöydälle.
Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska
pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston
hyväksyneen sen yksimielisesti.

Päätös
Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Selostus

Valtuustoaloite
Saara Hyrkkö sekä 21 muuta valtuutettua ovat jättäneet 26.4.2021
päivätyn valtuustoaloitteen koskien lasten kuulemisen kehittämistä.
Valtuutetut ovat esittäneet, että lasten kuulemiseen liittyviä käytäntöjä ja
osaamista vahvistetaan eri toimialoilla siten, että myös lapset pääsevät
vaikuttamaan, ja että tämä huomioidaan Espoon osallisuusmallia
kehitettäessä.
Vastaus valtuustoaloitteeseen
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Osallisuus on hyvinvoinnin edistämistä
Lasten ja nuorten osallisuus lähtee heistä itsestään ja on tärkeää, että
heitä kuullaan heidän omassa arjessaan.
Espoon kaupungin hyvinvointityön johtamisesta vastaavat kaupungin
johtoryhmä, hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen
ohjausryhmä sekä kolme ikäkausittaista hyvinvointityön ohjausryhmää:
Lasten ja nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden ohjausryhmät. Osallisuuden
edistämisen rakenteita vahvistettiin sisällyttämättä se vahvemmin
ohjausryhmän työhön vuonna 2021, jolloin osallisuus lisättiin myös
ohjausryhmän nimeen.
Kolme ikäkausittaista ohjausryhmää suunnittelevat, seuraavat ja arvioivat
poikkihallinnollista hyvinvointityötä. Nämä vastaavat mm. ikäryhmää
koskevien hyvinvointitavoitteiden ja toimenpiteiden asettamisesta sekä
niiden seurannasta.
Hyvinvoinnin kysymyksissä tiivistä yhteistyötä tehdään muuan muassa
alueella toimivien järjestöjen, seurakuntien ja yritysten kanssa. Tärkeitä
kumppaneita ovat myös alueen oppilaitokset.
Hyvinvoinnin painopisteet Espoossa pohjautuvat kansalliseen
lapsistrategiaan ja YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin. Vuosina 20212025 hyvinvoinnin edistämisessä painopisteenä on lasten ja nuorten hyvä
arki. Espoolaisten osallisuudesta raportoidaan osana hyvinvointitietoa.
Mitä on jo tehty / nykytila
Hankkeet
Hyvä näkyviin -hankkeessa Pohjois-Espoossa on käynnistetty yhteistyö
alueen päiväkotien sekä koulujen kanssa ja muodostettu monialainen
yhteistyöverkosto alueen ammattilaisista. Samalla on kehitetty
osallisuuden mahdollistavaa, kaikille mahdollista matalan kynnyksen
vapaa-ajan toimintaa. Hankkeessa hyödynnetään myös nuorten omaa
osaamista ja vahvistetaan osallisuuden kokemusta alueella.
Kurkkaa Espooseen -kirja on tehty lasten kanssa.
Mun Espoo kartalla -kyselyn yhteydessä, kouluyhteistyön ansiosta saatiin
täysin poikkeuksellinen määrä vastauksia nuorilta (kolmannes koko
kyselyn vastaajista). Vastaajat olivat kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisia sekä
toisen asteen opiskelijoita. Tällaista työtä on tarkoitus jatkaa.
Budjetoi puisto- Suvelan asukaspuiston kehittämissä kokeilimme
sovelluspeliä jossa eri leikkivälineistä pystyi valitsemaan Budjetoi Puisto
osallistuvan budjetoinnin kokeilussamme Suvelassa tulevan
leikkivälineiden valintaan osallistui myös vanhempien polvilla istuneita
lapsia, jotka sanoivat mitä laitteita heidän mielestään puistoon tulisi valita
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annetuista vaihtoehdoista kohteeseen mieluisimmat, samalla kun laskuri
laski vaihtoehtojen kustannuksia.
Toimintamallit
Lastensuojelussa on nuoria kehittämässä toimintaa 16+ ” Nuoret
yhteiskehittäjät” Osallisuuden aika ry:n kanssa yhteistyössä. Toiminnassa
käytetään vertaisohjaajia.
Myös katu- ja puistohankkeissa on tehty yhteistyötä koulujen ja kirjaston
kanssa. Leikkipuistojen suunnittelussa pyritään ottamaan lapset huomioon
ja esim. kyselyissä on yleensä maininta, että pyydetään vastaamaan
yhdessä lasten kanssa. Suunnitteluvaiheessa tiedotetaan kohteen
perusparannuksesta mm. itse kohteessa maastotiedottein. Jos kyseessä
on asukaspuisto, tietoa jaetaan myös itse asukaspuiston henkilökunnalle.
Lasten kanssa jutellaan myös itse kohteessa maastokäynneillä.
Puistojen suunnittelussa on ollut mukana myös ihan pienimpiä lapsia, mm.
Tynnyripuistossa Matinkylässä. Siellä kutsuttiin perusparannettavaan
puistoon nimenomaan perheitä ja lapsia kertomaan näkemyksiään
leikkivälineistä. Lapset osallistuivat mm. liimaamalla tarroja paperille.
Myös Espoon keskuksessa Entressen kattoterassin kohennusta on ideoitu
alueen nuorten kanssa. Siinä nuoret ottivat hienosti itse jopa vetovastuun
ja kaupunki on tukenut tätä.
Koulurakennushankkeissa oppilaat ovat olleet mukana tilojen ja pihojen
suunnittelussa. Kaupunkiympäristön kehittämisessä on lasten ja nuorten
kanssa kokeiltu mm. lisättyä todellisuutta digikokeiluissa ja järjestetty
erilaisia työpajoja koululaisille. Lisäksi koululaiset ovat mm. olleet
ideoimassa ja maalaamassa työmaa-aitoja.
Osallistuvaa budjetointia on käytetty lasten ja nuorten kanssa Espoossa
sekä päiväkodeissa erilaisissa materiaalihankinnoissa että nuorten omassa
osallistuvan budjetoinnin menetelmässä ManiMiitissä.
Espoon osallisuusmalli ohjaa kaupungin toimintamalleja asukkaiden
kanssa toimiessa. Osallisuusmallin mukaisesti kaikki espoolaiset voivat
vaikuttaa ja osallistua kotikaupunkinsa kehittämiseen.
Mitä suunnitellaan tai tehdään jatkossa
Hankkeet
Hyvä näkyviin-hankkeessa on tavoitteena luoda skaalattava malli
edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia. Mallissa on keskiössä lasten ja
nuorten tukeminen ja nuorten äänen kuuleminen sekä hyvän nostaminen
esiin. Mallissa testataan uusia toimintamalleja 6-18-vuotiaiden kanssa.
Henkilöstön koulutus
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Olemme tunnistaneet kehittämistarpeen lasten ja nuorten osallistamiseen.
Sekä menetelmiä että henkilöstön osaamista on tarkoitus kehittää ja lisätä.
Syksyllä 2021 järjestetään koulutuskokonaisuus henkilöstölle nuorten
osallisuuden mahdollisuuksien kehittämiseen. Sisältö koulutuksiin nousee
espoolaisilta nuorilta heidän kanssaan käytävissä Erätauko-dialogeissa.
Kokonaisuudessa keskitytään nimenomaan nuorten osallisuuteen ja
nuorten osallisuusmallin ja -koulutuspaketin muotoiluun, sekä osallistuvaan
budjetointiin.
Henkilökuntaa kannustetaan kouluttautumaan ja käyttämään erilaisia
lapsia ja nuoria huomioivia materiaaleja toiminnan tukena, mm. Katsele
palveluita lapsen silmin- verkkokoulutusta sekä Kohti kaikkien kaupunkia! –
käsikirjaa. Henkilöstön oma Osallisuusverkosto järjestää koulutuksia ja
henkilökunnan tapaamisia tukemaan osallisuustyökalujen käyttöä.
Espoossa on jo käytössä mm. Erätauko-dialogit. Dialogien käyttöä
laajennetaan ja syvennetään nyt ensimmäistä kertaa myös nuoriin ja
suunnitelmissa ovat myös lasten omat dialogit. Espoo tekee tässä
yhteistyötä mm. Lahden kanssa, jossa on kehitteillä Skididialogit, erityisesti
lapsille suunnitellut dialogit. Myös lapsikeskeisen palvelumuotoilun
käytöstä on keskusteltu. Sosiaalinen media on yksi kanava, joka tavoittaa
lapset ja nuoret ja sen käyttöön tarjotaan henkilöstölle lisää koulutusta.
Henkilöstön koulutukset ja toteutusten yhteinen käsittely verkostoissa
edistävät yhteistä ymmärrystä ja työkalujen laajempaa käyttöä. Lasten
osallisuuden huomioiminen saadaan systemaattiseksi vain koulutuksen ja
yhteisten toimintamallien kautta.
Kehitteillä olevat käytännöt
Espoossa on tavoitteena ottaa lapsivaikutusten ennakkoarviointi käyttöön.
Tällä hetkellä testaamme siihen luotuja uusia lomakkeita. Lapsivaikutusten
arvioinnissa on tarkoitus, että käytetään samaa lomaketta kuin muussakin
päätöksissä, jolloin lasten näkökulma tulee huomioiduksi systemaattisesti
kaikessa toiminnassa.
Mun Espoo kartalla -kyselyssä käytettyä kouluyhteistyötä on tarkoitus
jatkaa ja saada näin myös jatkossa lasten ja nuorten ääni kuuluviin
kyselyissä. Kaupunkisuunnitteluun kaivataan myös lasten ja nuorten ääntä.
Koulurakennushankkeissa käytännöt oppilaiden osallistumiseen ovat vielä
hankekohtaisesti vaihtelevia, mutta tavoitteena on yhtenäistää
vaikuttamisen polkua lähivuosina. Lastensuojelun asiakasraateja
suunnitellaan kehitettäväksi niin, että malli voitaisiin ottaa käyttöön myös
muissa toiminnoissa.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle suunnitellaan perhekeskuksia, joissa
erityisesti painotetaan lasten ja perheiden kohtaamista ja kuulemista sekä
asiakkaiden mukaan ottamista kehittämisessä.
Espoon osallisuusmallin jatkokehittäminen
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Espoon osallisuusmallia kehitettäessä edelleen lapset ja nuoret otetaan
mukaan mallin kehittämiseen ja varmistetaan näin lasten
vaikutusmahdollisuudet. Espoossa kaikenikäisillä asukkailla on ja tulee olla
jatkossakin mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja kukoistaa omassa
elämässään. Espoo kehittyy asukkaidensa kanssa ja heidän toimestaan ja
jokaisen tulee voida kokea olevansa espoolainen. Osallisuuden tavoitteita
seurataan osavuosikatsauksessa ja osallisuutta on esitetty myös
valtuustokauden tavoitteeksi.
Osallisuustyötä tehdään kaikkialla kaupungissa ja se kuuluu kaikille. Työn
koordinointi sijoittuu Konsernihallintoon. Henkilöstö saa tukea myös
laajemmalla joukolla kaupungin oman Osallisuusverkoston kautta.
Verkosto on avoin kaikille kaupungin työntekijöille ja siihen voi jokainen
osallistua oman tarpeensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti. Verkoston
toimintaa kehitetään edelleen ja se laajenee jatkuvasti. Tavoitteena on
tukea koko henkilöstön osallisuustyötä ja -osaamista.
Haasteena on osassa toimintoja myös se, että projektit ovat välillä
pitkäkestoisia. Suunnitteluvaiheesta toteutukseen voi kestää useitakin
vuosia. Pienten lasten voi olla vaikea tätä ymmärtää, vuosikin on pitkä aika
lapsen elämässä. Lähileikkipuiston remontista on saattanut olla kysely tai
tilaisuus 2-3 vuotta sitten, 6-vuotiaan tai silloin 3-4 vuotiaan mielestä
ikuisuus sitten. Pienimmät lapset tarvitsevat myös osallistuakseen aikuisen
apua.
Uuden Espoo-tarinan valmistuttua on aika tarkastella myös Espoon
osallisuusmallia ja tarvittaessa päivittää sitä. Lasten ja nuorten osallisuus
on noussut jo heti uuden valtuustokauden alussa vahvasti puheenaiheeksi
ja huomion kohteeksi. Tulevien vuosien aikana tavoitteena on ottaa uusia
lapsia osallistavia toimintamalleja ja työkaluja laajasti käyttöön osana
osallisuusmallin toimeenpanoa ja kehittämistä.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 342
Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan
mukaisen vastauksen valtuutettu Saara Hyrkön ym. 26.4.2021 tekemään
valtuustoaloitteeseen lasten kuulemisen kehittämisestä sekä toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Valtuusto 25.10.2021 § 146
§ 146

Valtuustoaloite Espoon koirapalveluohjelman tekemisestä sekä
koiranomistajien ohjeiden laatimisesta
Valmistelijat / lisätiedot:
Enberg Heli
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan vastauksena valtuutettu Mari
Anthonin ym. 17.5.2021 tekemään valtuustoaloitteeseen Espoon
koirapalveluohjelman tekemisestä sekä koiranomistajien ohjeiden
laatimisesta ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Puheenjohtaja Mikko Laakson kannattamana ehdotti, että asia jätetään
pöydälle.
Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska
pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston
hyväksyneen sen yksimielisesti.

Päätös
Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Selostus

Valtuustoaloite
Valtuutettu Mari Anthoni ja 18 muuta valtuutettua ovat jättäneet 17.5.2021
valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan selvitettäväksi mahdollisuus laatia
koirapalveluohjelma Espoon kaupungille. Samalla päivitettäisiin koiria ja
koirien omistajia koskevat palvelut sekä ohjeet kaupungin internet -sivuille.
Koirapalveluohjelmasta löytyisi palvelujen kuvaukset sekä sijainti kartalla.
Ohjelmaan sisältyisi myös yleistietoa koiran kanssa kaupungissa
asumisesta ja liikkumisesta sekä koiraa koskeva lainsäädäntö ja
kaupunkilaisen koiranomistajan käyttäytymisohjeet.
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Vastaus valtuustoaloitteeseen
Kaupunkitekniikan keskus on laatinut Espoon koira-aitausohjelman 2018–
2028 ja palveluverkkotarkastelun osana Espoon viheralueohjelmaa.
Espoossa on vuonna 2021 21 kpl yleisiä koira-aitauksia, 1 aidattu
koirauimaranta ja viime talvena Oittaalle toteutettu koirahiihtolatu. Koiraaitauksissa voi koiraa ulkoiluttaa kytkemättömänä, Toppelundin
koirauimarannalla ja hiihtoladulla koirien tulee olla kytkettynä. Vuoden
2018–2021 aikana on toteutettu 2 uutta koira-aitausta, Tuuliniityn koiraaitaus ja Toppelundin koirauimaranta sekä perusparannettu 3 koiraaitausta; Saarnilaakso, Riilahti ja Karamzin. Koiralatuja hallinnoi ja ylläpitää
Liikuntapalvelut.
Espoon kaupunki järjestää koirapalveluja tämän koira-aitaus ohjelman ja
sitä täydentävien ohjeiden mukaisesti määrärahojen puitteissa. Yleisten
alueiden koirapalvelut, kuten koira-aitaukset ja koirien uimarannat eivät ole
lakisääteisiä palveluita.
Koira-aitausohjelmassa on tarkasteltu olevien koira-aitausten kunto ja
perusparantamisen tarve, uusien koira-aitausten tarve 10-vuotiskaudelle ja
maankäytön tai muusta syystä poistuvien koira-aitausten tilanne. Ohjelmaa
laadittaessa tarkasteltiin mm. maankäyttöä, asukasmääriä, koira-aitausten
saavutettavuutta sekä koirien määriä. Tietoja kerättiin myös käyttäjiltä
nettikyselyllä, vastauksia saatiin 1315 kpl.
Koira-aitausohjelman 10-vuotiskauden kehittäminen keskitettiin koiraaitausten kunnostamiseen ja uusien aitausten rakentamiseen. Viime
vuosina on noussut esiin erityisesti koirametsän perustamisen tarve ja
talviajan ulkoilureittien kehittäminen. Näiden palvelujen tarkastelu tulee
ajankohtaiseksi koira-aitausohjelman päivityksen yhteydessä, joka on
ohjelmoitu tehtäväksi vuonna 2022–2023. Päivitystyö tehdään asukkaiden
ja käyttäjien kanssa yhteistyössä. Ulkoilureittiverkostoa on rakennettu ja
sitä kehitetään ulkoilureittien yleissuunnitelman mukaisesti. Siinä
merkittäville yhteysväleille tehdään rinnakkaisreitit, jotka mahdollistavat
talvisin hiihtoladun rinnalle auratun reitin mm. koirien turvalliseen- ja
konflikteja aiheuttamattomaan ulkoiluttamiseen.
Espoon seudun ympäristöterveys vastaa eläinlääkintähuollon palvelujen
järjestämisestä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella.
Kaupungineläinlääkärin vastaanotolla Olarissa on tarjolla koirille ja muille
kotieläimille virka-aikana peruseläinlääkäripalveluita sekä kiireellistä
eläinlääkärinapua. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys hankitaan
ostopalveluna yliopistolliselta eläinsairaalalta. Vuonna 2020 Olarin
vastaanotolla hoidettiin n. 2800 pieneläinpotilasta ja eläinsairaalan
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päivystyksessä noin 600 potilasta, joista espoolaisia koiria oli 391 kpl.
Praktiikkaa tekeviä kaupungineläinlääkäreitä on kaksi ja praktiikan ohessa
puolet heidän työstään muodostuu eläintauti- ja eläinsuojeluvalvonnasta.
Löytökoirien ja muiden löytöeläinten hoito on järjestetty Viikin
Löytöeläintalossa, ostopalveluna Helsingin eläinsuojeluyhdistykseltä.
Espoon alueella lisäksi useat yksityiset eläinlääkäriasemat tarjoavat eri
alojen erikoiseläinlääkäripalveluita koirien omistajille.
Espoon kaupungin nettisivut ovat päivittymässä. Uusien sivustojen
toivotaan palvelevan selkeämmin myös koiriin liittyvissä asioissa. Espoon
kaupungin alueella toimii myös yksityisiä koiraharrastusseuroja. Esim.
vuonna 2018 kaupungissa oli vuokralla 15 aluetta, joissa järjestettiin
erilaista koiratoimintaa.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 341
Päätösehdotus

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan
vastauksena valtuutettu Mari Anthonin ym. 17.5.2021 tekemään
valtuustoaloitteeseen Espoon koirapalveluohjelman tekemisestä sekä
koiranomistajien ohjeiden laatimisesta ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöshistoria
Tekninen lautakunta 25.08.2021 § 76
Päätösehdotus

Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri
Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ehdotettavaksi
edelleen valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan
vastauksena valtuutettu Mari Anthonin ym. 17.5.2021 tekemään
valtuustoaloitteeseen Espoon koirapalveluohjelman tekemisestä sekä
koiranomistajien ohjeiden laatimisesta ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Oheismateriaali
Valtuustoaloite Espoon koirapalveluohjelman tekemisestä sekä
koiranomistajan ohjeiden laatimisesta 17.5.2021
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§ 147

Kokouksessa jätetyt aloitteet ja kysymykset
Selostus

Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön I osan 1 luvun 7 §:n mukaisina
aloitteina oli jätetty seuraava aloite / seuraavat aloitteet:
-

Valtuutetut Löyttyniemi ym. esittävät: ”Valtuustoaloite: Espoon uusi
puurakentamisen edistämisohjelma”.

Lisäksi puheenjohtaja totesi, että kokouksen aikana oli jätetty 5 kpl
valtuustokysymyksiä.
Päätös

Valtuusto:
Puheenjohtajan ehdotukseen yhtyen valtuusto yksimielisesti lähetti
aloitteen ja kysymykset kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 131, § 132, § 133, § 137, § 138, §
141, § 142, § 143, § 144, § 145, § 146, § 147
Muutoksenhakukielto
Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 134, § 135, § 136, § 139

Kunnallisvalitus
Edellä mainittuihin päätöksiin haetaan muutosta valittamalla.
Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten
lainvastainen.
Valitusviranomainen
Muutosta päätöksiin haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on julkaistu, ei oteta lukuun valitusaikaa
laskettaessa.
Valituskirjelmän sisältö
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
-

päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa.
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Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi
ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä
-

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta, sekä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:
Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Puhelin:
Telekopio:
Sähköposti:
Virastoaika:

029 56 42000
029 56 42079
helsinki.hao@oikeus.fi
8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai
sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan
päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.
Valituksen käsittelyn maksullisuus
Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain (1455/2015)
nojalla. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.
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