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Kokonaisuus 
• Osaraportin keskeinen tavoite on ajankohtainen ja lähestymistapa tervetullut. Kaavoitusta ja 

maankäyttöä ei riittävän usein ja riittävässä määrin ole käsitelty yhdessä talousnäkökulman 

kanssa, vaikka asiat kytkeytyvät toisiinsa erottamattomasti. 

• Osaraportissa etsitään hyviä päätöksenteon käytänteitä ja tuotetaan uudenlaista ymmärrystä 

kahden päätöksenteon perspektiivin yhdistämisen mahdollisuuksista. Tämä on hyvä ja erittäin 

tervetullut tavoite!  

• Paikkaansa pitää toteamus, että taloudellisesti kestävän palvelujärjestelmän rakentaminen on 

väistämättä myös maankäytöllinen kysymys.  

• Osaraportti kuvaa onnistuneesti sitä todellisuutta, jonka kanssa kuntapuolella arjessa ollaan. 

 

Taloustilanne 
• Jo pitkään tiukentunut taloustilanne pakottaa kuntia uudistamaan sekä rakenteita että 

toimintatapoja. Vantaalla verotulot eivät ole yleisestä taloudellisesta tilanteesta sekä 

kasvaneesta työttömyydestä johtuen kehittyneet samassa tahdissa väestönkehityksen kanssa. 

Väestö kasvaa, mutta verotulot eivät kasva samassa tahdissa -> yhtälö vaikeutuu. 

• Tällöin on itsestään selvää, että keskiöön nousee se, miten kuntalaisille saadaan tuotettua 

tarvittavat palvelut niukentuvin resurssein.  

• Tämä edellyttää palvelutuotannosta vastaavien toimialojen, talouden- ja 

maankäytönsuunnittelun parempaa keskinäistä yhteistyötä ja aiempaa kokonaisvaltaisempaa 

lähestymistapaa suunnitteluun ja toteutukseen. Tehdään yhdessä työtä yhteistä päämäärää 

varten. 

 

Haasteita suunnittelussa ja päätöksenteossa  
 

Aikajänteet: Maankäytön strateginen suunnittelu ja kuntatalouden suunnittelu tapahtuu erilaisilla 
aikaulottuvuuksilla 
• Monimutkaista kokonaisuutta on tarkasteltu aiemmin lähinnä yksittäisistä perspektiiveistä, 

jolloin päätösongelmien kokonaisvaltaisuus ja päätösprosessien erilaiset aikasyklit ovat jääneet 

vähemmälle huomiolle. 

• Erillisyys, erilainen aikaulottuvuus ja erisyklisyys kaavoitusprosessissa, väestöennusteen 

valmistumisessa ja talousarvion valmistelussa sisältäen investoinnit tuo vaikeuskertoimia 

kokonaisuuden hallintaan. Hyvän lopputuloksen saavuttaminen edellyttää vahvaa 

kokonaisvaltaista kehittämisotetta ja hyvää poikkihallinnollista yhteistyötä eri osapuolien 

kesken. Vantaalla on mm. pyritty mahdollisuuksien mukaan sovittamaan maankäytön 
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toteuttamisen ohjelmoinnin vuosikelloa talous- ja investointisuunnittelun vuosikellon kanssa 

yhteen. Erityisesti tiedonkulkua on kehitetty.  

Rakenne: Osaoptimointi ja siiloutuminen  
• On totta että hallintoon väistämättä kuuluu osaoptimointia ja siiloutumista. Toiminta nojaa 

monien erilaisten hallinnonalojen, tulosyksiköiden, toimintakulttuurien ja professioiden työlle ja 

asiantuntemukselle. Lisäksi lainsäädäntö ja toimialojen budjettikehykset ohjaavat työtä. Tässäkin 

kohdassa on todettava koordinoinnin ja poikkihallinnollisen yhteistyön merkitys. Matala 

organisaatio ja se, että ihmiset tuntevat toisensa ja luottavat toistensa ammattitaitoon auttaa.  

 
Toiminta: Johtaminen 

 ”Miten julkisen talouden kestävyyden periaatteet voitaisiin yhdistää 
yhteiskuntarakenteelliseen kestävyyteen?” 

 ”Miten tällainen päätöksenteon kokonaisuus olisi hallittavissa aiempaa paremmin?” 

 ”Millaista johtamista tällöin tarvitaan?” 
 
Tuttuja kysymyksiä. Nämä ovat olleet keskeisiä teemoja, kun Vantaalla 3 vuotta sitten muokattiin 
toimintatapoja ja prosesseja koordinoimalla uudella tavalla toimialojen palveluverkkosuunnittelua, 
tilakeskuksen toimitilainvestointisuunnittelua, kaavoitusta ja taloutta yhteen. Vantaalla nähdään, 
että nämä asiat kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa. 
Tarvitaan vahvaa ja kauemmas tulevaisuuteen katsovaa johtajuutta. Tämän lisäksi koko prosessin 
tulee olla looginen ja sen tulee voida tukeutua koko kaupungin strategiaan ja yhteisesti päätettyihin 
ja sovittuihin linjauksiin.  
 
Vantaalla valtuusto hyväksyi talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) 2012. TVO loi raamit 
ja keskeiset tavoitteet, joiden mukaan maankäyttöä, palveluja, investointeja ja taloutta tulee TVO:n 
voimassa olon aikana kehittää. Tämän jälkeen tahtotilana oli, että tätä kokonaisuutta eli 
kaupunkitasoista palveluverkkosuunnittelua koordinoidaan ja kehitetään taloussuunnittelussa. Tätä 
varten kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan johtosääntöön tehtiin tarvittavat 
muutokset. TVO:n periaatteet ja linjaukset näkyvät myös Vantaan valtuustokauden strategiassa ja 
edelleen kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman 2014-2023 sisällössä. Investointihankkeiden 
valmistelua varten toimialojen käyttöön luotiin uudet menettelytapaohjeet, jotka selkiyttävät ja 
yhdenmukaistavat toimintatapoja uudisrakennushankkeiden valmistelun osalta. Startegiset 
tavoitteet, ohjeistukset ja suunnitelmat ovat keskenään linjassa. 
 

Vantaalla asiaa on lähdetty ratkomaan näin:  
 
Talousarvion toimitilainvestointiohjelman valmisteluprosessia haluttiin kehittää ja tälle 
kokonaisuudelle annettiin nimeksi kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnittelu. Ohessa prosessi on 
kuvattu pääpiirteissään: 
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Kaupunkitasoista palveluverkkosuunnitteluprosessia varten perustettiin kaupunkitasoisen 
palveluverkkosuunnittelun workshop (worskshop) sekä investointihankejohtoryhmä (hankejoto).  
Workshop kokouksia on vuodessa noin3-4, hankejotoja on noin 6 kpl vuodessa. 
Workshopeissa jäseninä ovat talousjohtaja (pj), talousarviopäällikkö, kaupunkitasoista 
palveluverkkosuunnittelua koordinoiva ja kehittävä erityisasiantuntija (siht.), toimialojen talous- ja 
hallintojohtajat sekä palveluverkkosuunnittelijat, tilakeskusjohtaja, kaupunginarkkitehti, 
hankekehitysarkkitehdit, hankeohjelmoija, yleiskaavasuunnittelijoita, liikennesuunnittelija, 
kaupungininsinööri, kunnallistekniikan suunnittelija, asumisasioiden erityisasiantuntija, 
väestöennusteesta vastaava tutkija sekä tutkimuspäällikkö. Workshopeissa käydään läpi 
asuntorakentamisennustetta, väestöennustetta, maankäytön toteuttamisen ohjelmointiin liittyviä 
asioita ja käsitellään toimialojen toimitilainvestointiohjelmaa valmistellen sitä hankejoton 
käsittelyyn. 
 
Investointien hankejohtoryhmässä jäseninä ovat kaupunginjohtaja (pj), kaikki 
apulaiskaupunginjohtajat (5 kpl), talousjohtaja, talousarviopäällikkö, kaupunkitasoista 
palveluverkkosuunnittelua koordinoiva ja kehittävä erityisasiantuntija (siht.) tilakeskusjohtaja, 
kaupunginarkkitehti, hankeohjelmoija, kaupungininsinööri, kaupunkisuunnittelujohtaja sekä 
yrityspalvelujohtaja (1.1.2016 alkaen). Hankejotossa valmistellaan kaupunginjohtajan 
talousarvioesityksen osana olevaa toimitilainvestointiohjelmaa. Hankejotossa päätetään 
hankkeiden rahoitusmuodosta sekä tarvittaessa hankkeiden priorisoinneista sekä sovittamisesta 
budjetin kehykseen ja TVO:ssa sovittuihin investointitasoihin.  
 
Kaupunginjohtoryhmällä ja taloussuunnittelulla on enemmän tietoa ja vaikutusmahdollisuuksia 
toimitilainvestointiohjelman sisältöön. Hankejohtoryhmä päättää hankkeiden toteutustavoista 
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(rahoitus) ja priorisoi hankkeita. Investointisuunnittelun valmistelua on terävöitetty toimialoilla. 
Uuden prosessin myötä yhteistyö eri toimialojen kesken on lisääntynyt, tiedonkulku on parantunut 
ja on huomattu, että tällainen koordinoiminen on ollut tarpeen.  
Kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnittelun työryhmässä kaikilla suunnittelun osapuolilla on 
yhtenäinen tietopohja suunnittelun tueksi sekä mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa toimialojen 
edustajien, kaavoittajien, taloussuunnittelun sekä tilakeskuksen edustajien kanssa. 
 
Toimitilainvestointisuunnitteluun liittyvät työprosessit ovat yhtenäistyneet ja jokainen prosessiin 
kuuluva tietää prosessin kulun. Talousarvion toimitilainvestointiohjelman valmistelu on 
kokonaisuudessaan prosessin myötä helpottunut, tiedonkulku parantunut ja ymmärrys yhteisestä 
tavoitteesta selkiytynyt. Tietoisuus toimitilainvestointibudjetista on lisääntynyt -> 
investointibudjetti priorisointeineen on pystytty laatimaan helpommin. Lisäksi taloussuunnittelussa 
pystytään paremmin ennakoimaan rahoitustarve sekä kaupungissa että konsernissa. 
 
Lopuksi: Osaraportissa tehtyjä nostoja: 

 ”Ymmärrä johtamisen tilalliset ja ajalliset mittakaavat” 

 ”Katso minne kaavoitat” 

 ”Mieti optimointisi tarkoituksenmukaisuus!” 
 
Voisi lisätä, että mieti ja laske aina toimintasi kokonaistaloudelliset vaikutukset! 

 

 


