ESPOON TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE
VUODEN 2019 TOISESTA OSAVUOSIKATSAUKSESTA
Kuntalain mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella
ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Vuosittain laadittavan arviointikertomuksen lisäksi Espoon tarkastuslautakunta antaa valtuustolle lausunnot toisesta ja kolmannesta osavuosikatsauksesta sekä tammi-kesäkuun
ja tammi-syyskuun konserniraporteista.

Espoon suuralueista eniten alkuvuonna kasvoi Leppävaara noin 1 000 asukkaalla.

Kuva: Tommi Ista

1 Espoon talouden kehitys
Toisessa osavuosikatsauksessa tilikauden tuloksen ennakoidaan painuvan 33 milj. euroa alijäämäiseksi. Alkuperäisessä talousarviossa tilikauden tuloksen oli arvioitu olevan 48,1 milj. euroa
ylijäämäinen. Vuosikate-ennuste 145 milj. euroa alittaa muutetussa talousarviossa arvioidun noin
62 milj. eurolla.
Verotuloja on tilitetty tammi-heinäkuussa 909,2 milj. euroa, mikä on 0,2 prosenttia vähemmän
kuin vuotta aikaisemmin. Syksyn 2018 odotuksiin nähden heikentynyt talouskasvu ja ansiotulokehitys sekä kansallisen tulorekisterin ilmoitusongelmat pienentävät verotulokertymää merkittävästi. Osavuosikatsauksessa arvioidaan verotulojen alittavan talousarvion 58 milj. eurolla. Valtionosuuksia kertyy 47,2 milj. euroa, mikä on 0,7 milj. euroa talousarviossa ennakoitua vähemmän.
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Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 5,8 milj. euroa talousarviota heikompana. Toimintatuottojen on ennakoitu ylittävän talousarviossa arvioidun. Toimintamenojen kasvun on osavuosikatsauksessa ennustettu nousevan 6 prosentin tasolle vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna. Kaupungin viranhaltijajohdon kesällä 2019 pyytämien toimialojen tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamisen jälkeenkin ulkoisten toimintamenojen ennakoidaan ylittävän talousarvion
20 milj. eurolla. Suurimpana ylittyvänä eränä on HUS:in erikoissairaanhoidon arvioitu 14,8 milj.
euron menoylitys johtuen lähetteiden määrän 6,3 prosentin sekä potilaiden määrän 4,8 prosentin
kasvusta. Tilapalvelut -liikelaitoksen palvelujen ostot ovat ylittymässä 5,8 milj. eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuskustannukset ylittänevät talousarvion 2,3 milj. eurolla.
Vuoden 2019 bruttoinvestoinneiksi on toisessa osavuosikatsauksessa arvioitu 385 milj. euroa ja
nettoinvestoinneiksi 316 milj. euroa. Toisessa osavuosikatsauksessa esitetään merkittäviä muutoksia investointimäärärahoihin. Kaupungin mittavasta investointiohjelmasta johtuen vuosittain
kirjataan merkittävät poistot, jotka vaikuttavat tilikauden tulokseen heikentävästi. Osavuosikatsauksessa on lisäksi raportoitu, että käyttökelvottomista kiinteistöistä tehdään lisäpoistoja ja arvonalentumisia vuoden 2019 aikana arviolta 19 milj. euron edestä. Poistojen ja arvonalentumisten yhteismääräksi ennakoidaan 178 milj. euroa vuonna 2019.
Henkilöstömäärän kehitys
Kaupungin henkilöstömäärä oli heinäkuun lopussa 14 080, mikä oli 293 henkilöä enemmän kuin
vuotta aikaisemmin. Kasvua oli eniten sivistystoimessa, jossa henkilöstömäärän kasvu oli 187.
Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstömäärän kasvu oli 84. Kaupungin henkilöstö- ja vuokratyökustannusten kasvu yhteensä oli 4,9 prosenttia.
Kaupungin lainakannan kehitys
Kaupungin lainamäärä heinäkuun lopussa oli 767,4 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarviossa on
190 milj. euron lainanottovaltuus, joka tullaan ennusteen mukaan käyttämään täysimääräisesti.
Lainoja on lyhennetty alkuvuoden aikana 34,1 milj. eurolla. Osavuosikatsauksessa on ennakoitu,
että mikäli tulorahoitus ja menot kehittyvät ennusteen mukaan, tulee lainanottovaltuutta nostaa
kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä.
Tarkastuslautakunnan arviointi
Espoon verotulojen kehitys on ollut selvästi ennakoitua hitaampaa. Samanaikaisesti käyttömenojen kasvu ja talousarvion ylityspaineet ovat suuria. Kaupungin tulos on painumassa huomattavan alijäämäiseksi. Lisäksi kaupungilla on mittava lähivuosien investointiohjelma, mikä lisää
lainanottotarvetta merkittävästi. Jo ensimmäisessä osavuosikatsauksessa ennakoitiin merkittäviä talousarvion käyttömenojen ylityspaineita sekä verotulojen ennakoitua heikompaa kertymää. Tämän vuoksi kaupungin viranhaltijajohto on kesällä 2019 pyytänyt toimialoja valmistelemaan erityisesti pitkävaikutteisia tasapainottamistoimenpiteitä, kuten tarkempaa henkilöstön
käytön suunnittelua, päällekkäisyyksien poistoa, prosessien tehostamista ja ostojen harkintaa.

Tarkastuslautakunnan suositus
Kaupungin tulee noudattaa päätettyjä talouden tasapainotuksen ja tuottavuuden strategisia linjauksia pitkän tähtäimen talouden tasapainon saavuttamiseksi.
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1.1 Palvelutuotannon kehittäminen vastaamaan kasvavaa kysyntää
Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (Tatu) keskeisenä tavoitteena on velkaantumisen taittaminen vuoteen 2020 mennessä hillitsemällä investointitasoa sekä toimintamenojen
kasvua. Palvelujen järjestämiskustannusten kasvua hillitään Palvelujen tuotteistus- ja kustannusvaikuttavuuden johtamisprojekti Patun avulla.
Espoon asukasmäärän kasvu tammi-kesäkuussa oli 3 263. Vieraskielisten asukkaiden osuus
väestönkasvusta oli 54 prosenttia.
Valtuuston vuodelle 2019 asettamana tulostavoitteena sekä
keskushallinnolle että erikseen kaikille toimialoille on, että palvelutuotannon tuottavuus paranee yhdellä prosentilla tilinpäätökseen 2018 verrattuna huomioiden peruspalvelujen hintaindeksin
muutos. Palvelutuotteille on laskettu tavoitekustannukset. Osavuosikatsauksessa on raportoitu, että tulostavoite ei toteudu
keskushallinnon eikä toimialojen osalta, koska ainoastaan 59
tuotetta yhteensä 227 palvelutuotteesta on toteutumassa tavoitekustannusten mukaisesti.
Kesäkuussa on käynnistetty Patu 2 -projekti, jonka tavoitteena
on analysoida tulosyksikköjen asiakkuuksien ja palvelutarpeiden
muutoksia sekä edelleen kehittää tuotteistusta palvelujen optimoimiseksi oikealle asiakkaalle, oikealla kanavalla, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti.
Espoo-päivä 2018, Makujen Tapiola -tapahtuma. Kuva: Elido Oy

Tarkastuslautakunnan arviointi
Espoon väestömäärän nopea kehitys sekä palvelu- ja investointitarpeiden kasvu edellyttävät
kaupungin toiminnoilta lisääntyvää tuottavuutta ja tehokkuutta. Palvelujen tuotteistus- ja kustannusvaikuttavuuden johtamisprojektin (Patu) avulla voidaan kehittää palveluja siten, että ne
saadaan tarjottua oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti asiakkaille. Kehittämistyö on vielä
alussa, ja heinäkuun tilanteessa raportoitiin vasta noin neljäsosan tuotteista toteutuvan tavoitekustannusten mukaisesti.
Tarkastuslautakunnan suositus
Toimialojen tulosyksiköiden ja keskushallinnon tulee jatkaa palvelujen tuotteistuksen
ja kustannusvaikuttavuuden kehittämistoimia sekä toteuttaa lautakuntien hyväksymiä
korjaavia toimenpiteitä kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja talouden tasapainotustavoitteisiin pääsemiseksi.

1.2 Työllisyystilanne ja työmarkkinatuen kuntaosuuskustannusten kehitys
Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopussa 1 985 avointa työpaikkaa, mikä oli 553
työpaikkaa (39 %) enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.
Viimeisen vuoden aikana työttömyyden väheneminen Espoossa on hidastunut huomattavasti.
Kesäkuun lopussa työttömyysaste oli 8,4 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisempi. Työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 11 989.
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Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1 184, mikä oli 8,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta
aiemmin. Ulkomaan kansalaisia oli kesäkuun lopussa työttömänä 2 915, mikä oli lähes sama
määrä kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Espoossa merkittävänä työttömien ryhmänä
ovat korkeasti koulutetut työttömät. Vähintään alimman korkea-asteen suorittaneita on kolmannes kaikista työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli
3 490, mikä oli 9,7 prosenttia vuodentakaista vähemmän. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista
työttömistä oli 29,1 prosenttia.
Espoon työmarkkinatuen kuntaosuuskustannusten kustannuskertymä 31.7. tilanteessa on yhteensä lähes 12 milj. euroa, mikä on lähes 0,5 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa
suurempi. Kustannusten ennustetaan nousevan 20,3 milj. euroon. Vuoden 2019 talousarvioon
oli varattu 18 milj. euroa vuoden 2018 toteutuman ollessa 19,9 milj. euroa.
Työmarkkinatuki ja siihen liittyvä lapsikorotus rahoitetaan valtion varoista 300 päivältä. 1 000 päivään asti
työttömyysaika rahoitetaan puoliksi valtion ja työmarkkinatuen saajan kotikunnan varoista, minkä jälkeen
työttömän henkilön kotikunnan rahoitus nousee 70 prosenttiin.
Työmarkkinatuen kumulatiiviset kuntaosuuskustannukset Espoossa
tammi-heinäkuussa 2018 ja 2019
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Lähde: Espoon kirjanpitojärjestelmä 23.8.2019

Tarkastuslautakunnan arviointi
Työmarkkinatuen kuntaosuuskustannukset, ns. sakkomaksut, ovat edellisvuotta korkeammalla
tasolla ja ylittänevät talousarvion 2,3 milj. eurolla.
Espoon työpaikkakehityksen arviointia vaikeuttaa se, että tuoreimmat viralliset työpaikkaluvut
ovat vuodelta 2016. Uudemmissa arvioissa on koko Espoon vuoden 2018 työpaikkojen määräksi esitetty 120 000, mikä ei ole linjassa alkuvuoden 2019 yritystyöpaikkojen määräksi arvioidun 111 000 yritystyöpaikan kanssa, kun julkisella sektorilla pelkästään Espoon kaupunki työllistää yli 14 000 henkilöä.
Tarkastuslautakunnan suositukset
Työllisyyspalvelujen on jatkettava työllistämistä edistäviä toimenpiteitä, joiden
seurauksena kuntaosuuskustannuksia saataisiin alennettua ja työllisyysmäärärahat
paremmin kohdennettua työllisyyden lisäämiseen.
Espoon työpaikkakehityksen arvioimiseksi on saatava käyttöön tuoreemmat luotettavat tiedot sekä yritystyöpaikkojen että koko Espoon työpaikkamäärien kehityksestä.
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2 Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi
Valtuusto on asettanut talousarviossa toimialoille 39 sitovaa tulostavoitetta. Tulostavoitteiden
toteutumistilanteesta on raportoitu toimialojen tuloskorteissa. Osavuosikatsauksessa on arvioitu
23 tulostavoitteen toteutuvan, sen sijaan 14 tulostavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta. Lisäksi kahden tulostavoitteen toteutuminen voidaan arvioida vasta myöhemmin.

Tulostavoitteiden raportointia on kehitetty lisäämällä lähtöarvot
osaan tavoitteista. Lähtöarvotieto selkeyttää ja konkretisoi tulostavoitetta ja sen mittareita /arviointikriteerejä.
Tarkastuslautakunta jatkaa tulostavoitteiden toteutumisen arviointia
kolmannesta osavuosikatsauksesta annettavassa lausunnossaan
sekä arviointikertomuksessaan vuodelta 2019.
Seuraavassa on esimerkkejä toteutuviksi raportoiduista tulostavoitteista, joiden toteutumiseen liittyy tarkastuslautakunnan arvion mukaan vielä epävarmuutta tai joiden toteutumisen arvioimiseksi ei tuloskorteissa ole esitetty riittäviä tietoja:

Ø

Kansainvälisten toimijoiden sijoittumisesta Espoon kasvukäytävälle asetetun tulostavoitteen
mittarina on Espooseen sijoittuneet merkittävät kansainväliset yritykset ja muut toimijat. 31.7.
tilanteessa on raportoitu ainoastaan yhdestä yrityksestä, joka tulee pilotoimaan Espoossa.

Ø

Pitkäaikaishoidon asumispalvelut järjestetään viiveettä, 90 prosenttia päätöksen saaneista
saavat asumispalvelupaikan kahden kuukauden sisällä (kaikki saavat paikan kolmen kuukauden sisällä). 31.7. tilanteessa toteutumaksi on raportoitu 86,2 %.

Ø

Eri kieli- ja kulttuuriryhmien lasten osallistumisaste kasvaa -tulostavoitteen seurantatietona
on esitetty, että tieto varhaiskasvatuksen vieraskielisten lasten osallistumisasteesta saadaan
vuoden 2019 lopun tilanteesta.
Toimitilat tukevat palvelujen toteuttamista kustannustehokkaasti -tulostavoitteen toteutumisesta 31.7. tilanteessa on raportoitu tilatehokkuuden osalta. Sen sijaan kustannustehokkuudesta ei ole esitetty tietoja.

Ø

Tarkastuslautakunnan arviointi
Kaupungin ja konserniyhteisöjen tulostavoitteiden tehtävänä on ohjata kaupungin toimintaa valtuuston päättämään suuntaan. Tulostavoitteista osa on erittäin haastavia, ja niiden toteuttamista ja seurantaa tulee jatkaa koko valtuustokauden ajan, jotta asetetut valtuustokauden tavoitteet toteutuvat.

Tarkastuslautakunnan suositus
Tulosyksiköiden on jatkettava koko talousarviovuoden ajan toimenpiteitä asetettujen
sitovien tulostavoitteiden toteuttamiseksi, jotta varmistetaan toimintojen kehittyminen
valtuuston päätöksen mukaisesti.
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3 Espoo-konserni
3.1 Konserniyhteisöjen tulostavoitteiden toteutumisen arviointi
Espoon konserniyhteisöille on asetettu 26 sitovaa tulostavoitetta, joista arvioidaan toteutuvan
18. Kuutta tavoitetta ei konserniraportin mukaan voida vielä arvioida tai tavoitteen toteutumisessa on epävarmuustekijöitä. Kahden tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta.
Espoon Asunnot Oy:lle asetetuista tavoitteista epävarmuutta liittyy tavoitteeseen hyvällä tasolla
olevasta asiakaskokemuksesta. HSL:n tavoitteisiin joukkoliikenteen palvelutason parantumisesta sekä tuottavuuden vuosittaisesta vähintään 1,5 prosentin noususta liittyy epävarmuutta.
Omnialle asetetun tavoitteen vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisesta toimintakatteesta
toteutumiseen liittyy myös epävarmuutta. Samoin epävarmuutta liittyy HUS:in kiinteistöomaisuuden arviointi ja realisointi omistajille -tavoitteen toteutumiseen.
HUS:ille asetetut tavoitteet palvelusopimuksen mukaisten menojen toteutumisesta korkeintaan
talousarvion mukaisena sekä tuottavuuden vähintään yhden prosentin vuosittaisesta noususta
eivät ole toteutumassa.

3.2 Länsimetro Oy – hankkeen II vaiheen toteutus
Espoon valtuuston hyväksymän Länsimetron II vaiheen hankkeen hyväksytty kustannusarvio
on 1 159 milj. euroa. Hankkeen on raportoitu etenevän aikataulun ja budjetin mukaisesti. Länsimetrolle asetettujen tulostavoitteiden arvioidaan konserniraportissa toteutuvan.
Länsimetron II vaiheen louhintatyöt ovat valmistuneet hankesuunnitelman mukaisesti. Hanke on
edennyt rakentamisvaiheeseen, jonka aikana rakennetaan asemat, rata ja Sammalvuoren varikko sekä asennetaan järjestelmät. Osavuosikatsauksen mukaan hanke etenee pääosin aikataulun sekä talousarvion mukaisesti. Aikatauluriski on tunnistettu Espoonlahden aseman ja kauppakeskuksen hankkeissa, joilla on osin yhteisiä rakenteita. Osassa kohteista rakennus- ja talotekniset työt ovat myöhässä suunnitellusta aikataulusta. Viiveen ei konserniraportissa ole vielä
arvioitu vaikuttavan kohteiden valmistumiseen.
Hankesuunnitelman mukaan rakentamisvaiheen arvioidaan kestävän vuoteen 2021 asti, jonka
jälkeen aloitetaan käyttöönoton valmistelu. Länsimetron II vaihe luovutetaan operaattorina toimivan Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) käyttöön matkustajaliikenteen aloittamisen
valmistelua varten. II vaiheen luovutuksen arvioidaan tarkennetussa hankesuunnitelmassa toteutuvan vuoden 2023 aikana.
Tarkastuslautakunnan arviointi
Tarkastuslautakunta esittää huolensa Länsimetron II vaiheen valmistumisaikataulusta ja kustannusarvion pitävyydestä johtuen raportoiduista Espoonlahden aseman ja kauppakeskuksen
rakentamisen viiveistä.
Tarkastuslautakunnan suositus
Kaupungin konsernijohdon ja Länsimetroyhtiön hallituksen on huolehdittava
Länsimetron II vaiheen aikataulun ja budjetin pitämisestä.
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3.3 KOY Espoon Sairaala
Yhtiöllä ja rakennuksen urakoitsijalla on vireillä prosessi koskien erityisesti urakan lisä- ja muutostöistä johtuvaa erimielisyyttä. Prosessissa molemmat osapuolet ovat esittäneet vaatimuksia,
ja käräjäoikeusprosessi on vireillä.

3.4 Raide-Jokeri -pikaraitiotieyhteys
Raide-Jokeri-pikaraitiotieyhteyden toteuttaminen on kokonaisuus, johon kuuluu radan suunnittelu ja rakentaminen, varikon suunnittelu ja rakentaminen, pikaraitiovaunujen hankinta sekä näihin liittyviä hankkeita. Raide-Jokeri-projekti vastaa kaikesta muusta paitsi pikaraitiovaunujen hankinnasta, joka on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) vastuulla. Hanke toteutetaan
allianssimallilla.
Allianssin kustannuslaskenta valmistui tammikuussa 2019. Espoon ja Helsingin valtuustot ovat
hyväksyneet muutokset hankesuunnitelmaan ja enimmäishinnan korotuksen Helsingissä
13.3.2019 §100 ja Espoossa 29.4.2019 §54. Kustannusarviot vuoden 2018 hintatasossa esitettyinä ovat: raitiotieinfra 386 milj. euroa ja varikko 69,5 milj. euroa. Valtuuston hyväksymät muutokset merkitsevät, että Espoon kaupungin osuus kustannuksista, on päähankkeen osalta enintään 118,2 milj. euroa (MAKUindeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100), varikon osalta enintään 7,1 milj. euroa ja liittyvien hankkeiden osalta enintään 14,4 milj. euroa. Valtion osuus kustannuksista on yhteensä 84 milj. euroa. Espoon maksettavaksi 35 prosentin osuudeksi päähankkeesta jää valtion osuus vähennettynä noin 93 milj. euroa. Arvioidun toteuttamisaikataulun mukaan Raide-Jokerin liikennöinti on mahdollista aloittaa kesäkuussa 2024.
Tarkastuslautakunta jatkaa hankkeen toteutuksen seurantaa ja tarvittaessa antaa valtuustolle
arvionsa hankkeen etenemisen kuluessa.

4. Ajankohtaiset tarkastuslautakunnan seuraamat asiat
4.1 Vanhusten ja vammaisten hoivapalvelujen järjestämisen valvonta
Sosiaali- ja terveyslautakunta kehotti helmikuussa toimialaa raportoimaan lautakunnalle kolmen
kuukauden välein tehdyt valvontakäynnit, annetut sanktiot, tehostetussa valvonnassa olevien yksiköiden määrän ja epäkohtien korjaantumisen. Vanhusten tehostetun palveluasumisen valvontaa on tehostettu. Alkuvuoden 2019 aikana pitkäaikaishoidon valvonnan työntekijät ovat tehneet
hoivakoteihin yhteensä 60 käyntiä, kun käyntejä vastaavana aikana edellisvuonna oli 34. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 22.8.2019 saaman toisen valvontaraportin mukaan huhti-kesäkuun
aikana on tehty yhteensä 35 valvontakäyntiä. Kirjallinen huomautus on annettu kerran. Reklamaatioita on annettu kaksi. Reklamaatioprosessiin liittyvä asukkaiden sijoitussulku on asetettu
kolmeen hoivakotiin. Palveluntuottajilta pyydetty 43 selvitystä suunnitelluista ja toteutetuista toimenpiteistä valvonnassa havaittujen epäkohtien korjaamisen varmistamiseksi.
Vammaisten asumispalveluiden valvonnasta tarkastuslautakunta antoi arviointikertomuksessaan suosituksen siitä, että valvonta tulee tehdä systemaattisemmaksi sekä turvata riittävät resurssit valvonnan tehostamiseen. Valvonnassa havaittujen puutteiden sanktioimista ja korjaavien
toimenpiteiden toteuttamisen valvontaa on tehostettava. Arviointikertomushavaintoihin valtuustolle annetun vastauksen mukaan vammaispalveluissa erityisinä painopistealueina asumispalve7

lujen valvonnassa ovat sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman linjaukset vuosille 2016-2019 sekä kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan määrittelemät toimialan laadun kehittämisen painopisteet. Lisäksi kiinnitetään huomiota kehitysvammalain itsemääräämisoikeus- ja rajoitustoimenpidesääntelyn toteutumiseen ja kaupungin ohjeiden noudattamiseen.
Vuoden 2019 aikana vakioidaan reklamaatioprosessi yhdessä hankintakeskuksen kanssa. Ympärivuorokautisen asumisen tuen sopimuksen piirissä olevia yksiköitä on sopimuskauden aikana
sanktioitu sopimusrikkomuksista.
Tarkastuslautakunta jatkaa hoivapalvelujen järjestämisen valvonnan seurantaa vuoden 2019 arviointikokouksissaan ja antaa asiasta arvionsa arviointikertomuksessa.

4.2 Espoon talouden tietojärjestelmäkokonaisuuden uudistaminen
Tarkastuslautakunta on seurannut Espoon talouden tietojärjestelmäkokonaisuuden uudistamista
ja antanut kaupunginhallitukselle suosituksen varmistaa, että hankittava talouden tietojärjestelmäkokonaisuus palvelee Espoon johtamisen, toiminnan ja päätöksenteon tarpeita.
Kaupunki on maksanut Kuntien Tiera Oy:lle noin 4,5 milj. euroa taseeseen aktivoituja ennakkomaksuja taloushallinnon tietojärjestelmän kehittämisestä. Espoo omistaa osuuden yhtiöstä, jolla
on lisäksi noin 300 muuta omistajaa. Kaupunginhallitus päätti joulukuussa 2018, että mikäli päädytään uuteen kilpailutukseen, tulee käynnistää neuvottelut Kuntien Tiera Oy:n kanssa sopimuksen purkamisesta sekä jo maksettujen erien takaisinmaksuaikataulusta. Kaupungin vaatimus yhtiölle on lähetetty kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen kesäkuussa, ja ensimmäiset neuvottelut on pidetty elokuussa.
Kaupunginhallitus päätti 17.6.2019 § 24, että johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuuden hankinnassa edetään julkisella kilpailutusvaihtoehdolla. Projektissa käynnistettiin
hankintavaihe 1.8.2019. Toisessa osavuosikatsauksessa on raportoitu, että kilpailutusvaiheen
projektissa tarkennetaan tulevan järjestelmäratkaisun vaatimukset, laaditaan tarjouspyyntö ja toteutetaan järjestälmätoimittajan kilpailutus. Hankintapäätös tehtäneen kevään 2020 aikana.
Tarkastuslautakunta 2.9.2019
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