Sivistyskunta 2020
Näin meillä Espoossa
Opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen
Tapiola 18.9.2018

Espoo is the Second Largest
City in Finland
165 islands
95 lakes

27.8.1556

279,044*

Date of birth

Population

58 km of coastline

Area 528 km²
A natural city
7,2 %

76,8 %
Swedish

City of Espoo (ca. 14,000*),
Finnish

Fortum, Nokia, Orion, Tapiola,
Neste, Aalto University, VTT

Other 16 %
Largest employers
Over 120 different mother tongues
A good place to live, learn, work and enterprise in.
18.9.2018

2

Verkostomainen
kaupunkirakenne

18.9.2018
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Euroopan kestävin kaupunki
ekologisesti – taloudellisesti – sosiaalisesti – kulttuurisesti
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Espoon väestönkasvu jatkuu samaan
tahtiin kuin viimeiset 60 vuotta.

Espoossa
oli vuoden
2018
alussa
279 044
asukasta.

18.9.2018
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Suurten kaupunkien osalta vieraskielinen väestön kasvu keskittyy PKS:lle

9000

Kuuden suurimman kaupungin vuotuinen väestönlisäys äidinkielen mukaan
2016 ja 2017
Vieraskieliset

8000

Kotimaankieliset

7000
6000
5055
Espoon vuoden
2017 väestönlisäyksestä 67
prosenttia oli
vieraskielistä.
(2016: 70%)
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Tampere
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Turku

1374
2016

745
2017

Vantaa

Vieraskielisten lasten määrä ja osuus kasvoi
Varhaiskasvatusikäinen väestö vuosina 2000 – 2017

Muutos vuodesta 2016 yhteensä -165 (Suva -92)
Suomenkieliset
Ruotsinkieliset
Muut äidinkielet

Toimintaympäristön tila Espoossa 2018

- 479 (-2,9 %)
-73 (-3,9 %)
+387 (+8,8 %)

Lähde: Virallinen väestötieto 31.12.
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Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus
(Viralliset luvut tulevat 20.9., tilanne 7.9.2018)
Peruskouluissa ja lukioissa opiskelee lukuvuonna 2018-2019 yhteensä
5700 vieraskielistä oppilasta ja opiskelijaa eli 900 enemmän kuin
viime vuonna. Määrän ennustetaan kasvavan vuoden aikana noin 15 %.
Kaikista oppilaista heitä on 18 % ja ensimmäisen luokan oppilaista
21,5%, lukiossa 8,5%.

Suomea toisena kielenä (S2) opiskelee noin 5550 oppilasta ja
opiskelijaa.
Oman äidinkielen
opetusta tarjotaan
yhteensä 41 eri kielellä,
noin 4500 opiskelijaa.
Valmistavassa
opetuksessa opiskelee
syksyllä 2018 yhteensä
579 oppilasta.

Pienituloisuusaste Espoossa on kääntynyt
nousuun vuonna 2016

Toimintaympäristön tila 2018

13.4.2018
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Ikääntyneiden osuus väestöstä on Espoossa
kuusikkokuntien

Ikääntyneessä
väestössä on
selkeä
naisenemmistö,
muuten
sukupuolirakenne on eri
ikäryhmissä
melko tasainen.

Toimintaympäristön tila 2018

13.4.2018
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Espoon työttömyysaste

Toimintaympäristön tila 2018

•

8,2 % helmikuussa 2018

•

1,5 %-yksikköä alhaisempi kuin vuotta aiemmin

•

Kuuden suurimman kaupungin alhaisin

Lähde: Tilastokeskus

13.4.2018
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Nuorten työttömyysaste kääntyi laskuun v. 2016
ja laskusuunta jatkuu
•

Vuosikeskiarvo v. 2017 oli 8,9 %
(1,6 %-yksikköä vuodentakaista alhaisempi)

•

Tammi-helmikuun 2018 keskiarvo oli 7,4 %
(1,9 %-yksikköä vuodentakaista alhaisempi)

Alle 25 v työttömien
määrä on
todellisuudessa
pienentynyt tilastoja
maltillisemmin.
Syynä on se, että TEtoimisto käynnisti vuoden
2017 alussa asiakkaiden
määräaikaishaastattelut.
Niiden tuloksena
työvoimahallinnon
asiakasrekistereistä on
poistettu mm. henkilöitä,
jotka ovat jo aiemmin
siirtyneet avoimille työmarkkinoille,
oppilaitokseen tai
eläkkeelle, mutta eivät
ole ilmoittaneet
muutoksesta TEtoimistolle.

Toimintaympäristön tila 2018

13.4.2018
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Helmikuun 2018 lopulla Espoossa
•
•
•

ulkomaalaisten työttömyysaste 18,1 %
pääkaupunkiseudun alhaisin
3,8 %-yksikköä alhaisempi kuin vuotta aiemmin

Ulkomaalainen = ulkomaan kansalainen

Lähde: TEM
Toimintaympäristön tila 2018
13.4.2018
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Helmikuun 2018 lopulla Espoossa
•
•
•

11 656 työtöntä työnhakijaa
naisia 46 %, miehiä 54 %
Naisten osuus on kasvanut vuodesta 2014 lähtien, tosin
kasvu on hidastunut vuodesta 2017 alkaen

Lähde: TEM
Toimintaympäristön tila 2018
13.4.2018
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Espoon sivistystoimi

– Elämän eväitä ja hyvinvointia

Suomenkielinen
varhaiskasvatus

Suomenkielinen
opetus

Svenska
bildningstjänster

Kulttuuri

Liikunta ja
nuoriso

Sivistystoimi
Sivistystoimen
johtaja
(ta:n johto 5 henk.)
Aulis Pitkälä

Esikunta
80 henk.

Kehittämisjohtaja
Kristiina Erkkilä

Suomenkielinen
opetus

Suomenkielinen
varhaiskasvatus

3500 henk.

Talous- ja hallintojohtaja
Timo Ketonen

Svenska
bildningstjänster

Liikunta- ja
nuorisopalvelut

820 henk.

270 henk.

Direktör för
svenska
bildningstjänster
Barbro Högström

Liikunta- ja
nuorisopalvelujen
johtaja
Martti Merra

Kulttuuri
385 henk.

2700 henk.
Opetustoimen
johtaja
Kaisu Toivonen

Varhaiskasvatuksen
johtaja
Virpi Mattila

18.9.2018

Kulttuurijohtaja
Susanna
Tommila
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Sivistystoimen lautakunnat
Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta

Svenska rumlautakunta

Kulttuurilautakunta

Liikunta- ja nuoriso
lautakunta

Varhaiskasvatusjaosto

Suomenkielinen
varhaiskasvatus

Svenska
bildningstjänster

Kulttuuri

Suomenkielinen
opetus

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja on
Marika Niemi ja varapuheenjohtaja Inka Hopsu

Liikunta- ja
nuorisopalvelut

Talous ja henkilöstö
Liikunta- ja
nuorisolautakunta
50 887
Kulttuurilautakunta
50 463
Svenska rum lautakunta
62 200

Muu
sivistystoimi
31 708

Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta
536 701

LIINU; 275;
4%
KULT; 387;
5%
SVEBI; 823;
10 %

Talousarvio
2018

ESIKUNTA;
87; 1 %

SUKO;
3547; 45 %

SUVA;
2733; 35 %

Henkilöstö marraskuu 2017

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö 2018
Johdon tuki

Opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen

Suunnitteluja hallintopalvelut

perusopetuslinjan päällikkö
Ilpo Salonen

lukiolinjan
päällikkö
Tapio Erma

PERUSKOULUT

LUKIOT

Keski- ja
PohjoisEspoon
alue

Espoonlahden
alue

Leppävaaran
alue

MatinkyläOlarin ja
Tapiolan
alueet

aluepäällikkö
Kaisa
Alaviiri

aluepäällikkö
Leena
Lakovaara

aluepäällikkö
Merja NarvoAkkola

aluepäällikkö
Sariminna
Solala

Opetuksen ja osaamisen vastuualue
Opetuspäällikkö Eeva-Kaisa Ikonen
Oppilashallinnon vastuualue
vastuualuepäällikkö Tero Latvala
Oppimisteknologian pedagogisen
käytön vastuualue
vastuualuepäällikkö Asko Lippo
Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen
vastuualue
Vastuualuepäällikkö Astrid Kauber
Opiskeluhuollon vastuualue
vastuualuepäällikkö Merja von Schantz
psykologipalvelujen päällikkö Kirsi Raunela
Tukipalveluiden vastuualue
vastuualuepäällikkö Miia Loisa-Turunen

Lukiolinja

Perusopetuslinja

kehittämispäällikkö
Juha Nurmi

tiedottaja Tytti Tyrväinen
suunnittelija Kirsi Ripatti

Taiteen
perusopetus
OPPILAITOKSET

Sivistystoimen menot 2018
732 milj. euroa
Liinu
50, 9milj. €

Kula 50, 5 milj. €
Svebi
62,2 milj. €

Muu
sivistystoimi
31,7milj. €

Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta
536 701€

Suva 214,9 milj. €
TPO 4,5 milj. €
Suko 317,3 milj.€

opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen

• Espoossa yli 13.700
lasta ja nuorta taiteen
perusopetuksessa
• (0-18 -vuotiaista 19 %)
• Uudet OPSit käyttöön
syksyllä 2018
• Musiikki, tanssi, sirkus,
teatteri, kuvataide, käsityö,
Arkkitehtuuri
Kaupunki avustaa 4,5 M€

opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen

Espoossa oppiminen on
arvokasta

Espoo on
UNESCOn palkitsema oppiva kaupunki

Kaikilla on
mahdollisuus
oppia

Oppimisen
ilo
kasvaa

Yhteistyössä
on
voimaa

KULPS! -kulttuuri- ja liikuntapolku tuo
elämyksiä peruskoululaiselle ja tekee
palvelut tutuiksi
KULPS! mahdollistaa peruskoululuokille kirjastojen,
liikunnan ja kulttuurin palveluiden hyödyntämisen
oppimisympäristöinä.

Toimintaympäristön tila 2018

Lähde: Kulttuurin tulosyksikön tilastot

Rohkea ja luova kaupunki

Kirjastot
Museot
Kulttuurilaitokset
Tapiola Sinfonietta
Kulttuuritilat
tapahtuhtumat
Aluekulttuuri
Kulttuuri- ja
taidekasvatus

Espoon kaupunginkirjasto on
asukkaiden suosiossa
Vuonna 2017 Espoon kirjastoissa
•
oli 4,2 milj. kävijää (2016: 3,7 milj.). Lisäys edelliseen vuoteen 12,4 %.
• tehtiin 2 390 000 lainausta (2016: 2 440 000) . Lainoja oli 14,6/asukas (2016: 15,5/asukas).
Lastenaineiston lainauksen osuus kaikista lainoista oli 45 % (2016: 45 %)
• verkkokäyntejä oli 2,5 milj. (2016: 2,1 milj.)

Omatoimikirjastot
•
otettiin käyttöön vuonna 2016 yhdeksässä kirjastossa. Näissä kirjastoissa ei ole aina
henkilökuntaa ja asiakas pääsee sisään kirjastoon kirjastokortilla.
•
Omatoimikirjastoissa käynnit lisääntyivät vuonna 2017 14-64 % (2016: 38-87 %) ja lainaus
nousi 5-17 % (2016: 11-40 %)
Kirjastot tarjoavat kirjojen lisäksi kulttuuripalveluja:
•
2017 Espoon kirjastoissa oli yli 6500 tapahtumaa (2016: 4600)
•
2017 tapahtumien osallistujia 127 200 (2016: 104 800)
•
•
•

Lastentapahtumia 2409, osallistujia 52011
Perhetapahtumia 473, osallistujia 29623
Senioreille 307 tapahtumaa, osallistujia 4362

Toimintaympäristön tila 2018

Lähde: Espoon kaupunginkirjaston tilastot 2017

Espoo liikkuu

300 liikuntaseuraa
ja -järjestöä
500 liikunta- ja
ulkoilupaikkaa
3 000 hehtaaria
virkistysalueita
200 km
rakennettuja
ulkoilureittejä

Kunta-Kesu 2013
KOHDERYHMÄNÄ ESPOOLAISET

▪
▪
▪
▪
▪

Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

Lapset
Nuoret
Aikuiset
Seniorit
Työntekijät

18.9.2018
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TAVOITTEET
1. Osaavin kunta 2020
▪ Osaava ihminen pystyy toimimaan tuntemattomassa
tulevaisuudessa.

2. Eheä oppimispolku 0-100 v.
▪ Hyvinvoiva oppija elämän eri tilanteissa ja vaiheissa.

3. Vastuullinen johtajuus
▪ Yksin ja yhdessä vastuu yhteisten tavoitteiden
toteutumisesta.

Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

18.9.2018
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Tulevaisuuden kunta, Maku- Sote
SIVISTYSKUNTA 2020

Espoo tarina

HTE
KAUPUNGIN
JOHTORYHMÄ

HTE-OHJAUSRYHMÄ

Hyvinvoinnin edistämisen
kaupunkitasoinen ohjaus

ASIANTUNTIJARYHMÄ

KAUPUNKITASOINEN HYVINVOINTISUUNNITELMA
LAPSET JA
NUORET

TYÖIKÄISET

IKÄIHMISET

PALVELUT
NEUVOTTELUKUNNAT, NEUVOSTOT, VERKOSTOT

Toimialojen
tuloskortit ja
käyttösuunnitelmat

Lasten ja nuorten hyvinvointityön yhteen
sovittavan johtamisen rakenne Espoossa
Yhteen sovitettavat johtamisen rakenteet
Lasten ja nuorten kanssa toimivat tahot kaupungin eri alueilla: perhe- ja sosiaalipalvelut,
varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, nuorisotoimi, kulttuuripalvelut,
terveyspalvelut, seurakunnat, kolmannen sektorin toimijat
Lasten ja nuorten alueelliset hyvinvointiryhmät + ruotsinkielinen ryhmä

Pohjois- ja
Keski-Espoo

Leppävaara

Asiantuntijaryhmä

MatinkyläOlari ja
Tapiola

Espoonlahti

Lasten ja nuorten hyvinvointityön johtoryhmä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä
opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen

OHJAAMO
Toisen
asteen ryhmä

Lue
strategiapaperi
Espoo,
Euroopan
kestävin
kaupunki
2013 - tukimateriaalia Espoo-tarinan työstämiseen
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Espoo on sivistyskaupunki
Kotikaupungissamme jokainen kokee olevansa merkityksellinen,
kuuluvansa yhteisöön ja voivansa vaikuttaa. Varmistamme
tulevaisuudessa tarvittavat taidot ja osaamisen kaikille. Tarjolla
on mahdollisuuksia kasvaa, oppia ja kehittyä, ylläpitää
terveyttään ja hyvinvointiaan sekä osallistua ja harrastaa.
Sivistyspalveluiden avulla asukkaat voimaantuvat, kiinnittyvät
osaksi sekä yhteisöä että yhteiskuntaa. Eriarvoistuminen
vähenee.
Sivistyspalvelut ovat avainasemassa, kun luomme kestävällä
tavalla toimivaa yhteiskuntaa. Kestävän kehityksen periaate
näkyy kaikessa toiminnassamme.
Yhdessä tehden ja rohkealla johtamisella luomme
sivistyskaupungin.

Sivistystoimen tarina 2018
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Toimintaympäristö
Espoo on elinvoimainen ja voimakkaasti kasvava kaupunki.
Erityisesti vieraskielisten väestökasvu on nopeaa. Kaupunki on
kulttuurisesti moninainen. Ruotsinkielisyys on osa espoolaista
historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. Espoossa on korkea
koulutus- ja tulotaso ja pääosa asukkaista kokee
hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa hyväksi.
Sivistyspalveluiden tarjonnassa otamme huomioon, että osa
asukkaista ei pärjää ilman toimeentulotukea,
lapsiperheköyhyys ja alueiden segregaatio alkaa näkyä myös
Espoon arjessa. Keskiössä ovat kaupungin riittävä ja
tasalaatuinen palvelutuotanto, kustannustehokas toiminta sekä
maahanmuuttajien kotoutuminen.

Sivistystoimen tarina 2018
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Kaikkien sivistyskaupunki
Sisältörikas ja merkityksellinen arki
Sivistyspalvelumme tukevat yksilön ja yhteisön
kokonaisvaltaista hyvinvointia ja käynnistävät hyvän kierteen.
Ne on helppo löytää ja kynnys niihin osallistumiseen on
matala. Digitaalisuus edistää palveluidemme laatua,
saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta. Sivistyspalveluita
tarjotaan monikäyttöisissä tiloissa kaupungin kaikilla
omaleimaisilla suuralueilla.
Kaikki mukana
Tarjoamme mahdollisuuksia kohtaamisiin, yhdessä
tekemiseen ja yhteisöllisyyden vahvistumiseen.
Palvelujemme painopiste on voimaannuttamisessa ja
yhdenvertaisuuden lisäämisessä. Moninaisuus on arvokas
osa espoolaista arkea ja otamme sen huomioon palveluiden
järjestämisessä. Yhdessä olemme enemmän.
Yhdessä ja kumppanina
Voimavaramme on aktiivinen espoolainen. Asukkaat ja
kumppanit osallistuvat palveluiden suunnitteluun ja
kehittämiseen.
Sivistystoimen tarina 2018
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Oppiva sivistyskaupunki
Menestyksen perusta
Oppiminen ja vankka osaaminen ovat menestyksemme
kivijalka. Kaikilla on mahdollisuus kasvaa ja oppia omaan
parhaimpaansa.
Sujuva oppimispolku
Oppiminen jatkuu koko ihmisen elinkaaren ajan. Varmistamme
sujuvan oppimispolun varhaiskasvatuksesta kouluun,
kouluasteelta toiselle ja työelämään. Työikäisille ja senioreille
tarjoamme mahdollisuuksia pysyä pitkään aktiivisina
espoolaisina.
Moninaiset oppimisympäristöt
Oppimisen ilo kasvaa innostavissa ja turvallisissa
ympäristöissä, yhdessä toisten kanssa ja moninaisia
menetelmiä hyödyntäen. Oppimista tapahtuu kaikkialla. Koko
kaupunki toimii oppimis- ja kasvuympäristönä.

Sivistystoimen tarina 2018
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Elinvoimainen sivistyskaupunki
Luovaa ja liikkuvaa
Tarjoamme espoolaisille monipuolisia kulttuurin ja
liikunnan palveluja ja elämyksiä.
Kulttuuri ja taide ovat läsnä espoolaisessa
identiteetissä, asukkaiden arjessa ja fyysisessä
kaupunkiympäristössä.
Kasvatamme lapsia ja nuoria liikkumiseen,
kannustamme työikäisen väestön liikunnallista
elämäntapaa ja tuemme ikäihmisten omatoimisuuden
säilyttämistä. Luomme edellytyksiä huippu-urheilulle.
Vetovoimaa
Oppiminen, kulttuuri, liikunta ja muut palvelumme luovat
kaupunkiin positiivista hyrinää. Ne vahvistavat
kaupungin ja kaupunkilaisten elinvoimaa ja ovat koko
kaupungin vetovoimatekijä.

Sivistystoimen tarina 2018
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Innovatiivinen sivistyskaupunki
Luovuus arjessa
Mahdollistamme innovatiivisia ratkaisuja ja toimimme
luovasti. Tuemme kaupunkilaisten aktiivisuutta.
Rohkeus kokeilla
Olemme edelläkävijä sivistyspalveluiden
kehittämisessä. Kokeilemme ja kehitämme
ennakkoluulottomasti uusia toimintatapoja. Innostunut
asukas ja henkilöstö kehittää jatkuvasti itseään ja
työtään.
Aktiivinen kansainvälinen toimija
Olemme aktiivinen ja verkottuva kansainvälisesti
tunnettu toimija. Opimme muilta ja toivotamme muut
tervetulleiksi oppimaan meiltä. Arjen kansainvälisyydellä
mahdollistamme espoolaisten kasvua, kehittymistä ja
hyvinvointia.

Sivistystoimen tarina 2018
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Vastaamme
tulevaisuuden haasteisiin

Sosiaalinen
eriarvoisuus

Väestömuutokset

Taloudellinen
tiukkuus

Digitalisaatio

Espoon suomenkielinen opetus
Suomenkielisen opetuksen
toiminta-ajatus:
Espoon suomenkielinen opetustoimi
antaa lapsille ja nuorille
korkeatasoiset, monipuoliset ja
alueellisesti tasapuoliset kehittymis- ja
koulutusmahdollisuudet. Toiminnan
lähtökohtana on koulutuksellinen tasaarvo, joka huomioi oppijan yksilölliset
ominaisuudet. (Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta)

Tarinasta toimintaan:
Oppiva, luova, osaava ja
vastuullinen espoolainen

2020 !

Suomenkielisen opetuksen strategiakartta 2017
Resurssit ja johtaminen
Talous ja
tehokkuus

Henkilöstö ja
johtaminen

Tuottavuus
paranee vähintään
1% (TATU2).

Koulujen tasavertainen ictresurssi mahdollistaa
digitarinan toteuttamisen.

Henkilötyön
tuottavuus
paranee 1%.

Henkilöstön
työhyvinvointi
paranee.

Koulujen
kokonaisbudjetin
toimivuutta arvioidaan ja kehitetään.

Koulujen ja lukioiden
palveluverkkoa
hyödynnetään uudella
tavalla.

Johtaminen on
tavoitteellista.

Asukkaat ja palvelut
Toiminta ja
palvelut

Koulujen ja lukioiden
toimintakulttuuria kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Yksilöllistä ja yhteisöllistä
opiskeluhuoltotyötä
vahvistetaan.

Asiakaskokemus ja
hyvinvointi

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden
oppimistulokset paranevat.

Kotien osallistuminen
kasvun, oppimisen ja
hyvinvoinnin edistämiseen
vahvistuu.

Toisen asteen
ja nivelvaiheen
palveluiden
saavutettavuus
paranee.

Joustavaa esi- ja
alkuopetusta
tarjotaan kaikissa
alkuopetusta
antavissa
yksiköissä.

Uusia sähköisiä asiointipalveluja
kehitetään.

Elinvoima kilpailukyky ja kestävä kehitys
Uusiutuminen ja
kilpailukyky

Espoo menestyy
valtakunnallista keskiarvoa
paremmin oppimistuloksia
mittaavissa arvioinneissa.

Koulut ja lukiot edistävät
yrittäjyyttä ja yritysyhteistyötä.

Koulujen ja lukioiden
toiminta edistää kestävää
kehitystä.

Yhteistyö ja
kansainvälisyys

Espoon suomenkielinen
opetus tunnetaan paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Espooseen syntyy
uudenlaisia oppimisen ja
koulukonsepteja
(SaaS/Aalto-yhteistyö).

Tehdään kansainvälistä
koulutusyhteistyötä
(mm. Kanada ja Shanghai
Sister Cities).

Seurannan tavoitehierarkia

Toimialan n7
tulostavoitetta

• Valtuusto
seuraa per
kvartaali

A) Toimialan kaikkia
tavoitteita (n15 tavoiitetta +.
n7 tulostavoitetta)

B) Tulosyksiköiden 3
kärkitavoitetta

• Siton jory
seuraa per
kvartaali

Tulosyksikön kaikkia
tavoitetta (ml.
tulosyksikön 3
kärkitavoitetta)

• Tulosyksikön
jory seuraa
per kk
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Sivistys ja hyvinvointi
valtuuston asettama päämäärä
valtuustokaudeksi
• Päämäärä: Espoo on sivistyksen kärkikaupunki
Suomessa. Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia
huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään.
• Kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä.
Itsenäinen Espoo järjestää, tuottaa ja kehittää palveluja
asukaslähtöisesti yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja
huolehtii lähiympäristöstä yhteistyössä kuntalaisten
kanssa.
• Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien,
terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen
puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja
asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen
kokonaisuuden.
opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen

Strategiakartan värikoodaus
Valtuustokauden tavoite VALTUUSTO

Sivistystoimen asettama tavoite 2018

Suomenkielisen opetuksen tavoite

Suomenkielisen opetuksen tavoite sivistystoimen
seurannassa
Toimenpiteen tavoitteelle 2018
opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen

Soten
toimenpiteenä;
yhteinen

Suomenkielisen opetuksen strategiakartta 2018
Sivistys ja hyvinvointi
Espoon
oppimistulokset ovat
Suomen parhaat

Espoolaiset lukiot
ovat kilpailukykyisiä
ja yhteistyö korkeaasteen kanssa on
tiivistä
Espoo on
kansainvälisten
päiväkotien ja
koulujen edelläkävijä

Koulujen ja
lukioiden
oppimistulokset
ovat PKS suurten
kuntien parhaat

Opetuksen ja ohjauksen
oppilaskohtainen
resurssi säilyy korkealla
tasolla/ nykytaso

Lukiot ovat
kilpailukykyisiä ja
yhteistyö korkea-asteen
kanssa on tiivistä

Lukiolaiset
suorittavat 300
opintopistettä
korkeakouluiss
a.

Sivistystoimessa edistetään
kansainvälisyyttä ja
kansainvälistymistä tavoitteellisesti ja
suunnitelmallisesti
Kansainvälisyysohjelman laadinta

Selvitetään
kieltenopetuksen
varhentamista/
kuvaus VARSA
250 opiskelijaa
osallistuu
korkeakoulujen
luennoille

Englanninkielisten
oppilaspaik
-kojen
lisääminen

Espoossa jokainen
vanhempi voi
luottaa, että
lähikoulusta saa
laadukasta
opetusta. Lähikoulu
periaate

Lähikoulusta
saa
laadukasta
opetusta,
lähikouluperiaate

Kouluverkkoa
uudistetaan
oppimisen
lähtökohdista.
Tilakäyttösuunnitelma

Koulukiusaamiselle
nollatoleranssi ja
koulurauha

Oppilaiden
hyvinvointi
kouluissa
lisääntyy

Tuetaan kouluyhteisöjen keinoja
yhteenkuuluvuuden, osallisuuden
ja sosiaalisten taitojen sekä
motivaation edistämiseksi.

Espoossa on
Kaikilla oppilailla on
omaleimaista ja
mahdollisuus kokea ja
kokeilla taidetta ja
laajaa
liikuntaa.
opetustoimen
johtaja
Kaisu
Toivonen
kulttuuritarjontaa

Kansainvälis
ten
vierailujen
määrän
seuranta

Ehkäistään koulujen
välistä
eriarvoistumista
kehittämällä
opetusmäärärahojen
osoittamisen
periaatteita.
Segregaation ehkäisy

Vahvistetaan
kulttuuri- ja
liikuntapolkua .

Kuvataan
lukioissa
annettava
erityisopetus

Selvitys englanninkielisen
varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen jatkumon
mahdollisuudesta on tehty

Selvitetään
painotetun
perusopetuksen
vaikutukset
koulutuksen
tasa-arvoon.
Tutkimustulokset.

Yhteisöllisen ja
yksilöllisen
opiskeluhuollon
kehittäminen
(LAPE)
Tehdään selvitys
taiteen
perusopetuksen
laajuudesta ja
kattavuudesta.

Lukiopaikkojen määrä/
aloituspaikat

Toimintakulttuuri/
opetuksen
laatu / uusi
peruskoulu

Jokaiseen
kiusaamistilanteeseen puututaan
Merkittävien paikallisten,
kansallisten,
kansainvälisten ja
kaupallisten tapahtumien
määrä
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Sivistys ja hyvinvointi 2
Espoo on Suomen
liikkuvin kunta

Koulutustakuu toimii,
koulupudokkuutta sekä
lasten ja nuorten
syrjäytymistä
vähennetään

Oppilaiden ja
opiskelijoiden
syrjäytyminen
vähenee

Espoon palvelut
järjestetään ja tuotetaan
asukas- ja
asiakaslähtöisesti sekä
kustannusvaikuttavasti

Koulu- ja
lukiopalvelut
tuotetaan
asukas- ja
asiakaslähtöi
-sesti

Vammaiset elävät
tavallista elämää,
osallistuvat ja
harrastavat ja saavat
asiansa joustavasti
hoidettua

Kuvataan Urheatoiminta ja
liikunnan
erityistehtävä
lukiossa.

Liikunnallista
elämäntapaa
vahvistetaan kaikissa
kouluissa ja lukioissa .

Kaikille peruskoulun
päättäneille tarjotaan
koulutuspaikkaa,
lisäopetusta, muuta
koulutusta tai
työpajapaikkaa.

Etsitään
yhdessä
asiakkaiden ja
kumppaneiden
kanssa
yhdessä tapoja
vaikuttaa

Vammaisten
oppilaiden ja
opiskelijoiden
koulunkäynti on
järjestetty joustavasti
ja osallistavasti

Oppimispolut
Lisätään espoolaisten
varhaiskasvatuk
lapsi- ja
sesta toiselle
perhepalvelujen
asteelle ovat
toimivuutta
sujuvia/
opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen

Liikkuvien koulujen
ja lukioiden määrä
on kasvanut 10%.

Tiivistetään
Ohjaamotalo
-palvelua /
yhteistyö,
nivel

Parannetaan
ennaltaehkäi
sevien
palvelujen
saatavuutta

Koulupudokkuutta kuvaavien
mittareiden luonti
(LAPE)
ME-koulu

Kieli- ja
kulttuuriryhmien
oppilaita ja
huoltajia tuetaan
sähköisten
palvelujen
käytössä

MEkoulupiloo
tti

Nuorten
mielenterveys- ja
päihdepalvelut/
ennaltaehkäisy
LAPE

Kuvataan vammaisten
erityispalvelut
perusopetuksessa,
lisäopetuksessa ja
lukiokoulutuksessa

Kuvataan ja
kehitetään
siirtymäkäytänteet
varhaiskasvatuksesta
perusopetukseen,
myös Edetään
Espoossa -hanke

Sivistystoimen
tuottamissa tai tukemissa
palveluissa tarjotaan eri
ikäryhmille kasvavasti
mahdollisuuksia
osallistua ja harrastaa
/selvitys taiteen
perusopetus

LAPE kehitetään
ennaltaehkäiseviä
palveluja
oppilashuollossa

Suomenkielisen opetuksen strategiakartta 2018
Sivistys ja hyvinvointi
Nostetaan
maahanmuuttajien
koulutusastetta,
sujuvoitetaan
kotoutumista ja
työllistymistä

Maahanmuuttaja
-taustaisten
oppilaiden ja
opiskelijoiden
koulutusaste
nousee ja
oppimistulokset
paranevat

opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden
oppimistulokset
paranevat

Kehitetään
siirtymää
perusopetuksesta
toiselle asteelle

Kuvataan ja kehitetään
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja
opiskelijoiden
koulusujuvuutta ja
kotoutumisia parantavia
palveluja
EDETÄÄN ESPOOSSAhanke

Elinvoima, kilpailukyky ja
työllisyys
• Päämäärä: Espoo on kansainvälisesti kiinnostava
ja vetovoimainen osaamisen sekä tieteen, taiteen
ja talouden innovaatioympäristö.
• Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaiken kokoiset
yritykset juurtuvat Espooseen.
• Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava
yhteiskuntavastuullinen Espoo rakentaa
hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko
Suomeen.

opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen
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Elinvoima. kilpailukyky ja työllisyys
Espoossa
hyödynnetään
monipuolisesti
yksityisen
yritystoiminnan ja
kolmannen sektorin
osaamista

Koulut ja lukiot
hyödyntävät
monipuolisesti
yksityisen
yritystoiminnan ja
kolmannen sektorin
osaamista

Espoossa kaikki
toiminta tehdään
kuntalaisia varten ja
heidän kanssaan
yhteistyössä

Koulujen ja lukioiden
toiminta tehdään
oppilasta ja opiskelijaa
varten ja yhteistyössä
heidän kanssaan

opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen

KYKY-toimintaan
osallistuu 50%
kouluista

Kansainvälisesti
tunnustetut
sivistystoimen
palvelut tuotetaan
yhdessä
kumppaneiden
kanssa

Kuvataan
opetussuunnitelman
mukaiset toiminnan
oppilas- ja
opiskelijalähtöiset
perusarvot ja käytännöt

Osallisuus ohjelmajohtaminen

Ympäristö, rakentaminen ja
liikenne
• Päämäärä: Osana verkostomaista metropolialuetta
Espoo kehittyy taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti
ja kulttuurisesti kestävästi.
• Palvelukeskittymien saavutettavuus
joukkoliikenneyhteyksin paranee ja kaupunkikeskukset
kehittyvät omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi,
turvallisiksi ja esteettömiksi asumisen, asioinnin,
työssäkäynnin ja
• vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Segregaation
torjumiseksi ja espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin
vastaamiseksi kaupunki tarjoaa edellytykset
monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle

opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen
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Ympäristö rakentamisen ja liikenne
Koulut kuntoon:
kouluilla ja
päiväkodeilla on
terveet ja toimivat
tilat ja
sisäilmakohteiden ja
hätäväistöjen
lukumäärä on nolla
Tilakustannukset
laskevat ja tilojen
käyttö- ja täyttöasteet
paranevat
Espoon viidestä
kaupunkikeskuksesta
muodostuu asuin-,
asiointi-. Työpaikka-. Ja
opiskelukeskuksia,
joilla vahvistetaan
kestävää kasvua,
yhdenvertaisuutta,
hyvinvointia ja
saavutetaan
skaalattavuutta

Kouluilla ja
lukioilla on
terveet ja
toimivat tilat

Palvelutarjonnan ja –
verkoston tavoitetila
sivistystoimessa 20182028 on tehty ja
hyväksytty

Koulupalvelunakokeiluja tehdään
vähintään kaksi
sivistystoimen
palveluissa

Koulut kuntoon:
koulujen
tilankäyttöselvitys
2018-2028 on tehty

Hyödynnetään
tehokkaasti olemassa
olevien tilojen käyttöä
myös asukas- ja
harrastustoiminnassa

Koulujen ja lukioiden
tilakustannukset
laskevat ja
täyttöasteet paranevat

Espoossa on viisi alueellista
opiskelukeskusta, joilla
vahvistetaan kestävää kasvua,
yhdenvertaisuutta, hyvinvointia ja
saavutetaan skaalattavuutta

Lasten ja nuorten
alueelliset
hyvinvointiryhmät
ehkäisevät
segregaatiota

Koulutilojen
käytön
tehostamisen
projekti on tehty
ja toimenpiteet
aloitettu

Kaikissa lukioissa laaditaan
kestävän kehityksen
yhteiskuntasopimus ja
suunnitelma sen
toteuttamiseksi

Avataan sivistystoimen toimenpiteiksi YK:n kestävän
kehityksen tavoitteet 2030

Espoo on Suomen
Koulut ja lukiot
turvallisin kaupunki
ovat turvallisia
opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen

Koulujen ja lukioiden
turvallisuusosaamista
kehitetään

Tehdään OMA
PAIKKA –selvitys
kahdella alueella/
turvallisuuden tunne
kasvaa

Koulujen
monialainen
tarkastaminen

Talous, henkilöstö ja johtaminen
• Päämäärä: Toimimme edelläkävijänä kunnallisten
palvelujen, niiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden
parantamisessa.
• Osaavana ja uudistuskykyisenä henkilöstönä järjestämme,
tuotamme ja kehitämme palveluja sekä niiden laatua,
kustannusvaikuttavuutta ja tuottavuutta.
• Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja
ovat hyvällä tasolla.
• Tasapainotamme kaupunkikonsernin talouden ja
käännämme velkamäärän laskuun.
• Nostamme investointien omarahoitusosuuden sataan
prosenttiin.
• Kaupungin organisaatio kehittyy ja vastaa
toimintaympäristön muutokseen.
opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen
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Talous, henkilöstö ja johtaminen
Espoon talous on
tasapainossa ja verotaso
pysyy maltillisena.
Konsernin lainakanta
kääntyy laskuun
valtuustokauden lopulla

Espoon johtamisen arki
sujuu. Työhyvinvointi
paranee ja
sairaspoissaolot
vähenevät

Otetaan käyttöön
kokeilukulttuuri

Espoon viestintä on
vuorovaikutteista ja
modernia

Suomenkielisen
opetuksen talous on
tasapainossa/
toimintakate

Johtaminen ja
arki sujuvat,
työhyvinvointi
paranee ja
sairaspoissaol
ot vähenevät

Kokeilukulttuuri on
osa suomenkielisen
opetuksen
toimintakulttuuria

Suomenkielisen
opetuksen viestintä
on vuorovaikutteista
ja modernia

opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen

Palvelutuotannon
tuottavuus paranee 1%
(PATU).

Lähijohtaminen
vahvistuu

Vahvistetaan
hyvää johtamista
ja tuetaan
henkilöstön
osallistumista
oman työnsä
suunnitteluun ja
kehittämiseen

Johtamisella rohkaistaan
uusiin innovatiivisiin
toimintatapoihin sekä
rajoja ylittävään
yhteistoimintaan.

Luodaan näkemys
vuorovaikutteisesta
ja modernista
viestinnästä
opetustoimessa ja
kuvataan nykytila.

Henkilöstön tuottavuus
paranee 1%

Työterveysperus
teisia
poissaoloja on
enintään 13
päivää/
henkilötyövuosi

Uudet tavat
käyttää
kaupunkia
oppimisympär
istönä

Espoo on media –
ajattelun
tuominen esille.

Työhyvinvointi
matriisin arvo
kasvaa
vähintään
yhden yksikön

KYKY- toiminta
ja yhteistyö,
kehittämishankkeiden määrä

Aloitetaan
suunnitelman
tekeminen
viestinnän
työkalujen ja
osallistumistapojen
kehittämiseksi
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Talous, henkilöstö ja johtaminen
Espoon palvelut muotoillaan
asiakasta varten. Tavoitteena on
”kaikki virheet korjataan”

Sivistystoimessa tehdään
säännöllisesti
asiakaspalvelukyselyjä ja
tulokset käsitellään
johtoryhmässä

Espoo on digitaalisten
palvelujen ja älykkään
kaupungin ykköskaupunki
City as a Service

Sivistystoimen
digitarina on
päivitetty ja
toimeenpano
aloitettu

Ihmiset ja yritykset saavat
Espoossa hyvää palvelua
kotimaisten kielten lisäksi
englanniksi

Palvelutarjonnan
nykytilan kartoitus ja
tavoitetilan
määrittely

opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen

Koulujen ja lukioiden
palvelut muotoillaan
asiakasta varten

Digitarina toteutuu
kouluissa ja
lukioissa,
opetuksen palvelut
ovat digitaalisia ja
älykkäitä

Kehitetään
uusia
digitaalisia
palveluita

Suomenkielisestä
opetustoimesta saa
hyvää palvelua
suomeksi ja
englanniksi

Oppikan, Opekan ja
Ropekan kartoitusten
perusteella taidot ovat
kansallista keskiarvoa
paremmat

Aloitetaan nettisivustojen
ja lomakkeiden
kääntäminen englanniksi

Video

Kiitos!

