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Espoo-tarina

• Espoo-tarina laadittiin v. 2013 alkaneen 

valtuustokauden strategiaksi, joka 

päivitettiin vuosille 20172021

• Espoo-tarina kertoo

– mistä olemme tulossa, missä 

olemme, mihin olemme menossa ja 

miten sinne päästään

– espoolaisista arvoista, asenteista, 

toimintakulttuurista ja yhteisistä 

tavoitteista

• Espoo on asukas- ja 

asiakaslähtöinen, vastuullinen 

edelläkävijä ja oikeudenmukainen. 
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Euroopan kestävin kaupunki
ekologinen – taloudellinen – sosiaalinen – kulttuurinen



Kehitetään yhdessä, 
osallistetaan asukkaita

Kaupunkitasoinen projekti, joka on vasta alussa

Ensimmäinen askel: Selvitystyö ja sisäinen tarkastelu

Mitkä kaupungin palvelut ovat jo saatavilla englanniksi? 

Millaiset valmiudet eri tulosyksiköissä on englannin 

kielessä?

Millaisia asiakasprofiileja on? Miten osallistamme 

parhaiten sidosryhmät ja asukkaat? Mitkä ovat 

keskeiset ongelmakohdat asiakkaiden näkökulmasta?



Palvelut saataville 

kaikille asukkaille
Tehdään Espoosta houkutteleva

ulkomaisille yrityksille ja ihmisille

Englanti EI ole Espoon virallinen kieli eikä

kilpaile ruotsin kanssa.



Uudistus ei perustu

lainsäädäntöön vaan

palvelukehitykseen
Viranomainen voi kuitenkin antaa parempaa 

kielellistä palvelua kuin kielilaki edellyttää



Haasteita riittää
Miten kerromme samaa tarinaa eri kielillä?

Miten rakennamme toimivan termipankin?

Miten määrittelemme sanaston yhdessä?



Esbo stads

översättningstjänster

Kommunförbundets översättardagar 15.2.2018



Verksamhetsmodell

• Översättningar som stadens enheter behöver görs

av både stadens egen översättningsenhet och

avtalsleverantörer som staden konkurrensutsatt.

• Den som behöver en översättning beställer den

antingen från stadens översättningsenhet eller en 

avtalsleverantör.

• Stadens översättningsenhet gör största delen av 

översättningarna från finska till svenska och

svenska till finska och kortare engelska

översättningar.
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Verksamhetsmodell

• Avtalsleverantörerna gör största delen av de 

engelska översättningarna och alla översättningar

från finska till andra språk än svenska och

engelska och från andra språk till finska.

• Andra språk är t.ex. arabiska, estniska, ryska, 

somaliska.

• Av de översättningar som gjordes av 

avtalsleverantörerna år 2015 var ca 67 % från

finska till engelska och ca 26 % från finska till

svenska.
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Verksamheten i siffror

Egen verksamhet År 2017

Översättare 5

Verksamhetsutgifter, euro 287 000

Antal översatta tecken 7 223 940
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Verksamheten i siffror

• Kostnader för översättningar som

avtalsleverantörerna gjort:
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År € varav social-

och hälsovård

2015 188 000 127 000

2016 338 000 270 000

2017 330 000 272 000



Engelskans roll växer vid Esbo

stad

• För att bättre kunna svara på de behov som

organisationen har och för att utveckla den

engelska översättningen vid staden anställer vi en 

engelsköversättare våren 2018.

• Den nya översättaren kommer att i första hand

översätta texter om kommunala tjänster och texter

om internationella ärenden.

• Översättaren har också till uppgift att utveckla den

engelska översättningen tillsammans med stadens

avtalsleverantörer.
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