Valtuustoryhmien neuvottelutoimikunta
Pöytäkirjamerkinnät

Hyväksytty neuvotteluissa 8.10.2021

Neuvotteluissa hyväksyttiin seuraavat toimenpidekohteet siten, että niistä laaditaan
virkatyönä alustavat selvitykset. Nämä tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi siten,
että niitä voidaan arvioida jo vuoden 2022 alkupuolella. Sen perusteella tehtävillä päätöksillä
ohjataan jatkotoimia siten, että kaupunginhallitus voi tehdä tarvittavia toimenpidekehotuksia
kunkin asian vaatimassa tai asialle sopivassa aikataulussa ja kokonaisuutta voidaan arvioida
viimeistään syksyn 2022 talousarvioneuvotteluissa:
1. Espoossa selvitetään lähipäiväkotiperiaatteen toteuttamista siten, että lapselle
myönnetään tarkoituksenmukainen paikka kotia lähellä olevaan varhaiskasvatuksen
toimipaikkaan, huomioiden paikkatilanne. Lähipäiväkotiperiaatteen toteuttamisessa
hyödynnetään varhaiskasvatuksen palveluseteliä. Avoimen varhaiskasvatuksen
toimintaa kehitetään varhaiskasvatuksen kerhojen ja asukaspuistojen yhteydessä
yhdessä kunkin alueen lapsiperheiden kanssa huomioiden perheiden erilaiset tarpeet
ja sosioekonomiset taustat.
2. Koronapandemian aiheuttamat muutokset työn tekemisen tapoihin ja sen vaikutukset
kaupungin tilatarpeisiin selvitetään. Asia tuodaan kaupunginhallituksen tila- ja
asuntojaoston käsittelyyn.
3. Espoon lukioverkkosuunnitelman päivittämistä selvitetään siten, että varmistetaan
kattava lukioverkko kaupungin eri puolilla, aikataulu sen toteuttamisesta sekä
lukiokoulutuksen sijoittuminen Leppävaaraan ja Kiviruukkiin.
4. Espoo pitää voimassa tavoitteensa, että joukkoliikennejärjestelmän reagointikykyä on
syytä parantaa vastaamaan kysynnän muutoksiin. Palvelutason tehostamisessa on
syytä huomioida, että Espoolle tärkeitä palvelutasotekijöitä ovat jatkossakin sujuvat
yhteysvälit ja matka-ajat. Lisäksi Espoo edellyttää, että HSL käynnistää toimenpiteet,
joilla Kehä 3:n sisäinen Espoo siirretään A-B-vyöhykkeeseen ja lisäksi HSL:n tulee
käynnistää konkreettiset toimenpiteet Espoon C-vyöhykkeen asiakastyytyväisyyden
parantamiseksi.
5. Neuvotellaan kaupungin, HSL:n ja yritysten yhteistyönä liityntäliikenteen uusien
houkuttelevien ratkaisujen synnyttämisestä, liityntäpysäköintipaikkojen ja
pyöräparkkien riittävyydestä ja edellytyksistä sähköautoilun lisäämiseksi.
6. Selvitetään palvelutorimallin kehittämisen jatkamista siten, että Espooseen
muodostuu asukaslähtöisiä asiointikeskuksia, joissa on laajasti julkisia ja yksityisiä
palveluita.
7. Selvitetään tehokkaita keinoja alueellisen segregaation torjumiseen
kaupunkisuunnittelun, laadukkaiden julkisten palvelujen ja positiivisen diskriminaation
avulla.

8. Tuodaan selvitys siitä, mitä käytännön toimia ja päätöksiä tarvitaan, jotta
valtuustokauden aikana voidaan perustaa Pitkäjärven ja Finnoonlahden
luonnonarvopuistot sekä Luonnonsuojelun toimenpiteet -ohjelman perusteella useita
uusia suojelukohteita.
9. Selvitetään Espoon kansallisen kaupunkipuiston perustamista. Espoon
keskuspuiston osalta selvitetään joko luonnonarvopuiston perustamista tai sen
liittämistä osaksi Espoon kansallista kaupunkipuistoa.
10. Selvitetään, miten terapiatakuu saadaan käyttöön uudella hyvinvointialueella.

