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Vantaan kaupungin arviointikertomus 2010

TIIVISTELMÄ
1) Vantaa on palvelujen tuottajana ja toimijana vah
va. Tämä ilmenee käyttötalouden ja tuottavuuden
tarkastelussa. Vantaalla on vuoden 2010 päättyessä
valoisat näkymät kuntataloutensa kohentamisessa ja
se on hyvin kilpailukykyinen kaupunki. Viimeksi Hel
sinki-Vantaa selvityksen yhteydessä todettiin, miten
tehokkaasti Vantaa hoitaa palvelunsa. Samoin tuot
tavuustutkimuksissa tulokset ovat olleet Vantaalle
positiiviset. Asiakaskyselyissä Vantaa on saanut joko
tyydyttävät tai hyvät tulokset. Samoin henkilöstön
sä keskuudessa Kunta10-tutkimuksessa. Johtaminen
ja hallinto on ollut asianmukaista. Vantaa on pystynyt
säästämään entisistään niukoista resursseista ja se toi
mii verorahoituksensa turvin. Vuonna 2010 se myös
luovutti verotuloihin perustuvana valtionosuuksien
tasauksena 62,2 milj. euroa muiden kuntien käyttöön.

arvioida. Lisäksi yhden tavoitteen mittarissa oli muuta
huomauttamista. Strategian linjaukset etenivät koh
tuullisesti. Kokonaisuutena voidaan todeta, että tilin
päätöksen toteutumat noudattavat talousarvioiden ja
strategian linjauksia.
Tuottavuuden kasvu ja sen seuranta sekä strategisen
johtamisen onnistuminen vaativat tietojohtamisen ke
hittämistä.
4) Ohjausjärjestelmää tarkasteltiin sivistystoimen oh
jausjärjestelmään kohdistuneen toiminnantarkastuk
sen avulla. Ohjausjärjestelmä todettiin jossain määrin
toimivaksi, mutta raskaaksi. Kaupunkiorganisaation
yksiköitä ja toimijoita on mahdotonta sitouttaa kym
menien tavoitteiden samanaikaiseen tavoitteluun.
Poikkihallinnollisten ohjelmien määrä on varsin suu
ri. Mikäli ohjausvälineiden määrä kasvaa liian suurek
si, ei organisaatio pysty sitoutumaan niiden kaikkien
samanaikaiseen toteuttamiseen ja seurantaan. Ohjel
missa asetettujen tavoitteiden tulisi välittyä tasapai
notettuun strategiaan, sillä ohjauksen tulee toimia
ensisijaisesti tasapainotetun strategian kautta. Ohjaus
asiakirjojen raportointia ja seurantaa tulee kehittää, sil
lä toimiva ohjaus edellyttää samalla toimivaa palaute
järjestelmää. Raportointivelvoitteiden määrälle tulee
kuitenkin asettaa reunaehdot. Määräraha- ja kehysme
nettelyjen kannustimet tulisi korjata yhdenmukaisiksi
tavoiteltujen ja kielteisten vaikutusten kanssa.

2) Vantaan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää, jo
ten kuntalain mukaista lausuntoa lautakunta ei anna.
Sen sijaan se arvioi kokonaistalouden tilaa. Tarkastus
lautakunta tarkastelee Vantaan taloustilannetta pel
kästään talousnäkökulmasta. Poliittinen tarkastelu ei
kuulu tarkastuslautakunnan tehtäviin. Jotta tasapai
nottamistoimenpiteet ehditään viedä käytäntöön,
tarkastuslautakunnan on tuotava riskit esille. Vuoden
2010 arvioinnin yhteydessä suurimmaksi ongelmak
si on noussut tulorahoituksen riittämättömyys. Tulo
rahoitusvaje on kasvavan kaupungin investoinneista
johtuva. Vantaata rasittavat suuret investointimenot ja
velkaantuminen. Kohdassa talous tarkastuslautakun
ta tarkastelee kokonaistaloutta useammasta näkökul
masta ja päätyy tulojen riittämättömyyteen suhtees
sa kokonaismenoihin. Vantaalla on jatkettava tiukkaa
kustannusjahtia ja investoitava vain kaikkein kiireisim
piin kohteisiin.

5) Taloudellisen tilan arvioinnin yhteydessä tarkastus
lautakunta perää tietoa yhteistoimintarakenteiden ti
lasta. Konsernin osalta tarkastuslautakunta toteaa, että
kunnassa on tärkeää pitää luetteloa konsernin sisäisis
tä järjestelyistä ja niiden taloudellisista vaikutuksista,
jotta tilinpäätösten kulloinkin antamaa kuvaa voidaan
täydentää tällä informaatiolla – kaupunginvaltuuston
ja kaupunginhallituksen sekä tarkastuslautakunnan
on tärkeää olla tietoinen omaisuusjärjestelyistä ja nii
den vaikutuksista arvioidessa kunnan taloudellista ti
laa. Yhteistoiminta-alue voi vastata toiminnasta, jon
ka laajuus on erittäin huomattava osa talousarviosta.
Tällöin vastuukunnan tai -kuntayhtymän on oltava
tietoinen sopimuskuntien taloudellisesta tilanteesta.

3) Vuoden 2010 strategisten tavoitteiden toteutuma
prosentti oli 80. Kun otetaan huomioon osittain to
teutuneet, toteutumaprosentti kohoaa 90 prosent
tiin. Kolme tavoitetta siirrettiin seuraavaan vuoteen ja
toimintakertomuksen raportoinnin mukaan toteutu
matta jäi kaksi tavoitetta. Tarkastuslautakunta katsoi
neljä tavoitetta sellaisiksi, että niitä ei voinut joko ase
tetun mittarin tai toteutumisraportoinnin perusteella
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Tärkeää on selvittää, miten käytännön vastuu jakau
tuu yksittäisen kunnan alijäämän kattamisvelvoitteen
hoitamisesta vastuukunnan tai -kuntayhtymän ja so
pimuskuntien välillä.

si kaupungin omistamien liikuntayhtiöiden substans
siohjausta tulisi selkiyttää ja tehostaa sekä sovittaa pa
remmin yhteen konserniohjauksen kanssa.
9) Toiminta- ja kohdeavustusten hakemiseen liittyvää
toimintamallia on uudistettu. Avustusperiaatteiden
uusimisen lisäksi järjestöjen kaupungilta käyttöön
sä saamat tilat sekä muut tukimuodot tuodaan esille
avustusten hakuprosessissa. Yleisissä jakoperusteissa
on kiinnitetty huomiota kaupungin strategisiin tavoit
teisiin. Sähköinen asiointi, kun se saadaan avustusten
osalta täydellisesti käyttöön, on paitsi tehokkuut
ta myös yhdenvertaisuutta luova. Vertailtavuus hel
pottuu sekä avustus- ja hakemushistoria ovat myös
helposti käytettävissä. Sähköisen asioinnin edelleen
kehittäminen on tärkeää. Kaupungin tukea ja neuvon
taa järjestöille on tarkoitus lisätä ja samalla kaupun
gin taholta koordinoida toimintaa niin, että järjestö
jen yhteistyöllä syntyisi uudenlaisia toimintamalleja.
Järjestöjä kannattaa rohkaista tekemään enemmän
yhteistyötä.

6) Vantaan työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömi
en osuus on ympäristökuntia korkeampi. Nuoria (alle
25-vuotiaita) on työttömänä hieman yli 1 000. Heitä ei
saa päästää syrjäytymään. Työllisyyspalveluissa hae
taan lisää joustavuutta ja luovuutta keinoihin, joilla
edistetään nuorten työllistymistä. Uutena toiminta
muotona käyttöön otettu Nuoret töihin ja kouluun
-hanke keskittää nuorten työllistymispalvelut yhteen
paikkaan ja yrittää auttaa järjestämään työpaikkoja ja
oppisopimuspaikkoja yrityksiin. Oppisopimuspaikko
jen ja kesätyöpaikkojen lisääminen on kannattavaa.
7) Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liiken
teen toteutusohjelma (MAL 2017) ohjaa kaupunkien
maankäytön ja asuntotuotannon suunnittelua ja to
teuttamista. Ohjelman tavoitteita on kattavasti sisäl
lytetty pääkaupunkiseudun kaupunkien maankäyttöä
ja asumista koskeviin ohjelmiin ja -suunnitelmiin sekä
kaupunkien strategisiin tavoitteisiin. MAL 2017 -to
teutusohjelman tavoitteiden toteuttaminen on eden
nyt kaupungeissa kohtuullisesti. Tavoitteista on jääty
erityisesti asuntotuotannossa. Pääkaupunkiseudulla
asuminen on kallista huolimatta kaupunkien pyrki
myksistä lisätä kohtuuhintaista asumista. Pitkäaikais
asunnottomuuden vähentämisohjelman 2008–2011
toteuttaminen on alkuvuosien vaikeuksien jälkeen
edennyt pääkaupunkiseudulla hyvin. Kaavayhteistyö
on käynnistynyt yhteistyöalueilla ja pääkaupunkiseu
dun uuden yhteisen maankäytön kehityskuvan luomi
nen on vireillä. Uuden yhteisen yleiskaavan laadinta
katsotaan ajankohtaiseksi vasta seudullisten lähtökoh
tien täsmennyttyä.

10) Aluetoimikunnat ovat melko suuria ja poliittisin pe
rustein valittuja. Olisi tärkeää saada mukaan toimin
taan myös muita aktiivisia asukkaita. Hakunilan mallin
mukainen vuorovaikutusfoorumi, jossa myös järjestöt
ja yritykset voisivat olla mukana, voi toimiessaan olla
hyvin tehokas. Aluetoimikuntien roolia ja aluetoimin
nan toteuttamistapaa kannattaa tarkastella ennak
koluulottomasti ja pyrkiä tuomaan entistä enemmän
asukkaita, järjestöjä, yrityksiä ja uskonnollisia yhteisöjä
mukaan toimintaan.
11) Päihdepalvelut on lähtenyt muuttamaan palvelura
kennettaan avopalvelupainotteisemmaksi. Muutosta
tehdään yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveyspalve
lujen kanssa kehittämällä uusia palvelumuotoja, jotka
paremmin vastaavat asiakkaiden tarpeita. Kehitystyö
on lähtenyt hyvin käyntiin ja uusia palvelumuotoja to
teutetaan jo pilottihankkeina. Päihdepalvelujen avo
palvelujen kehitystyön jatkaminen on tärkeää. Myös
laitospaikkojen riittävyys on varmistettava, jotta kaik
ki asiakkaat saavat tarkoituksenmukaisen palvelun ja
palvelujen saatavuus tulevaisuudessa turvataan.

8) Liikuntapalveluissa painottuvat toisaalta lasten ja
nuorten ja toisaalta ikäihmisten tarpeet. On tärkeää
yrittää tavoittaa liikuntaa harrastamattomia lapsia ja
saada heitä aktivoitua. Ikäihmisten liikuntakyvyn säi
lyminen ja aktiivinen säilyttäminen merkitsevät paljon
elämän laadun kannalta. Yhtenä lähivuosien suunnit
telun painopisteenä ovat lähiliikuntapaikat ja -palvelut
kaikille ikäryhmille. Suurin lähivuosien ponnistus on
kuitenkin Elmon urheilupuiston rakentaminen. Lisäk

Psykososiaalisissa palveluissa jonotusajat perheneu
voloihin ovat pidentyneet. Perheneuvoloissa pysty
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tään kriisitapaukset vielä hoitamaan nopeasti, mutta
muutoin palvelut ovat ruuhkaantuneet ja jonotusaika
on kuukausia. Perheneuvoloiden toiminnan ja palve
lurakenteen kehittämistä selvittäneen työryhmän eh
dotuksia pitääkin nopeasti ryhtyä viemään eteenpäin,
jotta kasvavaan palvelutarpeeseen pystytään parem
min tulevaisuudessa vastaamaan ja jonotusajat saa
daan lyhenemään.

tämistyössä. Lisäksi kaupunginvaltuuston päätökseen
liitetyssä pöytäkirjalausumassa korostettiin, että seu
tuhallinnon kehittämisen jatkotyössä pitää kiinnittää
erityinen huomio kansalaisten vaikutusmahdollisuuk
sien lisäämiseen.
14) Päivähoidon kysyntä on viime vuosina Vantaalla
ylittänyt selvästi ennusteet ja aiheuttanut talousar
vio määrärahojen ylityksen. Varhaiskasvatus toi uusia
vaihtoehtoja kokopäivähoidolle vuonna 2010 muun
muassa lisäämällä kerhotoimintaa ja perustamalla uu
sia tilapäishoidon palvelupisteitä. Uutena asiana per
heille tuli myös hoitopaikkatakuu eli päivähoidossa
olevalle lapselle luvataan hoitopaikka entisestä päi
väkodista seuraavan elokuun aikana, jos lapsi kes
keyttää päivähoidossa olemisen vähintään neljän ka
lenterikuukauden ajaksi. Lisäksi kaupunginvaltuusto
päätti kotihoidon tuen Vantaa-lisän korottamisesta ja
ehdollistamisesta. Päätöksellä pyrittiin tasaamaan ko
kopäivähoidon kysyntää. Samalla parannettiin VanVan
järjestelmän avulla taloustiedon hyödynnettävyyttä
ja talouden ennustettavuutta. Varhaiskasvatuksen toi
menpiteillä onnistuttiinkin tasaamaan kokopäivähoi
don kysyntää ja menot pysyivät talousarvioraameissa
vuonna 2010.

12) Tilakeskuksen organisaatiouudistusta on valmistel
tu vuonna 2010 ja valmistelu jatkuu 2011. Uudistuk
sen päälinjaukset on tehty ja tilakeskuksen rooli halu
taan pitää vahvana säilyttämällä tilakeskus kaupungin
toimialana. Tilakeskuksen organisaatiouudistuksen
suunnittelun toteutuksessa on mukana myös useita
kaupungin muiden toimialojen edustajia. Asiakasnä
kökulman ja asiakaslähtöisyyden tuleekin korostua uu
den tilakeskus -toimialan toiminnassa. Uuden, kaikki
toimialat kattavan toimitiloja ja tilapalveluja koskevan
palvelusopimusjärjestelmän pitää olla valmiina ennen
uuden tilakeskus -toimialan toiminnan aloittamista.
13) Vuoden 2010 aikana tehtiin sekä selvitys Helsin
gin ja Vantaan kaupunkien mahdollisen yhdistymisen
eduista ja haitoista ja selvitys kaksiportaisen seutu
hallinnon eduista ja haitoista. Helsinki-Vantaa selvi
tys tehtiin molempien kaupunkien edustajista koos
tuvissa teemaryhmissä virkatyönä. Seutuselvityksessä
oli puolestaan mukana 14 Helsingin seudun kaupun
kia ja kuntaa ja selvitys tehtiin seudun johtavista vi
ranhaltijoista koostuvissa työryhmissä virkatyönä.
Seutuselvityksen käytännön koordinoinnista ja tuki
palveluista vastasi Vantaan kaupunki. Molemmat sel
vitykset tuottivat runsaasti hyödynnettävää aineistoa
erilaiseen toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun.
Helsinki-Vantaa selvityksen aineistoa voidaan hyö
dyntää sekä kaupunkien yhteistyön että kaupunki
en oman toiminnan kehittämisessä. Seutuhallinnon
selvityksen aineistoa voidaan puolestaan hyödyntää
uusia seudullisia kehittämismalleja mietittäessä. Van
taan kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa 2011
Vantaan kannan seutuhallinnon kehittämiseksi. Van
taa pitää Helsingin seudun kehittämistyössä tärkeä
nä monitahoisen hallinnon ja seudullisten palvelujen
strategisen suunnittelun ja päätöksenteon tehosta
mista ja selkiinnyttämistä. Vantaan katsoo myös, että
kunnilla tulee olla vahva rooli Helsingin seudun kehit

15) Kynnysarvot ylittävät kaupungin materiaalihankin
nat on keskitetty hankintakeskukseen. Palvelut kilpai
lutetaan pääosin toimialoilla, joiden kilpailuttamisen
osaamista on edelleen kehitettävä. Lisäksi tehdään
jonkin verran yhteishankintoja pääkaupunkiseudun
kaupunkien kanssa. Ympäristönäkökulmien huomi
oon ottaminen hankinnoissa helpottuu, kun siihen
sopivia kriteereitä laaditaan jatkuvasti lisää. Seuraava
haaste voisi olla tuotannon eettisyyden varmistami
nen ja siihen soveltuvien ehtojen kehitteleminen.
16) Toiminnanohjausjärjestelmä eli VanVan -hanke on
edennyt tuloksia tuottavalla tavalla. Tiedon hallinnan
tila on parantunut ja nopeutunut. Erityisesti taloutta
koskevan tiedon saannin nopeus ja hyödynnettävyys
ovat hankkeen tuloksena syntyneitä ansioita. Projek
tin eteneminen oli alun perin jaettu kolmeen vaihee
seen ja sen piti päättyä vuonna 2010. Projektin toinen
vaihe toteutui sisällöltään suunniteltua laajemmin.
Myös organisaatiomuutokset vaikuttavat hankkeen
etenemiseen. Projekti päättyy vuoden 2012 keväällä.
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17) Perusterveydenhuollolle asetetut kaupunkitason
strategiset tavoitteet sekä sosiaali- ja terveydenhuol
lon toimialan perusterveydenhuollolle asettamat ta
voitteet liittyvät sekä yleiseen terveyden edistämiseen
että perusterveydenhuollon tuottavuuden edistämi
seen ja resurssien tehokkaan käytön ohjaukseen. Te
hokkuuteen ja tuottavuuteen liittyviin tavoitteisiin
on löydetty näitä tavoitteita hyvin mittaavia mittarei
ta, mutta muihin tavoitteisiin ei yleensä liity selkeäs
ti mitattavia suureita, joten niiden mittaaminen ja to
teutumisen arviointi on usein hankalaa. Mittareilla ja
mittaamisella ei perusterveydenhuollossa ole selvää
toiminnan ohjausvaikutusta, koska tavoitteet eivät
ole selvillä kaikilla organisaatiotasoilla. Tiedotusta ta
voitteista sekä johtoportaalta suorittavalle tasolle että
päinvastoin pitäisikin perusterveydenhuollossa lisätä.
Myöskään perusterveydenhuollon rahoitus ja tuotet
tavat suoritteet eivät ole suoranaisessa yhteydessä ja
näin mittaamisella ja mittarien tuloksilla ei ole aina toi
vottavia vaikutuksia itse toimintaan. Tärkeää on laadu
kas ja toimiva perusterveydenhuolto, jolla saavutetaan
kustannussäästöjä erikoissairaanhoidossa.
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1 TARKASTUSLAUTAKUNTA

vutettavan arviointikertomuksen. Arviointikertomus
on yhteenveto arviointimuistioista ja tilinpäätöksen
johdosta tehtävistä havainnoista ja arvioista kyseistä
toiminta- ja varainhoitovuotta koskien. Tarkastuslau
takunta voi esittää tarvittaessa arvionsa myös erillisker
tomuksessa. Valtuustokauden päättyessä laadittavassa
arviointikertomuksessa tarkastellaan myös valtuusto
kauden tavoitteiden toteutumista mukaan lukien ta
loussuunnittelukauden tavoitteiden yleinen linja.

1.1 Tarkastuslautakunnan
tehtävät
Valtuusto asettaa valtuustokaudelleen tarkastuslauta
kunnan, jonka on

•

kuntalain 71 §:n mukaisesti valmisteltava valtuus
ton päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta
koskevat asiat valtuustolle,

•

arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalli
set ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet,

•

jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää,
arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista
tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitel
man ja toimenpideohjelman riittävyyttä,

•

huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkas
tuksen yhteensovittamisesta,

•

mikäli tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuk
sessaan kohdistanut muistutuksen tilivelvolliseen,
hankittava tilintarkastuskertomuksessa kohdiste
tusta muistutuksesta asianomaisten selvitykset ja
kaupunginhallituksen lausunto sekä tehtävä tämän
jälkeen oma päätösehdotuksensa valtuustolle niis
tä toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus, sii
nä tehdyt muistutukset sekä hankitut selvitykset ja
lausunnot antavat aihetta.

1.2 Tarkastuslautakunnan
kokoonpano
Kaupunginvaltuusto on 26.1.2009 asettanut tarkastus
lautakunnan valtuustokaudelle 2009–2012. Tarkastus
lautakunnan kokoonpano vuonna 2010 on ollut seu
raava:
Jäsen
Kokko Hannu, puheenjohtaja
Virta Raija, varapuheenjohtaja
Ala-Nikkola Taina
Heinonen Ilmari
Härmälä Göran
Jääskeläinen Markku J
Koivuniemi Petri
Niikko Mika
Ryhänen Riitta
Tahvanainen Säde

Varajäsen
Korhonen Leena
Kunnas Jukka
Murto Marja-Leena
Saramo Jussi
Leppänen Janne
Sodhi Ranbir
Norres Lasse
Uppala Timo
Kuokkanen Marjut
Loikkanen Eva Maria

1.3 Tarkastuslautakunnan
toiminta

Kuntalain 74 §:stä ilmenevät tarkastuslautakunnan tie
tojensaantioikeudet tarkastustehtävän hoitamisen yh
teydessä.
Tarkastuslautakunnan tehtävän voidaan yleisesti
todeta liittyvän demokraattiseen järjestelmään, sillä
tarkastuslautakunta toimii politiikan ohjauksen asian
tuntijaelimenä ja tarkastuslautakunnan jäsenet toimi
vat kuntalaisten edustajina. Se on valtuuston asemaa
strategisena johtajana korostava ja poliittisten tavoit
teiden saavuttamisen arviointia suorittava instituutio.
Tarkastuslautakunta laatii vuosittain kaupungin
valtuustolle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä luo

Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö on tarkastussääntö,
joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 28.1.2008 ja
tuli voimaan 1.3.2008. Sen mukaan ulkoisen tarkastuk
sen tulosalueen muodostavat tarkastuslautakunta, ti
lintarkastaja ja tarkastuslautakunnan alainen ulkoisen
tarkastuksen henkilöstö. Ulkoisen tarkastuksen henki
löstöön kuuluvat JHTT kaupunginreviisori, kaksi kau
punkitarkastajaa sekä tarkastussihteeri.
Tilintarkastajana on toiminut JHTT-yhteisö Oy Au
diator Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana vuoden
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alun JHTT, KHT Pasi Leppänen ja 26.8.2010 alkaen
JHTT, KHT, CIA Tuulikki Tuononen. Vantaan kaupun
ki on ostanut JHTT-yhteisöltä 180 tilintarkastuspäivää
vuodessa. Tarkastussäännön mukaan kaupunginrevii
sori avustaa JHTT-yhteisöä tilintarkastuksen suoritta
misessa. Sopimuksen mukaan JHTT-tasoista avusta
mista on tehty 80 päivää.
Tarkastuslautakunta on vuonna 2008 vahvistanut
periaatteet konserniyhteisöjen tilintarkastuksen jär
jestämisestä. Konserniyhteisöjen tilintarkastajina ovat
vuonna 2010 toimineet seuraavat KHT-yhteisöt: Ernst
& Young Oy, Deloitte & Touche Oy ja KPMG Oy Ab.
Vuoden 2010 arviointeja varten tarkastuslautakunta
on toimintavuonna1 kokoontunut yhteensä kahdek
san kertaa. Tämän lisäksi lautakunnan työryhmät ovat
kokoontuneet yhteensä kahdeksan kertaa.
Lautakunta on 26.8.2010 käsitellyt tilintarkastajan
työohjelman tilintarkastusvuodelle 2010. Vastuullinen
tilintarkastaja on määräajoin osallistunut lautakunnan
kokouksiin ja raportoinut työohjelman toteutumisesta
sekä tarkastushavainnoistaan.
Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan tarkas
tuslautakunnat tekivät vuonna 2010 kolmannen yhtei
sen arvioinnin. Arviointia ohjasi tarkastuslautakuntien
puheenjohtajista koostunut ohjausryhmä. Arvioinnin
aiheena oli maankäytön ja asumisen yhteistyö pää
kaupunkiseudulla. Raportin lopullinen versio käsitel
tiin kunkin kaupungin tarkastuslautakunnassa kevääl
lä 2011.
Tarkastuslautakunta tutki myös perusterveyden
huollon tehokkuuden ja vaikuttavuuden mittaamista
sekä strategisia tavoitteita Vantaan kaupungissa. Arvi
oinnin pohjaksi hankittiin opiskelijan opinnäytetyön
taustaksi laatima tutkimus. Arviointi on kohdassa 5.4.
Tarkastuslautakunta antaa erillisen toimintakerto
muksen sekä laatii toimintasuunnitelman.

Vuotuinen arviointisuunnitelma on osa valtuustokau
den arviointisuunnitelmaa.
Tarkastuslautakunnan arviointityö korostaa Van
taalla valtuuston asemaa strategisena johtajana ja po
liittisten tavoitteiden asettajana. Arviointinäkökulma
lähtee strategisista valinnoista ja kriittisistä menestys
tekijöistä edeten sitoviin tavoitteisiin, joiden saavut
tamista verrataan toimialojen, tulosalueiden ja tulos
yksiköiden esittämiin tulosraportteihin. Arvioinnin
kohteena ovat keinot, joilla tavoitteisiin pyritään sekä
se, onko eteneminen strategian mukaista. Arviointia
suoritetaan tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuus
näkökulmasta. Tasapainotetun mittariston vaikutta
vuus-, talous-, henkilöstö- ja prosessinäkökulmat ovat
tarkastuslautakunnan arviointityön lähtökohdat. Arvi
oinnin suunnittelu asettaa vaatimuksia tietohuollolle
ja tietojen keräämisen suunnittelulle.
Vantaan kaupunkitasoisen strategian tavoitteet
ovat suurelta osaltaan poikkihallinnollisia, mikä aset
taa haasteita arviointityölle. Valtuustokaudella käy
dään lävitse myös tulosalueet osana kaupunkitasois
ta strategiaa ja sen jalkauttamista. Tällöin suoritetaan
myös yksittäisten toimintojen arviointia. Näistä esite
tään yhteenvedot toiminnan näkökulmaa koskevassa
osiossa. Arviointi on osa toiminnan ohjausta ja kehittä
mistä. Vantaalla arviointituloksia hyödynnetään osana
taloussuunnittelu- ja strategiaprosessia. Tarkastuslau
takunta on demokratian ja tilivelvollisuuden toteutu
misen väline.
Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma on to
teutunut suunnittelukaudella. Samoin tilintarkastajan
työohjelma vuodelta 2010 annettavaa tilintarkastus
kertomusta varten on toteutunut.
Tarkastuslautakunta palkittiin
Vantaan kaupungin tarkastuslautakunta voitti 1. pal
kinnon Vuoden Arviointikertomus 2009 pääsarjassa.
Kilpailun järjesti PricewaterhouseCoopers. Voittajan
valitsi riippumaton tuomaristo, jonka kokoonpano oli
seuraava: Kunnallisalan kehittämissäätiön asiamies
Antti Mykkänen, kunnallistalouden emeritusprofes
sori Pentti Meklin sekä julkishallinnon kehittämisen ja
arvioinnin asiantuntija, VTT Mikko Wennberg.

Arvioinnin suunnittelu ja toteutuminen
Arviointisuunnitelmansa mukaisesti tarkastuslauta
kunta on arviointityössään perehtynyt kaupungin eri
toimialojen toimintaan ja palvelutuotantoon hankki
miensa asiakirjojen avulla, kuulemalla vastuuhenki
löitä sekä käymällä tutustumiskäynneillä toimialoilla.

1

Toimintavuosi 1.6.2010–31.5.2011.
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1.4 Tarkastuslautakunnan
valtuutetuille suorittaman
kyselyn tulokset
Tarkastuslautakunta suoritti syksyllä 2010 kyselyn val
tuutetuille. Kysely suoritettiin yhdessä Espoon, Hel
singin, Hämeenlinnan, Kuopion, Lahden, Lappeen
rannan, Oulun, Porin, Rovaniemen, Tampereen ja
Vantaan kanssa. Kyselyn vastausten analysoinnin suo
ritti professori Lasse Oulasvirta Tampereen yliopistos
ta ja vastaukset koosti Lahden kaupungin ulkoisen tar
kastuksen henkilöstö. Kysely jakaantui kolmeen osaan,
ensimmäisessä osassa tiedusteltiin valtuutetuilta hei
dän mielipidettään valtuuston asettamista tavoitteis
ta. Toinen osa käsitteli tarkastuslautakunnan toimintaa
ja kolmas osa arviointikertomusta.
Kyselyssä käytettiin asteikkoa 1–5 (1 huonoin arvo
sana ja 5 paras arvosana). Tavoitteista ja arviointikerto
muksesta annettiin kokonaisarvosana asteikolla 4–10
(4 huonoin arvosana ja 10 paras arvosana).
Kyselyn vastausprosentti oli Vantaalla 50,7, kun taas
kaupunkien keskiarvo oli 58 prosenttia.

Vuoden Arviointikertomus 2009 kilpailun palkintojenjakoti
laisuus. Kuva Olli Manner.
Muu toiminta
Tarkastuslautakunta on osallistunut Helsingin kau
pungin järjestämään PKS-tarkastuslautakuntien ja
-toimien yhteiseen koulutustilaisuuteen 23.11.2010.
Seminaari, jonka aiheena olivat metropolipolitiikka,
metropolialueen kilpailukyky ja hyvinvointi, Helsin
ki-Vantaa selvitys ja seutuhallintoselvitys, järjestettiin
Helsingin kaupungintalolla. Lisäksi Espoo, Lahti, Hä
meenlinna ja Vantaa järjestävät vuosittain yhteisen
oman kaksipäiväisen seminaarin. Vuonna 2010 semi
naari pidettiin Espoossa 9.–10.11.2010. Lautakunta on
osallistunut alan koulutustilaisuuksiin vuonna 2010
ja jatkanut oman arviointitoimintansa kehittämistä
muun muassa järjestämällä koulutusta 27.10.2010.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja kaupun
ginreviisori osallistuivat pohjoismaiseen kunnallisalan
tarkastustoiminnan kehittämiskonferenssiin Islannissa
14.–17.8.2010.

Tavoitteita koskeva osio
Tavoitteiden asettamiseen vantaalaiset valtuutetut
kokivat voivansa vaikuttaa hieman keskimääräistä
enemmän. Kunnan toimintaa tavoitteiden katsottiin
ohjaavan hieman keskimääräistä vähemmän. Yhteys
kunnan strategiaan oli taas yhteneväinen kaupunki
en keskiarvon kanssa. Parhaiten tavoitteiden katsottiin
olevan yhteydessä strategiaan Tampereella ja heikoi
ten Helsingissä. Tavoitteiden katsottiin kytkeytyvän
päätöksenteossa määrärahoihin heikoiten Vantaalla ja
Helsingissä. Samoin tavoitteiden ei katsottu Vantaalla,
Helsingissä ja Rovaniemellä sisältävän riittävästi kunta
laisten palveluja koskevia tavoitteita. Myöskään tavoit
teiden haastavuutta ja määrän sopivuutta ei Vantaal
la pidetty keskiarvoon yltävänä. Kuitenkin arvosana
Vantaan tavoitteista oli 7,7, kun se kaikkien kaupunki
en keskiarvon mukaan oli 7,6.

Tiedotus
Vantaan kaupungin nettisivuilla osoitteessa www.
vantaa.fi esitellään kaupungin tarkastuslautakunta
ja ulkoinen tarkastus. Esityslistat ja pöytäkirjat sekä
arviointikertomus toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta on asetettu verkkoon
kaupunkilaisten luettavaksi. Tarkastuslautakunta
raportoi ja tiedottaa tehtäviinsä liittyvistä asioista
ensisijaisesti kaupunginvaltuustolle. Tiedotuksessa
noudatetaan soveltuvin osin kaupunginhallituksen
hyväksymiä yleisiä ohjeita kaupungin tiedottamisen
periaatteista.

Tarkastuslautakunnan toimintaa koskeva osio
Kysymys, joka käsitteli tarkastuslautakunnan toimin
taa muusta kuntaorganisaatiosta riippumattomasti ja
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itsenäisesti, sai Vantaalla arvosanan 3,9 keskiarvon ol
lessa 4,0. Kunnan viranhaltijoiden toimintaa katsottiin
tarkastuslautakunnan arvioivan hyvin, samoin riittä
västi luottamustoimielinten toimintaa. Kysymykseen
siitä, arvioiko tarkastuslautakunta tasapuolisesti kun
nan eri toimintoja, saatiin vastaukseksi 3,8 keskiarvon
ollessa 3,6.

Avoimissa vastauksissa toivomukset esitettiin seuraa
vasti:

Ylipäätänsä toivottiin tavoitteellista, mitattavaa ja
tehtävän keskeisimmän ja oleellisimman osan esiin
tuomista.
Päätöksentekoon ja tavoitteiden sisältöön kaivattiin
aitoa demokratiaa. ”Ryhmäkuri kuristaa koko prosessin muutaman miehen showksi. Virkamiehillä on myös
poliittinen tausta, joten päätökset on jo etukäteen so
vittu. Ne käytetään vain muodollisesti kaupunginhalli
tuksessa ja kaupunginvaltuustossa.”
Ajallista ulottuvuutta ja sisällön laajempaa pohdin
taa esitti kaksi vastaajaa seuraavasti:
” Tavoitteita pitäisi pohtia jo keväällä ja useampi val
tuustovuosi kerrallaan sekä mitä välitavoitteita voisi
olla tavoitteeseen pääsemiseksi. Samalla voisi miettiä
strategian luomista, keskustelua siitä ja toteuttamista
entistä enemmän. Tavoitteiden mittareiden tulisi olla
parempia.”
” Tavoitteiden sisällöt tulisi koota laajemmalta poh
jalta, ei vain muutaman poliittisen ryhmän keskinäi
sen neuvottelun tuloksena. Poliittiset johtavien vir
kamiesten nimitykset johtavat pääosin tavoitteisiin,
jotka ovat puolueen tavoitteita eikä kuntalaisten ve
ronmaksajien tavoitteita, joita niiden tulisi olla. Ta
voitteiden sisältö tulisi hakea aidosti kuntalaisia kuu
lemalla. Tavoitteiden sisällöt eivät vastaa esimerkiksi
enemmistön tahtoa.”
Tavoitteista tulisi vastaajan mukaan pitää kiinni eikä
vain todeta, ettei sitä saavutettu. Valtuustolla tulisi olla
mahdollisuus resurssoida tavoite paremmin esimer
kiksi seuraavana vuonna.

Kysymys: Mitä muutoksia toivoisit tavoitteita
koskevaan päätöksentekoon tai tavoitteiden si
sältöön?

Kysymys: Mistä asiakokonaisuuksista valtuusto
mielestäsi tarvitsisi tarkastuslautakunnan tuot
tamaa arviointitietoa?

Tavoitteita laadittaessa tulee käydä yhteistä keskus
telua eri poliittisten ryhmien välillä sekä virkamiesten
kanssa ohjelmoidusti. Kun poliitikot ovat itse linjaa
massa tavoitteita, sitoudutaan niihin päätöksenteos
sa. Tavoitteiden sisällön on hyvä olla lyhyemmän aika
välin talousarviovuoden tavoitteita, konkreettisesti ja
selkeästi mitattavia sekä pidemmän aikavälin talous
suunnitelmakauden tavoitteita, laajemmin toimintaa
linjaavia. Nykyinen lukumäärä on vielä liian suuri.
Tavoitteiden sisältöön tulee kiinnittää huomiota, sil
lä monta kertaa on vaikeaa ymmärtää tai saada koko
naiskuvaa hahmotetuksi.

Eniten mainintoja esiintyi tilakeskuksen toiminnasta ja
tilahallinnasta.
Kilpailuttamisen tuottamat euromääräiset säästöt
ja kilpailuttamisen vaikutukset sekä yhtiöt olivat toi
vomuslistalla.
Kaikkien toimialojen merkittävimmistä tavoitteista
olisi hyvä olla saatavilla tiivistetysti tietoa. Samoin si
tovien tavoitteiden käsittelystä lautakunnan päätök
senteossa.
Todellisten kustannusten tuottama hyöty jää val
tuuston jäsenelle epäselväksi.
Keskushallinnon toiminnasta ja kaupunginhallituk

Arviointikertomusta koskeva osio
Tarkastuslautakunnan arviointityön katsottiin tuotta
neen oleellista tietoa toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta. Tulos oli yhdenmukainen
Vantaalla, Helsingissä ja Oulussa arvion ollessa 4,0, kun
keskiarvo oli 3,7. Arviointikertomuksen perustuminen
faktoihin sai Vantaalla arvosanan 4,3 (keskiarvo 4,0).
Arviointikertomus lisää valtuuston mahdollisuutta ke
hittää kunnan toimintaa ja sen tuloksellisuutta arviolla
4,1 (keskiarvon ollessa 3,7). Arviointiin siitä, miten hy
vin tulevan toiminnan suunnittelussa otetaan huomi
oon tarkastuslautakunnan esittämät havainnot ja kan
nanotot, Vantaa sijoittui täsmälleen keskiarvoon 3,2.
Arviointikertomuksen tiedottamisesta kuntalaisille
Vantaa jäi keskiarvon alapuolelle arvosanalla 2,7 (kes
kiarvo 2,8). Arvosana arviointikertomuksesta oli 8,6,
joka oli paras kyselyyn osallistuneista kaupungeista.
Kaupunkien keskiarvo oli tässä kysymyksessä 8,0.
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sen toiminnasta olisi hyvä saada raportointitietoa.
Lisäksi toivottiin tietoa päätösten yhteiskunnallisis
ta vaikutuksista.

lautakunnat ovat arviointitoiminnallaan kohtuullisel
la tavalla lunastaneet niille asetetut odotukset, mutta
täysin tyytyväisiä ei voida olla. Tutkittujen kaupunkien
välillä oli tiettyjä eroja vaikkakaan ei kovin suuria. Kau
pungit ovat saaneet jonkin verran parantuneita arvioi
ta vastaajilta verrattuna vuoteen 2008.
Klassinen ongelma tavoiteasetannasta ja mittarei
den pätevyydestä on edelleen olemassa. Lisäksi ra
portoinnin muotoa ja kohdistamista pitäisi vastausten
perusteella kehittää. Selvästi nousi esille väli- ja jälki
raportoinnin kehittäminen, osittain myös kuntalaisil
le tiedottamisen lisääminen. Tämä huomio päti niin
vuoden 2008 kyselyssä kuin vuoden 2010 kyselyssä.
Tarkastuslautakunnan resurssointiin ei oltu lähes
kään tyytyväisiä. Tässä yhteydessä tulisi kiinnittää
huomiota myös lautakuntien luottamushenkilöjäsen
ten arviointitoiminnan parempaan tukemiseen, kou
luttamiseen, osallistumiseen ja myös henkilökohtaisiin
mahdollisuuksiin hoitaa vaativaa luottamustehtävää.
Tarkastuslautakuntien on syytä yrittää myös terävöit
tää asemaansa budjettiprosessissa, jos se on mahdol
lista kaupungin taloudellisen aseman ja talouden raa
mien sisällä.
Esille tuotiin myös se, että kuntalaisille tulisi lisätä
arvioinnista tiedottamista, ja se, että tavoitteiden ase
tanta- ja arviointiprosessissa pitäisi paremmin kuun
nella ja osallistaa kuntalaisia.

Kysymys: Parannusehdotuksia ja palautetta tar
kastuslautakunnan toimintatavoista ja rapor
toinnista.
Valtuutetut olivat tyytyväisiä tarkastuslautakunnan
nykyiseen toimintaan.
Yhdessä vastauksessa toivottiin kerrottavan, mitä
määrärahoilla on saatu aikaiseksi. Myös nopeaan tiet
tyä asiaa koskevaan tarkastamiseen tulisi valtuutetun
mielestä olla valmius.
Kysymys: Jos haluaisit muutakin raportointia val
tuustolle lautakunnan arviointitehtävässä kuin
arviointikertomuksen, niin mitä ja kuinka usein
(esim. väliraportit, toimenpiteiden jälkiseuranta
raportit jne.)?
Valtuutetut esittivät toimenpiteiden toteutumisen jäl
kiseurantaa koskevaa raportointia. Valtuutettujen mu
kaan erilaisten hankkeiden ja projektien käynnistys
vaiheessa esitellään valtuustolle laajasti hankkeita ja
niiden positiivisia vaikutuksia. Sen sijaan jälkiseurantaa
ei useinkaan esitetä. Kyselyn tuloksena oli, että toteu
tumaseurantaa olisi lisättävä ja hankkeille olisi nimet
tävä vastuuhenkilöt.
Toisaalta valtuutetut totesivat, että tarkastuslau
takunnan olisi raportoitava enemmän, mutta osassa
vastauksissa valtuutetut jättivät tarkastuslautakunnal
le harkintavallan raportoida vain tärkeiksi kokemistaan
asioista.
Kysymys: Miten kehittäisit tarkastuslautakunnan
arviointikertomusta?
Vastauksissa painotettiin ulkoasun kehittämistä ja toi
vottiin lisää linkkejä nettiin. Myös yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden arviointia toivottiin lisää.
Kyselyn yhteenveto
Kaiken kaikkiaan kyselyn perusteella vaikuttaa siltä,
että kaupungeissa voidaan olla melko tyytyväisiä ar
vioinnin ja arviointikertomusten suhteen. Tarkastus
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2 ARVIOINTIKERTOMUS
HAVAINTOJEN SEURANTA

litus antoi vastauksensa 1.11.2010. Arviointikertomus
oli käsitelty ja vastaukset annettu lautakunnissa syk
syn 2010 aikana. Arviointikertomus on näin päässyt
vaikuttamaan vuoden 2011 talousarvion ja vuosien
2012–2014 taloussuunnitelman laadintaan.
Yleisesti voidaan todeta, että vastaukset arviointi
kertomukseen olivat parantuneet. Samoin toimialat
ovat ryhtyneet pääsääntöisesti toimimaan kehittämis
ehdotusten ja suositusten mukaisesti.

Arviointikertomus vuodelta 2009 valmistui käsittely
aineistoksi kaupunginvaltuuston 20.–21.5.2010 pitä
mään strategiaseminaariin, jonka pohjalta kaupun
ginvaltuusto kävi kokouksessaan 24.5.2010 vuosien
2011–2014 taloussuunnitelman lähetekeskustelun.
Kaupunginvaltuusto merkitsi samassa kokouksessa
24.5.2010 arviointikertomuksen vuodelta 2009 tie
doksi ja lähetti sen kaupunginhallitukselle toimenpi
teitä varten. Kaupunginhallitus lähetti kokouksessaan
7.6.2010 kaupunginvaltuuston 24.5.2010 tekemän
päätöksen asianomaisille toimialoille toimenpiteitä
varten.
Taloussuunnittelu keräsi toimialoilta, eräiltä keskus
hallinnon tulosalueilta ja liikelaitoksilta selvitykset nii
tä koskevista arviointikertomuksen kohdista. Toimialo
jen selvitykset käsiteltiin lautakunnassa syksyn 2010
aikana. Kaupunginhallitus hyväksyi 1.11.2010 talous
suunnittelun laatiman selvityksen vuoden 2009 ar
viointikertomuksesta aiheutuneista toimenpiteitä ja
esitti sen kaupunginhallituksen selvityksenä tiedoksi
kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto merkitsi
kaupunginhallituksen selvityksen tiedoksi kokoukses
saan 15.11.2010.
Arviointikertomuksella voi olla välittömien ja konk
reettisten hyötyjen lisäksi välillisiä vaikutuksia. Kunnan
hitaan ja pitkäjänteisen toiminnan luonteen vuoksi
havainnot voivat vaikuttaa muutoksena vasta pitkäl
lä aikavälillä. Arviointiprosessi voidaan nähdä myös
oppimisen lähteenä, joka kehittää argumentointia ja
lisää vuorovaikutuksellista dialogia organisaation ja
päätöksentekoelinten kesken. Seuraavassa kaupun
ginhallituksen selvityksen perusteella vuoden 2009
arviointikertomuksen havaintojen vaikutuksia.

2.2 Lasten ja nuorten
tukeminen
Arviointikertomus 2009: Kodin ulkopuolelle sijoi
tettujen 0–17-vuotiaiden osuus ikäryhmästä pysyi
vuonna 2009 vuoden 2008 tasolla eli 1,4 prosent
tina ikäryhmästä. Tavoitteena oli osuuden pienen
täminen vuoden 2009 kuluessa. Tavoitteen toteu
tuminen on siten yksinkertaisesti mitattavissa, ja
asetetuilla mittareilla arvioituna tavoite ei toteu
tunut.
Kaupunginhallituksen selvityksessä todetaan, että
tarkastuslautakunta on pitänyt myönteisenä, että si
joitusten määrän kasvu on saatu pysähtymään, mikä
poikkeaa positiivisesti muiden suurten kuntien kehi
tyksestä. Jatkossa mittarin tavoitetason tarkoituksen
mukaisuuteen toimiala kiinnittää entistä enemmän
huomiota.

2.3 Kuntalaiset, kumppanit ja
verkostot

2.1 Vastaukset vuoden 2009
arviointikertomuksen
johdosta

Arviointikertomus 2009: Avustusten myöntämis
periaatteiden onnistunut uudistaminen on tärke
ää. Uuden prosessin tulee toimia siten, että kaik
ki hakemukset voidaan jättää samaan paikkaan.
Avustusten myöntämisen tulee olla tasapuolista
ja saa perustua vain hakemuksiin ja toiminnan
tuloksiin. Lisäksi ei-rahalliset tuet, kuten tilojen

Vuonna 2010 on onnistuttu parantamaan arviointiker
tomuksen hyödynnettävyyttä korjaamalla vastaus
ten antamiseen käytettyä aikataulua. Kaupunginhal
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Ympäristöjohtamista ja ilmastonmuutosta koske
vassa tavoitteessa mainittu energiatehokkuusso
pimus ei vielä sisällä vuodelle 2009 minkäänlaista
tavoitetta. Ensimmäinen energiansäästön välita
voite 3,971 GWh on määritelty vuodelle 2010. Li
säksi tavoitteen arvioimiseksi tarvitaan pohjaksi
tietoja kaupungin omistamien kiinteistöjen ener
giankulutuksesta aiemmilta vuosilta, mutta nämä
luvut valmistuvat vasta keväällä 2010.
Tuloksellista johtamista parantavassa tulos- ja
kehityskeskusteluja koskevassa tavoitteessa mit
tari ei mahdollista toteuman arviointia. Tavoitetta
kirjaimellisesti tulkittaessa mikä tahansa pidetty
jen tulos- ja kehityskeskustelujen määrä toteuttaisi
tavoitteen.

käyttöoikeudet, tulee ottaa huomioon avustus
ten määrää arvioitaessa. Avustushakemusten ja
myöntämisprosessin sähköistäminen on asiakas
palvelun näkökulmasta hyvin tärkeää. Tavoite ei
toteutunut vuoden 2009 aikana.
Toimiala yhtyy kaikkiin tarkastuslautakunnan havain
toihin ja suosituksiin. Toimiala onkin jatkanut tavoit
teen toteutumisen valmistelua vuoden 2010 aikana
uudessa työryhmässä. Asiaa käsitellään lähemmin tä
män arviointikertomuksen luvussa 5.6.4.

2.4 Osaavan työvoiman
varmistaminen

Tilakeskus on tilinpäätöksessä raportoinut energiate
hokkuussopimuksen mukaisen energiansäästöä kos
kevan tavoitteen täysin toteutuneeksi. Toimiala ei ole
lausunut mitään tavoitteen saavuttamisesta kohdassa
2.6 mainitusta syystä.
Henkilöstökeskuksen vastauksesta ilmenee, että
tulos- ja kehityskeskustelujen mittarilla on tarkoitettu
sitä, että mitataan määrää ja arvioidaan sitä suhteessa
tavoitteeseen – jokaisella on oikeus. Edelleen vasta
uksesta ilmenee, että mittaria tulee kehittää jatkossa.
Jokaisella on oikeus ei kuitenkaan tuolloin ollut tavoit
teen mittarina.

Arviointikertomus 2009: Tavoitteelle on asetettu
arviointikriteeriksi rekrytointi- ja perehdyttämis
kyselyn sekä mainemittauksen tulokset. Maine
mittausta ei toteutettu. Vaikka toteutetusta mit
tarista saatiinkin tavoitteen toteutumista tukevia
tuloksia, toisen mittarin puuttuessa kokonaan ta
voite voidaan arvioida vain jossain määrin toteu
tuneeksi.
Henkilöstökeskus ei kommentoi vastauksessaan suo
raan mainemittausta, mutta toteaa, että työhyvinvoin
tiin panostamista on jatkettu edelleen ja toimintatapa
tulee tehostumaan myös tulevana vuonna.

2.6 Yksittäisiä huomioita

2.5 Tavoitteiden arvioitavuus
Arviointikertomus 2009: Tarkastuslautakunta ei
voinut arvioida tavoitteen saavuttamista seuraa
vien kahden tavoitteen osalta: Kaupungin omis
tamien kiinteistöjen energiansäästöä tehostetaan
vähintään energiatehokkuussopimuksen mukai
sesti ja tulos- ja kehityskeskustelut ovat osa kau
pungin johtamisjärjestelmää kaikissa tulosyksi
köissä.
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•

Arviointikertomuksessa suositeltiin arvioimaan
vuonna 2006 laaditun ja osittain vanhentuneen
konsernistrategian uudistamis- ja kehittämistar
peet. Konsernihallinto on esittänyt toimeksiannoksi
sisäiselle tarkastukselle arvioida konsernistrategian
uudistamisen tarpeen laajuuden ja kohteet vuoden
2010 loppuun mennessä. Konsernihallinto on esittä
nyt vuoden 2011 sitovaksi tavoitteeksi konsernistra
tegian päivittämisen.

•

Arviointikertomuksessa esitettiin harkittavaksi tu
lisiko yksittäisten tytäryhtiöiden suoraa ohjausta
talousarviossa lisätä asettamalla usean suuren kau
pungin tavoin tytäryhteisökohtaisia taloudellisia ja
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toiminnallisia tavoitteita. Käytännöllä korostettai
siin lähtökohtaisesti kaupunkikonsernin poliittista
ohjausta ja valtuuston suorittaman konserniohja
uksen tärkeys korostuisi, kun palvelu- ja tukitehtä
viä siirretään peruskaupungilta konserniyhtiöille.
Konsernihallinto perustelee vastauksensa huolelli
sesti ja ilmoittaa kantanaan, ettei se pidä toimival
lan jaon yleisten periaatteiden kannalta luontevana
eikä tarkoituksenmukaisena yksittäisten tytäryhti
öitten suoraa ohjausta talousarviossa asetettavien
sitovien tavoitteiden kautta.

•

Tarkastuslautakunta suosittaa sukupuolinäkökul
man valtavirtaistamista tarkoituksena integroida
sukupuolinäkökulma osaksi normaalia virkatyötä
ja asioiden valmistelua, minkä vuoksi sukupuolivai
kutusten arviointi tulisi saada osaksi budjetointipro
sessia jo suunnitteluvaiheessa. Toimiala toteaa, että
kaupunkitasoinen toiminnallisen tasa-arvon ja yh
denvertaisuuden kehittäminen on kirjattu vapaa
ajan ja asukaspalveluiden lautakunnan ja toimialan
johtosääntöihin. Asiassa on edetty siten, että va
paa-ajan ja asukaspalveluiden toimiala on kehittä
nyt suunnitelmallisesti koko organisaation valmiuk
sia toiminnalliseen tasa-arvotyöhön ja suvaamiseen
sekä järjestänyt koulutusta.

•

Tilakeskus ei ole antanut kirjallista selvitystä arvioin
tikertomuksen johdosta.
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3 KAUPUNKISTRATEGIAN
TAVOITTEET

Tavoitteiden ja mittarien asettelu oli onnistunut osit
tain melko hyvin. Suurin osa tavoitteista ja mittareista
mahdollisti yksiselitteisen arvioinnin. Myös tavoittei
den raportointi oli suurimmilta osin hyvää ja tarkas
tuslautakunta on useimpien tavoitteiden osalta samaa
mieltä tavoitteen toteumasta. Kahden tavoitteen (ta
voitteet 3 ja 17) osalta mittarit oli asetettu siten, että
toteuman arviointi oli tarkastuslautakunnan arvion
mukaan mahdotonta. Myös tavoitteen 43 mittarissa
on liiaksi tulkinnanvaraa, jotta arviointia voisi tehdä.
Lisäksi tavoitteen 16 kohdalla asetetusta kahdesta mit
tarista toinen on sellainen, josta ei saatu lainkaan tie
toa. Tavoitteen 38 mittari oli kyllä täsmällinen, mutta
raportoinnin perusteella ei pysty päättelemään toteu
tuiko tavoite raportoinnissa esitetyllä tavalla. Näitä ta
voitteita ja niihin liittyviä ongelmia käsitellään tarkem
min alla luvuissa 3.2. ja 3.3.
Heikkoutena tavoitteissa on yleistynyt käytäntö,
jonka mukaan tavoitteena on yksittäinen toimenpide.
Tällaisia tavoitteita oli poikkeuksellisen paljon vuonna
2010. Taustalla ovat valtuustoryhmien sopimuksessa ja

3.1 Yleisiä havaintoja
tavoitteista
Kaupunginvaltuusto asetti vuodelle 2010 yhteensä 51
strategista tavoitetta. Tavoitteista täysin toteutuneiksi
raportoitiin 41, melko hyvin toteutuneiksi neljä ja jos
sain määrin toteutuneiksi yksi. Toteutumattomia ta
voitteita oli raportoinnin mukaan kaksi. Kolme tavoi
tetta siirrettiin vuodelle 2011. Seuraavassa taulukossa
tarkastellaan sitovien tavoitteiden toteutumista kriit
tisten menestystekijöiden mukaan jaoteltuna. Taulu
kossa esitetään tavoitteiden tilinpäätöksen mukainen
raportointi. Mikäli tarkastuslautakunnan näkemys ta
voitteen toteutumisen asteesta eroaa raportoinnista,
se esitetään lautakunnan kahdessa viimeisessä sarak
keessa.

TILINPÄÄTÖS 2010
TÄYSIN
Hallittu kaupunkikasvu

MELKO
HYVIN

JOSSAIN
MÄÄRIN

EI
LAINKAAN

ERI MIELTÄ

EI VOIDA
ARVIOIDA

2

Elinkeino- ja työllisyyspolitiikan
erityistoimet
Yhteinen vastuu hyvinvoinnista ja
ympäristöstä

TARKASTUSLAUTAKUNNAN
NÄKEMYS

1

1

6

Palvelutason ylläpito

8

2

Palvelustrategian terävöittäminen

10

1

Palvelutuotantoa tukevat toimitilat
ja tukipalvelut

4

Tuottavuuden parantaminen

3

Seutuyhteistyö ja edunvalvonta

2

Tuloksellinen ja energisoiva johta
minen

1

Tuottava ja voimaantuva henkilöstö

1

Talouden tervehdyttäminen

2

Omaisuuden hallinta

1

Tiukka kustannusjahti

1

1
3
(siirretty)

1
1

1
1
1
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Suositukset:
Tuottavuuden kasvattaminen kaupungin toimin
noissa ja palveluissa on erittäin tärkeä tavoite, jo
hon pitää jatkuvasti pyrkiä. Tuottavuuden tarkka
mittaaminen on kuitenkin hankalaa, koska tarkkaa
kaikki toiminnot kattavaa matemaattista yksiselit
teistä mittaria tähän ei vielä ole olemassa. Tuot
tavuutta mittaavien mittarien kehittämistä pitää
jatkaa ja ottaa kehitystyössä myös huomioon eri
toimialojen erilaisuus, jotta kaikille toimialoille
saadaan niiden erityispiirteet mahdollisimman
hyvin huomioonottavat tuottavuusmittarit.
Kaupungin tulee kehittää edelleen tietojohta
mistaan.2

kaupungin tuottavuusohjelmassa asetetut toimenpi
teet, joilla haetaan suuriakin rakenteellisia uudistuk
sia. Tällöin palveluverkkoja ja palvelujen järjestämisen
tapaa on selvitettävä ja muutoksia valmisteltava. Jos
sitä ei ole mahdollista kirjoittaa tavoitteeksi muuten
kuin toimenpiteen muotoon, esimerkiksi selvityksen
tekeminen, onko sen paikka kaupungin strategisissa
tavoitteissa.
Samoin raportoinnissa on yleistynyt käytäntö ettei
tavoitteen toteutumisesta kerrota tavoitteen rapor
toinnissa, vaan viitataan erillisiin asiakirjoihin ja pää
töksiin. Valtuutettu tai ulkopuolinen lukija ei täten saa
toimintakertomuksen raportoinnista tietoa tavoitteen
toteutumisesta.
Raportoinnista halutaan saada tietoa siitä, miten ta
voiteltavan tilan saavuttamisessa on edistytty. Ei sitä,
että jokin asiakirja on saatu valmiiksi tiettyyn päivä
määrään mennessä.

3.3 Huomautettavaa
tavoitteiden mittaroinnissa

3.2 Huomautettavaa
tavoitteiden raportoinnissa

Sitova tavoite 3: Jokaiselle vantaalaiselle alle
25-vuotiaalle työttömälle, jolla ei ole koulutus
paikkaa, taataan työ- tai harjoittelupaikka tai
luodaan valmiuksia työ- tai koulutuspaikan saa
miseksi ennen kuuden kuukauden yhtäjaksoista
työttömyysaikaa yhteistyössä kaupungin kaikki
en toimialojen sekä Kelan ja työ- ja elinkeinotoi
miston kanssa.

Sitova tavoite 38: Kaupungin toiminnoissa ja pal
veluissa on kahden prosentin tuottavuuden kasvu.
Arviointikriteeri

Tilinpäätöksen
raportointi

Tarkastuslauta
kunnan arvio

Kahden prosentin
tuottavuuden kas
vu on saavutettu.

Tavoite toteutui
täysin.

Tavoitteen toteu
tumisen arviointi
asetetun mittarin
tarkkuustasolla ei
selvitetyillä tiedoilla
ole mahdollista.

Tavoitteen raportoinnissa on mainittu erilaisia indi
kaattoreita (asukasmäärän kasvu, inflaatio, palkan
korotukset) ja verrattu kaupungin toimintamenojen
kasvua vuosien 2009 ja 2010 välillä. Lisäksi raportointi
sisältää eri toimialojen luettelemia toimenpiteitä tuot
tavuuden parantamiseksi. Tavoitteen raportoinnissa
esitetyistä indikaattoreista on kyllä pääteltävissä, että
kaupungin palvelujen tuottavuus on kehittynyt posi
tiiviseen suuntaan ja luetellut toimenpiteet tavoitteen
toteuttamiseksi ovat hyviä, mutta tarkkaa tuottavuu
den kasvuprosenttia kaupungin toiminnoissa ja palve
luissa ei raportoinnista voi päätellä.

Arviointikriteeri

Tilinpäätöksen
raportointi

Tarkastuslauta
kunnan arvio

Toimenpiteisiin
osallistuneiden ja
toimenpiteiden
ulkopuolelle jäänei
den alle 25-vuoti
aiden työttömien
nuorten määrä.

Tavoite toteutui
melko hyvin.

Tavoitetta ei voi
arvioida.

Tavoitteen mittarin ensimmäinen osa, toimenpiteisiin
osallistuneiden määrä, ei anna vastausta siihen onko
tavoite toteutunut. Kuvaako mittarin toinen osa (toi
menpiteiden ulkopuolelle jääneiden määrä) tavoit
2 Tietojohtamisen avulla luodaan menetelmät, joilla järjestetään
tiedon hakeminen sekä tiedon ja ICT:n hyödyntäminen toiminnassa.
Tietojohtaminen sisältää sekä päätöksenteon että toiminnan arvi
oinnin.
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teen toteutumista? Raportoinnissa kerrotaan yli 6 kuu
kautta työttömänä olleiden lukumäärä, jolla ilmeisesti
tarkoitetaan toimenpiteiden ulkopuolelle jääneitä.
Tarkoitetaanko niitä, joille ei ole pystytty takaamaan
toimenpidettä määräajassa vai sisältääkö luku sellaisia
henkilöitä, jotka ovat omasta halustaan jättäytyneet
toimenpiteiden ulkopuolelle?

Ryhmäkokoja tai kurssien määriä ei ole esitetty val
tuuston 2009 hyväksymässä talousarviossa. Tavoit
teessa ja mittarissa mainittu vuoden 2009 talousar
vion taso jää epäselväksi. Myöskään raportoinnissa
ei mainita ryhmäkokojen ja kurssien määrien osalta
vuoden 2009 talousarvion tasoa, vaan verrataan ryh
mäkokoja ja kurssimääriä eri lukuvuosien (2008–2009,
2009–2010, 2010–2011) osalta. Näin ollen ei ole päätel
tävissä mitä mittarissa ja tavoitteessa mainittu vuoden
2009 talousarviotaso tarkoittaa. Pitäisikö esimerkiksi
vertailla opetusryhmien kokoja ja valinnaisten kurssi
en määriä lukuvuosilta 2009–2010 ja 2010–2011 vai lu
kuvuosilta 2008–2009 ja 2009–2010?

Sitova tavoite 16: Lähiopetustuntien määrä Varias
sa on kaikilla opiskelijoilla 28 h/opintoviikko. Tu
kea tarvitseville opiskelijoille annetaan resurssien
puitteissa enemmän opetusta (tukitunteja).
Arviointikriteeri

Tilinpäätöksen
raportointi

Tarkastuslauta
kunnan arvio

Lähiopetustuntien
määrä/opiskelija ja
tukituntien määrä/
opiskelija ovat
valtuuston hyväk
symällä vuoden
2009 talousarvion
tasolla.

Tavoite toteutui
melko hyvin.

Tavoite toteutui
melko hyvin, mutta
toisesta mittarista
ei saatu tietoa.

Sitova tavoite 43: Tulos- ja kehityskeskustelut ovat
osa kaupungin johtamisjärjestelmää kaikissa tu
losyksiköissä. Jokaisella on oikeus tulos- ja kehi
tyskeskusteluihin. Tulosyksiköt luovat toimivat
keskustelumallit oman toimintansa mukaan. Kes
kustelussa luodaan vuorovaikutuksessa selkeät
tavoitteet ja työntekijä sekä esimies saavat palau
tetta suoriutumisestaan. Keskustelujen hyödylli
syyteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Tavoitteessa mainittu lähiopetustuntien määrä on to
teutunut. Tavoite voidaan katsoa toteutuneen rapor
toinnin mukaan. Kuitenkin mittareita valittaessa olisi
pitänyt varmistaa, että myös toisesta mittarista on saa
tavilla tietoa.
Sitova tavoite 17: Lukioissa opetusryhmien koot ja
koulukohtaisten valinnaisten kurssien määrä ovat
valtuuston hyväksymällä v. 2009 talousarvion ta
solla.
Arviointikriteeri

Tilinpäätöksen
raportointi

Tavoite toteutui
Ryhmäkokojen
melko hyvin.
keskiarvo kolmes
sa pakollisessa
aineessa (ÄI, EN,
GE) sekä lukiokoh
taisten valinnaisten
kurssien määrä ver
rattuna edelliseen
lukuvuoteen ovat
valtuuston hyväk
symällä vuoden
2009 talousarvion
tasolla.

Arviointikriteeri

Tilinpäätöksen
raportointi

Tarkastuslauta
kunnan arvio

Tuke %, hyödyl
lisyyskokemus %
(Kunta 10).

Tavoite toteutui
jossain määrin.

Tavoitteen to
teutumista ei voi
arvioida.

Tavoitteen mittarista ei selviä missä määrin toteutuneet
prosentit toteuttivat tavoitetta. Nyt ei ole selvää oliko
jokin tietty prosenttimäärä tavoitteena vai toteuttaako
esimerkiksi käytyjen keskustelujen määrien ja hyödyl
lisyyskokemuksen pienikin kasvu heti tavoitteen. Jos
lähtökohdaksi otetaan tavoitteessa mainittu “jokaisel
la on oikeus tulos- ja kehityskeskusteluihin”, voidaan
tulkita, että toteutuneiden tulos- ja kehityskeskustelui
den prosentin tulisi olla melko korkea ennen kuin tavoi
te toteutuu. Raportoinnin perusteella voidaan todeta,
että tulos- ja kehityskeskusteluja käytiin vaihtelevasti
eri toimialoilla ja että keskustelujen määrä on noussut
mutta hyödyllisyyskokemus laskenut.

Tarkastuslauta
kunnan arvio
Tavoitteen to
teutumista ei voi
arvioida.
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Suositukset:
Tavoitteet ja mittarit tulee asettaa niin, että ne
tukevat toisiaan ja antavat mahdollisuuden ta
voitteen toteutumisen arviointiin. Samalla pitää
varmistaa, että mittareista on myös saatavilla
tarvittava tieto. Nyt tavoitteissa 3 ja 43 mittari ei
anna ainakaan suoraan tietoa itse tavoitteen to
teutumisesta. Tavoitteessa 16 on valittu toiseksi
mittariksi sellainen, josta ei ole saatu tietoa ja
tavoitteelle 17 on asetettu mittari, josta ei selviä
mitä mittarilla on tarkoitettu.

3.4 Muita havaintoja tavoitteista
Aiheeseen liittyen tavoitteita on arvioitu lähes jokai
sen arvioinnin yhteydessä ja erityisesti suhteessa mit
tareihin kohdassa 5.4. Tavoitteita osana ohjausjärjes
telmää on arvioitu kohdassa 5.5.
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4 NÄKÖKULMANA TALOUS

M€

4.1 Kaupunkikonsernin talous ja
tilinpäätös
Vantaa kuuluu kaupunkeihin, joiden on kuntalain
68 a §:n mukaisesti laadittava täydellinen konserniti
linpäätös, joka on tarpeen antamaan täydellisemmän
kuvan kuntakokonaisuuden taloudellisesta asemasta,
tilikauden tuloksesta ja investointien rahoituksesta.
Konsernilaskelma osoittaa todellisen kunnan tulora
hoituksen riittävyyden sekä yli- ja alijäämäerien muu
toksen tilikaudella. Konsernirahoituslaskelmasta käy
ilmi investoinnit sekä ulkoisen pääomarahoituksen ja
-palautusten määrät. Niin ikään konsernitilinpäätök
sen avulla oikaistaan yliarvostukset ja sisäiset katteet
omaisuuden siirroissa. Se myös eliminoi velkojen siir
ron tytäryhteisöihin sekä lisää kuntakonsernin välisen
että kuntakonsernin eri tilikausien välisen vertailun
luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä.
Kaupunkikonsernin tilinpäätös 2010 ei jäänyt alijää
mäiseksi, vaan osoittaa noin 194,6 milj. euroa ylijää
mää. Emokaupungin ylijäämä vuodelta 2010 on noin
209,2 milj. euroa. Kaupunkikonsernin toimintatuotot
ovat suuremmat kuin emokaupungin. Asiaa selittää
esimerkiksi Vantaan Energia Oy:n toimintatuotot. Yli
jäämän suuruuteen vaikuttaa erityisesti HSY:n myyn
nistä kaupungille syntynyt kertaluontoinen kirjanpi
dollinen 196 milj. euron voitto.
Varainhoitovuoden 2010 aikana pääkaupunkiseu
dun kuntien eli Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauni
aisten talouden erinomaisiin tuloksiin vaikuttaa HSY:n
perustaminen. Vantaa myi Vantaan Vesi -liikelaitoksen
sa kuntayhtymälle 355,4 milj. euron kauppahinnasta.
HSY:n perustaminen tuotti koko maan 1,5 miljardin3
euron ylijäämästä 0,95 miljardin euron ylijäämän pää
kaupunkiseudun kunnille, jotka muodostivat kuntayh
tymän.
Toimintakulujen vähentämisen jälkeen toimintaka
te jää emokaupunkia noin 161,4 milj. euroa vahvem
maksi. Seuraavassa verrataan kaupungin ja koko kon
sernin tilinpäätöstietoja toisiinsa:

3

Kaupunki

Konserni

182,9
96,7
-1 154,3
-

829,3
-1 548,8
6,2

Toimintakate

-874,7

-713,3

Verorahoitus

933,7

933,7

18,5

-24,3

Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhtiöitten
voitosta ja tappioista

Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate

77,5

196,1

Poistot
Satunnaiset tulot
Varausten lisäys
Rahastojen lisäys
Tilikauden yli- ja
alipariarvot
Arvonalentumiset
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuudet

-62,2
201,7
-0,7
-6,9

-140,6
192,7

-

-17,2
-1,8
-17,0
-17,5

Tilikauden ylijäämä

209,2

194,6

Konsernin yhteenlasketut rahoitustuotot ja -kulut jää
vät noin 24,3 milj. euroa tappiolle, sillä konsernilla on
emokaupunkia suurempi lainakanta. Suuri osa kau
pungin rahoitustuotoista on lähtöisin konserniyhtiöil
tä. Emokaupunkiin verrattuna tilinpäätöksessä esiinty
vät kaupungin osuudet osakkuusyhteisöjen voitoista
ja tappioista, omistusosuuksien lisäysten ja vähennys
ten vaikutusta omaan pääomaan kuvaavat tilikauden
yli- ja alipariarvot, tilinpäätössiirrot sekä vähemmistö
omistajien osuudet konserniyhteisöjen tuloksista.
Seuraavassa taulukossa verrataan kaupunkikonser
nin keskeisiä tunnuslukuja kaupungin vastaaviin tun
nuslukuihin:
Kaupunki

Kaupunkikon
serni

124,5

137,7

38,2

33,8

1 699,7

1 983

Lainakanta,
euroa per asukas

3 775

8 464

Lainanhoitokate

1,5

1,4

86,8

116,8

Vuosikate, % poistoista
Investointien
tulorahoitus, %
Kertynyt ylijäämä,
euroa per asukas

Suhteellinen velkaan
tuneisuus, %

Tilastokeskuksen ennakkotieto Manner-Suomen kunnissa.
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Tulorahoituksen näkökulmasta kaupunki on vahvistu
nut edellisvuodesta. Vuosikate prosentteina poistoista
on kuitenkin vahvempi kaupunkikonsernilla. Kummas
sakaan ei poistoja tarvinnut rahoittaa pääomarahoi
tuksella. Sen sijaan investointien tulorahoitusaste oli
emokaupunkia heikompi, vaikka emonkaan tulorahoi
tus ei riittänyt investointien rahoittamiseen.
Konsernin pääomarakenteesta voitiin emokaupun
kiin verrattaessa tehdä kahdenlaisia havaintoja. En
sinnäkin kaupunkikonsernin lainakanta oli pelkkään
emokaupunkiin nähden yli kaksinkertainen. Kun jo
pelkän emokaupungin lainakanta oli hyvin suuri, voi
tiin konsernin lainojen määrää pitää heikkona. Toi
saalta kertynyttä ylijäämää kaupunkikonsernilla oli
kuitenkin 283 euroa asukasta kohden pelkkää emo
kaupunkia enemmän.
Lainanhoito on lähes yhtä raskas sekä kaupungil
le että konsernille. Jos tunnusluvun arvo on yksi tai
alle yksi, kunta joutuu ottamaan vieraan pääoman
hoitoon lisää lainaa. Vaikka konsernilla onkin huo
mattavan paljon velkaa, ovat siitä aiheutuvat kulut tu
lorahoitukseen nähden olleet hallittavissa matalasta
korkotasosta johtuen. Suhteellinen velkaantuneisuus
kuitenkin kuvasi osaltaan kaupunkikonsernin valtavaa
velkataakkaa, sillä sadan prosentin ylittävä tunnuslu
vun arvo tarkoittaa, että velan takaisinmaksuun tarvit
taisiin yli vuoden tulorahoitus.
Kuntakonsernin velkaantumista voidaan seurata
seuraavilla tunnusluvuilla:
Kertynyt
yli-/ali
jäämä
€/asukas

Laina
kanta
€/asukas

Oma
varai
suusaste
%

Laina
kanta/
pysyvät
vastaa
vat %

Vantaa 2009

1 067

7 544

29,7

68,1

Vantaa 2010

1 983

8 464

30,2

70,4

Taulukossa vihreä tarkoittaa hyvää, keltainen tyydyttä
vää ja punainen heikkoa tunnusluvun arvoa.
Johtopäätökset:
Vuoden 2010 aikana velkaantuminen konsernissa
on jatkunut edelleen. Positiivista on, että kerty
neen ylijäämän lukemat ovat kuitenkin hyviä.

18

Vantaan kaupungin arviointikertomus 2010

4.2 Kaupungin talous ja
tilinpäätös
•

4.2.1 Talousarvion toteutuminen
Vantaan talous toteutui vuonna 2010 arvioitua parem
min. Toteutumiseen vaikuttivat niin valtakunnallinen
kehitys kuin Vantaan omat toimenpiteet.
Talous- ja työllisyyskehitys olivat arvioitua vahvem
pia, mistä johtuen kunnallisveron veropohjan kehitys
oli ennakoitua parempi. Yhteisöveron kasvu oli en
nakoitua nopeampaa. Suuri osa kunnista oli saanut
edelleen hidastettua toimintamenojen kasvua. Valtion
vuonna 2009 tekemien ratkaisujen (yhteisövero-osuu
den korotus, Kela-maksun poisto, kiinteistöverorajojen
korotus) vaikutus täysimääräisenä kuntien talouteen
vuonna 2010 oli noin 800 milj. euroa.
Vantaa korotti veroprosenttejaan ja jatkoi hyvin on
nistunutta toimintojensa tehostamista. Vantaalla jat
kui tiukka kustannusjahti. Tuottavuutta ja tulokselli
suutta parannettiin edelleen.
Tarkastuslautakunta arvioi kaupunkistrategian ta
voitteiden toteutumista luvussa 3.
Kaupungin talousarvio sisältää myös liikelaitokset.
Määrärahatavoitteet toteutuivat seuraavasti:

•
•
•
•
•
•
•
•

0,8 milj. euroa, käyttötalouden menojen lisäykset
yhteensä 24,0 milj. euroa ja investointien lisäykset
yhteensä 104,8 milj. euroa.
Vaikka investointeja on nostanut Kehäradan raken
taminen, niin 108 milj. euron lainavaltuuksista huo
limatta tätä käytettiin vain 70 milj. euroa.
Johtopäätökset:
Vantaalla jatkui tiukka kustannusjahti. Tuottavuut
ta ja tuloksellisuutta parannettiin edelleen.
Organisaatio on suuri ja herkästi reagoiva, jo
ten budjetointi on vaikeaa. Korkotason alhaisuus
vaikutti budjetoitujen ja toteutuneiden menojen
suuruuteen kaupungin kannalta myönteisesti.
Budjetoinnissa on noudatettu varovaisuutta
eikä ole osattu ennustaa talouden ennakoitua pa
rempaa kehitystä.
Vaikka tulot ylittivät ennakoidut, tilinpäätösa
nalyysi osoittaa, ettei tuloja kokonaistalouden
kannalta ole liikaa, vaan edellistenkin vuosien ra
hoitusvaje huomioon ottaen talous on tarvinnut
tulojen lisäämiskeinonsa eli veronkorotukset.

4.2.2 Kaupungin tilinpäätös
Tarkastuslautakunta arvioi tilinpäätöksen osoittamaa
taloudellista tilaa kolmelta näkökulmalta.
Ensinnäkin arvioidaan taloutta tilinpäätöksen osoit
taman ylijäämän ja varainhoitovuoden varsinaisen
toiminnan ja kassavirtalaskelman näkökulmasta. Las
kelmassa eritellään lisäksi kaupungin todellinen tilin
päätös, jossa HSY-kuntayhtymän muodostaminen on
mukana sekä tutkitaan lisäksi millainen tilinpäätös oli
si, jos Vantaan Veden myyntiä ja HSY-kuntayhtymän
perustamista ei olisi tapahtunut.
Seuraavaksi tarkastellaan tilannetta vuosikatteen
ja poistojen sekä investointien omahankintamenon
ja poistonalaisten investointien omahankintamenon
osoittaman kuvion avulla.
Lopuksi suoritetaan perinteistä tilinpäätösanalyysiä
tunnuslukujen valossa ja vertaamalla suuria kaupun
keja keskenään tilinpäätöksen tunnuslukujen osoitta
man tilan mukaan. Tässä osiossa mukana ovat myös
tunnuslukukriteerit hyvä, tyydyttävä ja heikko.

Toimintatuottojen toteumaprosentti muutettuun
talousarvioon nähden oli 101,5 prosenttia.
Toimintakulujen toteutumaprosentti muutettuun
talousarvioon nähden oli 97,8 prosenttia.
Verotulot ylittivät 20,7 milj. eurolla.
Valtionosuudet jäivät miljoona euroa pienemmiksi
kuin talousarviossa arvioitiin, mutta ne olivat 16,7
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.
Yhteenlasketut rahoitustuotot ja -kulut olivat 13,7
milj. euroa edullisemmat Vantaalle kuin oli arvioitu.
Tämä muodostui lähinnä budjetoitujen korkokulu
jen alittumisesta.
Poistot olivat 62,2 milj. euroa, mikä on 3,5 milj. eu
roa alle talousarvion. Tämä johtuu HSY:n omaisuu
den poistumisesta taseesta.
Satunnaiset tuotot huomioitiin muutetussa talous
arviossa.
Kaupunginvaltuuston muutokset talousarvioon
olivat käyttötalouden tulojen lisäykset yhteensä
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Tarkastuslautakunta arvioi kaupungin todellista taloustilannetta ensinnäkin kumulatiivisen yli-/alijää
män sekä varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirran osoittavan laskelman avulla
Tarkastelu suoritetaan vuosien 2005–2010 tilinpäätösten perusteella. Taulukossa on Vantaan Veden myynnin ja
HSY-kuntayhtymän perustamisen osuus ja vaikutus korostettu punaisella. Keskeinen kysymys tarkastelussa on
riittääkö tulorahoitus.
Kumulatiivisen ylijäämän muodostuminen
Vantaa, M€

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-653,7

-687,5

-726,3

-785,7

-820,8

-874,7

32,1

54,1

76,2

70,2

57,1

77,5

Poistot

-55,1

-56,7

-60,9

-67,0

-71,5

-62,2

Tuloslaskelman tulos
+ satunnaiset tulot

-23,0

-2,6

15,3

3,2

-14,4

15,2
201,6

-0,1
-1,7

-0,1
-1,4

-0,2

0,0

-1,4

-0,8
-6,9

Ali-/ylijäämä

-24,4

-4,4

13,8

2,9

-14,4

14,6
209,2

Kumulat. edell. tilik. ja
kuluvan tilikauden jäämät

138,8

133,9

140,1

145,3

131,0

145,6
340,0

Toimintakate
Vuosikate

Varausten muutos
- Rahastot

Toiminnan ja investointien kassavirta
Vantaa, M€

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Vuosikate

32,1

54,1

76,2

70,2

57,1

77,5

Satunnaiset tulot
(HSY:n osuus)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,7
196,0

Satunnaiset kulut

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-22,1

-19,4

-21,8

-27,4

-18,1

-22,9

-82,9

-90,8

-157,6

-113,9

-125,8

-110,0

Tulorahoituksen
korjauserät
Investoinnit
Käyttöomaisuus
-investoinnit
(HSY:n osuus)
Rahoitusosuudet
investointeihin

-99,3
3,6

1,6

2,4

2,3

3,6

6,7

Pysyvien vastaavien
muutos (HSY:n osuus)

25,5

26,2

28,5

37,6

21,7

32,1
159,4

Nettoinvestoinnit
(investoinnit HSY:n jäl
keen)

-53,8

-63,0

-126,7

-74,0

-100,5

-71,2
-11,1

Varsinaisen toiminnan ja
investointien kassavirta,
netto

-43,8

-28,3

-72,3

-31,2

-61,5

-10,9
245,2

Vuosilta 2005–2009 havaitaan, että varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta, netto on alijäämäinen
jokaisena vuonna. Vuonna 2009 alitus on -61,5 milj.
euroa. Sen sijaan kumulatiivinen ylijäämä taseessa kyseisinä vuosina oli ylijäämäinen ja vuonna 2009 se on

131,0 milj. euroa. Vuoden 2010 tuloksen näkökulmasta
edellä oleva laskelma osoittaa, että ilman satunnaisia,
tässä tapauksessa kertaluonteisia eriä vuoden ylijäämä
olisi ollut 14,6 milj. euroa ja kumulatiivinen ylijäämä
145,6 milj. euroa. Vuoden 2010 lukemia muuttaa Van
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taan Veden kauppa ja HSY:n perustaminen. Siinäkin on
kuitenkin havaittavissa, että vaikka varsinaisen toimin
nan ja investointien rahavirta osoittaa 245,2 milj. eu
roa, kumulatiivinen ylijäämä osoittaa 340 milj. euroa.
Jos Vantaan Veden kaupan ja HSY:n perustamisen
vaikutus poistetaan, toiminnan ja investointien kassa
virrasta, se olisi -10,9 milj. euroa miinuksella ja taseen
ylijäämä olisi 145,6 milj. euroa plussalla.
Kassavarat pienenivät 2,2 milj. euroa vuonna 2010.
Myyntivoitto on kirjanpidollinen eikä rahaa liikkunut.

Tarkastuslautakunta tarkastelee seuraavaksi kaupun
gin todellista taloustilannetta investointien – vuosi
katteen – ja poistojen avulla. Investoinnit esitetään
omahankintamenona ja poistonalaisten investointien
omahankintamenona.
Talouden tarkastelun ydin on edelleen reaalitulojen
riittävyys reaalimenoihin.
250
200
150

Johtopäätökset:
Tilinpäätös on ylijäämäinen 340 milj. euroa. Se olisi
ylijäämäinen myös ilman Vantaan Veden myyntiä
ja HSY-kuntayhtymän perustamista. Kumulatiivi
nen ylijäämä olisi tällöin 145,6 milj. euroa.
Käyttötalouden tulos on ollut positiivinen vuo
sina 2007, 2008 ja 2010. Negatiivinen se on ollut
vuosina 2005, 2006 ja 2009.
Ylijäämän ja varsinaisen toiminnan ja rahoituk
sen kassavirran välisestä suhteesta voidaan pää
tellä, että Vantaan tulorahoitus on riittämätön.
Aukon tulorahoituksessa aiheuttavat puolestaan
suuret investoinnit. Investointeihin on otettava lai
naa, vaikka käyttöomaisuutta myytäisiinkin.
Vuonna 2010 kaupunki velkaantui ottamalla li
sää lainaa 32,9 milj. euroa. Lainamäärän lisäämi
seen jouduttiin, koska varsinainen tulorahoitus ei
riittänyt kattamaan investointitarvetta.

100
50
0
M€

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Investointien omahankintameno
Poistonalaisten investointien omahankintameno
Poistot
Vuosikate

Edellä olevista voidaan todeta, että vuosikate on ol
lut poistoja suurempi vuosina 2007, 2008 ja 2010. Sen
sijaan vuosina 2005, 2006 ja 2009 vuosikate on ollut
poistoja pienempi. Vuosikatteen tulisi olla vähintään
poistojen suuruinen.
Kaupungille on kertynyt alijäämä vuosina 2005,
2006 ja 2009, mikä ei myöskään osoita vahvaa talo
utta. Sen sijaan kumulatiivista alijäämää kaupungille
ei ole ollut. Kumulatiivinen ylijäämä on pysytellyt 126
milj. euron ja 163 milj. euron välillä.

Suositukset:
Tiukkaa kustannusjahtia tulee jatkaa ja sopeuttaa
investointeja lainanhoitokykyyn.
Korkoriski on edelleen olemassa, joten myös
maltillisuus pääomarahoituksessa tulisi toteuttaa.

Johtopäätökset:
Edellä olevasta huomataan, että vuosikate kattaa
poistot kolmena tarkasteluvuonna, mutta pois
tot eivät kata korjausinvestointeja minään vuon
na. Tällöin kaupunki joutuu ottamaan velkaa tai
myymään omaisuuttaan pitääkseen palvelutuo
tantonsa kunnossa.
Kaikkien investointien omahankintameno liik
kuu noin 80 milj. euron ja 202 milj. euron välillä.

21

Vantaan kaupungin arviointikertomus 2010

Suositukset:
Poistot lasketaan hankintahintaisten poistonalais
ten investointien perusteella. Kun poistot eivät
yllä poistonalaisten investointien omahankinta
menoon minään vuonna, olisi tarkistettava, onko
poistoaikoja mahdollista lyhentää uudella päätök
sellä.
Suosituksissa päädytään samaan, kuin ensim
mäisen tarkastelun perusteella.
Lopuksi suoritetaan perinteistä tilinpäätösanalyysiä
tunnuslukujen valossa ja vertaamalla suuria kaupun
keja keskenään tilinpäätöksen tunnuslukujen osoitta
man tilan mukaan. Tässä osiossa mukana ovat myös
tunnuslukukriteerit hyvä, tyydyttävä ja heikko.
Ensin tarkastellaan Vantaan omaa tulorahoitusta
asteikolla hyvä, tyydyttävä ja heikko. Tunnusluvuissa
vihreä osoittaa hyvää, keltainen tyydyttävää ja punai
nen heikkoa tasoa. Tarkastelussa ovat rinnakkain vuo
det 2009 ja 2010.
Kertynyt
yli-/ali
jäämä
€/asukas

Tulo
veropro
sentti %

Vuosi
kate
poistois
ta %

Inves
tointien
tulora
hoitus %

Vantaa 2009

663

18,5

80

47

Vantaa 2010

1 699,7

19,0

124,5

38,2

Vantaan velkaantumista tutkitaan asteikolla hyvä,
tyydyttävä ja heikko. Tunnusluvuissa edellisen taulu
kon mukaisesti vihreä osoittaa hyvää, keltainen tyy
dyttävää ja punainen heikkoa tasoa. Tarkastelussa
ovat mukana vuodet 2009 ja 2010.
Kertynyt yli-/ali
jäämä €/asukas

Lainakanta
€/asukas

Lainanhoitokate
%

Omavaraisuus %

Vantaa 2009

663

3 666

1,2

Vantaa 2010

1 699,7

3 775

1,5

Johtopäätökset:
Tulorahoitus ei riitä investointeihin, sillä investoin
tien tulorahoitusprosentti on 38,2 ja pääomame
nojen tulorahoitusprosentti 31,1.
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Suhteellinen
velkaantunei
suus %

Lainakanta/
pysyvät vastaa
vat %

38,5

82,8

57,1

46,2

86,8

60,6
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4.2.3 Liikelaitokset

Vantaan Työterveys liikelaitos

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Talouden toteuma 2010 (luvut 1 000 €)

Talouden toteuma 2010 (luvut 1 000 €)4

Tilinpäätös
2010

Liikevaihto ja liiketoi
minnan muut tuotot

4 751

4 033

Liiketoiminnan kulut

-4 749

-4 277

Poistot ja arvon
alenemiset

0

-5

Liikeylijäämä

2

-249

Talousarvio
2010

Tilinpäätös
2010

Liikevaihto ja liiketoi
minnan muut tuotot

30 808

30 016

Liiketoiminnan kulut

-30 028

-28 531

-830

-627

Rahoitustuotot ja kulut

-17

-13

-15

-262

-50

858

Ylijäämä (alijäämä)
ennen varauksia

50

7

0

0

Ylijäämä (alijäämä)
ennen varauksia

0

865

Vapaaehtoisten
varausten lisäys (-) tai
vähennys (+)

Vapaaehtoisten
varausten lisäys (-) tai
vähennys (+)

0

-750

Tuloverot

0

-6

-15

-268

Tilikauden ylijäämä
(alijäämä)

0

115

Poistot ja arvon
alenemiset
Liikeylijäämä
Rahoitustuotot ja kulut

Investoinnit
Talousarvio 2010
2 689

Tilikauden ylijäämä
(alijäämä)

Investoinnit
Talousarvio 2010
0
Tilinpäätös 2010
1 649

Tilinpäätös 2010
15

Vantaan Työterveys liikelaitoksen taseeseen aktivoi
tiin 15 000 euron arvosta Espoon kaupungin yritys
työterveyshuollosta siirtynyttä kalustoa tilikaudella
1.1.–31.12.2010.
Vantaan Työterveys liikelaitoksen sitova taloudelli
nen tavoite on vuosittain Vantaan kaupungille mak
settava 7 prosentin korko kaupungin antamasta lai
nasta ja 7 prosentin korko peruspääomasta. Tavoitteen
euromäärä yhteensä on 13 125 euroa. Työterveys lii
kelaitos maksoi tavoitteen mukaisen koron lainasta ja
peruspääomasta Vantaan kaupungille vuonna 2010.
Liikelaitoksen palvelujen myynti jäi vuonna 2010 sel
västi tavoitteesta, mikä aiheutti liikelaitokselle 249 000
euron liikealijäämän vuodelta 2010. Liikelaitoksen mu
kaan suurimmat syyt tavoitteesta jäämiseen olivat
koko vuoden laitosta haitannut pula työterveyslääkä
reistä, ongelmat rekrytoinneissa sekä rekrytointien ja
perehdytysten hoitotyöltä viemä aika.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvion si
tovat tasot ovat liikeylijäämä ja investoinnit. Vuodelle
2010 laitoksen pelastuslaitoksen johtokunnan hyväk
symässä talousarviossa oli Vantaan kaupunginval
tuuston asettamina sitovina tavoitteina -50 000 euron
liikealijäämä ja noin 2 700 000 euron investoinnit. Tilin
päätöksessä pelastuslaitoksen liikeylijäämä toteutui yli
800 000 euroa talousarviossa arvioitua parempana. In
vestointimenot toteutuivat yli miljoona euroa talous
arviotasoa pienempinä.
Syinä suureen liikeylijäämään oli lähes miljoonan
euron henkilöstösäästöt jotka saavutettiin muun mu
assa pitämällä virkoja täyttämättä toiminnan niin sal
liessa. Lisäksi poistot toteutuivat 200 000 euroa arvioi
tua pienempinä hankintojen viivästyessä.

4

Talousarvio
2010

Liikelaitosten talouden vertailutaulukot on tiivistetty lyhyeen

muotoon yhdistelemällä tuloslaskelman varsinaisen toiminnan tuot
to- ja kuluerät yhdeksi eräksi.
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Suun terveydenhuollon liikelaitos

Johtopäätökset:
Kaikkien liikelaitosten sitovat taloudelliset tavoit
teet toteutuivat vuonna 2010. Keski-Uudenmaan
pelastuslaitoksen ja Suun terveydenhuollon liike
laitoksen tulos oli huomattavasti talousarviossa
arvioitua parempi. Sen sijaan Vantaan Työterveys
liikelaitoksen toimintaa vaikeuttivat koko vuoden
henkilöstön saatavuuteen ja rekrytointiin liittyvät
ongelmat, jotka heijastuivat toimintaan ja sitä kaut
ta myös tulokseen, joka oli arvioitua huonompi.

Talouden toteuma 2010 (luvut 1 000 €)
Talousarvio
2010

Tilinpäätös
2010

Liikevaihto ja liiketoi
minnan muut tuotot

12 954

11 906

Liiketoiminnan kulut

-12 413

-10 613

Poistot ja arvonalene
miset

-306

-339

Liikeylijäämä

235

954

Rahoitustuotot ja kulut

-132

-132

Ylijäämä (alijäämä)
ennen varauksia

104

822

Vapaaehtoisten va
rausten lisäys (-) tai
vähennys (+)

0

0

Tilikauden ylijäämä
(alijäämä)

104

822

Liikelaitoksella ei ollut investointimenoja vuonna 2010.
Suun terveydenhuollon liikelaitos aloitti toimintansa
1.6.2010. Vantaan Suun terveydenhuollon liikelaitok
selle oli talousarviossa asetettu sitoviksi tavoitteiksi
vuosittain Vantaan kaupungille maksettava 7 prosen
tin korko kaupungin antamasta lainasta ja 7 prosentin
korko peruspääomasta. Tavoitteen euromäärä yhteen
sä on 132 631 euroa. Suun terveydenhuollon liikelaitos
maksoi tavoitteen mukaisen koron lainasta ja perus
pääomasta Vantaan kaupungille vuonna 2010.
Vaikutus kaupungin talouteen
Liikelaitosten taloudellinen vaikutus koko Vantaan
talouteen oli vuonna 2010 lievästi positiivinen. Kau
pungin tilikauden ylijäämään liikelaitosten vaikutus oli
noin +670 000 euroa.
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4.2.4 Suurten kaupunkien vertailua
Talouden tunnusluvut
Espoo

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Vuosikate, % poistoista

206

115

189

130

123

125

Investointien tulorahoitus, %

64

45

113

69

115

38

3 736

3 921

3 918

2 984

528

1 699

Kertynyt ylijäämä, euroa per asukas
Lainakanta, euroa per asukas

867

1 989

1 443

1 464

1 983

3 775

Lainanhoitokate

8,7

4,7

8,3

2,0

1,7

1,5

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

27

43

39

38

44

87

Yllä olevassa taulukossa vertaillaan kuuden suurim
man kaupungin keskeisiä tunnuslukuja. Tunnusluvuis
sa vihreä osoittaa hyvää, keltainen tyydyttävää ja pu
nainen heikkoa tasoa.
Vuosi 2010 oli edeltäjäänsä parempi kuuden suu
rimman kaupungin vertailussa. Minkään vertailukau
pungin taseissa ei ollut alijäämää. Heikkoja ja tyydyt
täviä lukuja esiintyi eniten Vantaalla ja Helsingissä.
Lainakannan kasvu uhkaa Vantaan lisäksi Helsinkiä ja
Turkua. Lainan hoidossa sen sijaan Helsingillä ei ole
vaikeuksia, kun taas Vantaa, Turku ja Tampere osoitta
vat tyydyttävää lainanhoitokykyä muiden ollessa hy
viä. Lainaa Vantaalla on eniten, Turussa ja Helsingissä
taso on vielä tyydyttävä. Suhteellinen velkaantunei
suus on ainoastaan Espoossa tasolla hyvä.

Alla esitetään saatavissa olevien lukujen perusteella
grafiikkaa käyttökustannuksista.
Nettokäyttökustannukset yhteensä, euroa/asukas5.
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2009

Käyttökustannukset

Helsinki

Vantaa on palvelujen tuottajana ja toimijana vahva.
Tämä ilmenee käyttötalouden ja tuottavuuden tar
kastelussa. Vantaalla on vuoden 2010 päättyessä va
loisat näkymät kuntataloutensa kohentamisessa ja
se on hyvin kilpailukykyinen kaupunki. Viimeksi Hel
sinki-Vantaa selvityksen yhteydessä todettiin, miten
tehokkaasti Vantaa hoitaa palvelunsa. Samoin tuot
tavuustutkimuksissa tulokset ovat olleet Vantaalle
positiiviset. Asiakaskyselyissä Vantaa on saanut joko
tyydyttävät tai hyvät tulokset. Samoin henkilöstön
sä keskuudessa Kunta10-tutkimuksessa. Johtaminen
ja hallinto on ollut asianmukaista. Vantaa on pystynyt
säästämään entisistään niukoista resursseista ja se toi
mii verorahoituksensa turvin. Vuonna 2010 se myös
luovutti verotuloihin perustuvana valtionosuuksien
tasauksena 62,2 milj. euroa muiden kuntien käyttöön.

5
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Lähde: Tilastokeskus, Suomen Kuntaliitto.
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4.3 Toimintakertomus

Tärkeää on saada ylimmän johdon näkemys
kunnan vastuista yhteistoimintaorganisaatioiden
ja kuntayhtymien alijäämistä ja muista taloudelli
sista velvoitteista.

Toimintakertomuksessa kuvataan olennaisia tapah
tumia toiminnassa ja taloudessa, jolloin mukaan ote
taan kaupunginjohtajan katsaus, kunnan hallinto ja
siinä tapahtuneet muutokset, yleinen ja oman alueen
taloudellinen kehitys, olennaiset muutokset kunnan
toiminnassa ja taloudessa, kunnan henkilöstö, arvio
merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista
seikoista ja ympäristötekijöistä. Toimintakertomuk
sessa on oltava selonteko kunnan sisäisen valvonnan
järjestämisestä, tilikauden tuloksen muodostumises
ta ja toiminnan rahoituksesta. Laskelmien yhteydessä
esitetään kyseiselle laskelmalle tyypilliset tunnusluvut.
Toimintakertomuksessa esitetään myös konsernin
toiminta ja talous. Siinä esitetään konsernitilinpäätök
seen sisältyvät yhteisöt, konsernin toiminnan ohjaus,
olennaiset konsernia koskevat tapahtumat, selonteko
konsernivalvonnan järjestämisestä sekä konsernitilin
päätös ja sen tunnusluvut.
Koko tilinpäätöstä koskien toimintakertomuksessa
on annettava tietoa sellaisista kunnan talouden ja kon
sernitilinpäätöksen olennaisista asioista, joista ei ole
vielä ollut tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa.
Lopuksi toimintakertomuksessa esitetään tuloslas
kelman käsittely ja talouden tasapainottamistoimen
piteet.

4.4 Investointien ja lainamäärän
tarkastelua
Vantaan tarve investointien toteuttamiseen on poik
keava verrattuna kuntiin, joissa korvausinvestointien
taso on riittävä. Vantaalla lisääntyy väestö noin 2 000
henkilön vuosivauhtia, ja tälle väestölle on turvatta
va palvelut. Lisäksi edellytetään asuntojen kaavoitus
ta, yleisen infrastruktuurin rakentamista, lähipalvelu
ja päivähoidosta, koulutuksesta, sairaanhoidosta aina
hoivapalveluihin. Näitä varten tarvitaan kaavoitusta
ja rakentamista sekä vapaa-ajan palveluita. Huomat
tavaa on, että myös koko maan kuntien investoinnit
kasvoivat vajaa 10 prosenttia verrattuna vuoteen 2009.
Vantaan investoinnit olivat 2010 ilman HSY:n osuutta
109,9 milj. euroa ja kaikki yhteensä 209,3 milj. euroa.
Lainkanta kasvoi puolestaan 4,3 prosenttia.
Alla olevassa kuvassa tarkastellaan investointien
vuosittaista euromäärää ja samalla kumulatiivista lai
namäärää vuodesta 2005 vuoteen 2010 toteutuneina
lukuina ja 2011–2014 taloussuunnitelmassa arvioidun
toteutumisen mukaisina lukuina.

Johtopäätökset:
Vantaan kaupunki laatii toimintakertomuksensa
noudattaen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston
antamaa ohjetta. Toimintakertomus antaa oikean
kuvan toiminnasta ja taloudesta ja sitä voidaan pi
tää luotettavana.

1200
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800
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Suositukset:
Varsinaisen kirjanpidollisen konsernin arvioinnin
lisäksi talouden arviointia on tärkeä laajentaa kos
kemaan yhteistoimintarakenteita. Yhteistoiminta
alue voi vastata kunnan talousarvion toiminnan
merkittävästä osasta (esimerkiksi HUS). Vastuu
kunnan on oltava tietoinen sopimuskuntien ja
-kuntayhtymien taloudellisesta tilanteesta ja päin
vastoin.

200
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Investointien
omahankintameno

Lainakanta

Investoinnit ovat suunnitelman mukaisesti suurimmil
laan vuosina 2010–2012. Vuosittainen lainojen muu
tos kasvattaa lainamäärää jo vuonna 2012 yli miljardin
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euron ja vuonna 2014 yli 1,1 miljardin euron. Erittäin
tärkeää on, ettei lainanhoitoriski kasva suuremmaksi.
Riski on nyt jo olemassa. Muitten investointien ei tule
vaarantaa tehtyä suunnitelmaa. Esimerkkinä kevään
2011 aikana on syntynyt keskustelua Östersundomin
investointien toteuttamisesta.
Vuoden 2010 talousarvio perustui kaupungin yli
124 milj. euron bruttoinvestointimäärään. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti määrärahamuutoksena lisätä

talousarvioon investointiosan määrärahoja 104,8 milj.
euroa. Tähän vaikuttivat investointiosan tuloina 159,3
milj. euroa ja investointiosan menoina osakkeina ja
osuuksina 98,6 milj. euroa HSY:n perustamiseen liitty
vät kirjanpidolliset erät.
Vuoden 2010 investoinnit kunnassa ja liikelaitoksissa olivat yhteensä 209,3 milj. euroa. Kaupungin inves
toinnit olivat 207,6 milj. euroa, loput olivat liikelaitos
ten investointeja.

Kaupungin ja liikelaitosten 209,3 milj. euron investointien jakaantuminen vuonna 2010
6 223

6 085

1 649

15

HSY osuudet

9 526

Rakennukset
Peruskorjaukset

32 532

Vuokra- ja osaketilojen muutos
Aineeton omaisuus
99 320

Kunnallistekniset työt
Kehärata

4 334

Irtain omaisuus menot

1 937

Kiinteä omaisuus
Pelastuslaitos
Työterveys

24 453

23 220

Investointien jakaantuminen ilman HSY:n kuntayhtymäosuutta
1 649
6 223

15

6 085

Rakennukset

23 220

Peruskorjaukset
Vuokra- ja osaketilojen muutos

9 526

Aineeton omaisuus
Kunnallistekniset työt
Kehärata
Irtain omaisuus menot
Kiinteä omaisuus
24 453

32 532
1 937
4 334
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Kuviosta havaitaan, että rakennukset, peruskorjaukset
ja ennen kaikkea kunnallistekniset työt sekä vielä erik
seen kirjattava Kehäradan rakennusinvestointi niele
vät Vantaan investoinneista valtaosan.

Myynneistä saatava tulo jakautuu taseesta poistetta
vaan myytävän omaisuuden hankintahintaan (tase)
sekä muihin toimintatuottoihin kuuluviin kiinteän
omaisuuden myyntivoittoihin ja maanmyyntivoittoi
hin (tulos).
Vuonna 2010 kaupunki osti yhteensä 102 kiinteis
töä. Kaupunki ostaa yleensä tiloja tai määräaloja, hyvin
harvoin tontteja.
Kaupunki puolestaan myi vuonna 2010 yhteensä
95 kiinteistöä. Myydyistä kiinteistöistä muodostui yh
teensä 66 tonttia.

Johtopäätökset:
Nykyisten investointien toteutumista ei tule vaa
rantaa liian kiireisillä uusilla investoinneilla kuten
Östersundomin investointien käynnistämisellä.
Suurten investointien kuten Marja-Vantaan ja Ke
häradan tulee olla sinä vaiheessa, että rahoituk
sesta pystytään huolehtimaan. Östersundomin
investoinneissa on myös muita osapuolia, joiden
kanssa käytävissä neuvotteluissa on asetettava
selkeä aikataulutus.
Erittäin tärkeää on, ettei nyt jo oleva lainanhoi
toriski kasva suuremmaksi.

Johtopäätökset:
Kiinteän omaisuuden myynnin tulos ylitettiin 2,9
milj. eurolla.
Myydyt kiinteistöt ovat olleet suurimmaksi
osaksi tontteja.

4.5 Kiinteän omaisuuden ostot
ja myynnit
Oheisiin taulukoihin on koottu kiinteän omaisuuden
(maan ja kiinteistöosakkeiden) ostojen ja myyntien
budjetoidut ja toteutuneet euromäärät tilinpäätök
sistä vuosilta 2006–2010.

Kiinteän omaisuuden ostot 2006–2010
2006

2007

2008

2009

2010

Budjetti

M€

4,0

4,0

4,0

4,0

4,3

Budjetti muutosten jäl
keen

4,0

13,5

9,1

4,0

4,3

Toteutuma

3,0

12,6

8,8

4,0

4,2

2007

2008

2009

2010

Kiinteän omaisuuden myynnit 2006–2010
M€

2006

Budjetti (tase)

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Budjetti (tulos)

22,7

19,6

20,6

21,8

19,9

Budjetti (yhteensä)

26,7

23,6

24,6

25,8

23,9

Toteutuma (tase)

6,3

6,7

8,6

3,2

1,0

Toteutuma (tulos)

19,3

20,8

18,6

17,2

22,8

Toteutuma (yhteensä)

25,6

27,5

27,2

20,5

23,8
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5 NÄKÖKULMANA
TOIMINTA

Vantaan Energia Oy. Kuva Pekka Turtiainen.

5.1 Kaupunkikonserni
Vantaan kaupunkikonserniin kuuluvat emokaupunki,
kolme liikelaitosta ja 86 yhteisöä. Suun terveydenhuol
lon liikelaitos perustettiin 1.6.2010. Muut liikelaitokset
ovat Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos ja
Vantaan työterveys liikelaitos. Kaupunkikonserniin
kuuluvat lisäksi 58 osakeyhtiötä, 3 säätiötä, 9 kun
tayhtymää ja 16 osakkuusyhtiötä. Kaupunkikonsernin
tytäryhteisöistä 11 on asunto-osakeyhtiöitä, 29 kiin
teistöyhtiötä ja 18 muuta yhtiötä. Siten kaupungin ja
liikelaitosten tilinpäätökseen yhdistellään konserniti
linpäätöksessä 86 yhteisöä. Vuonna 2009 yhdisteltiin
88 yhteisöä.
Yhtiöitten lukumäärä on pysynyt ennallaan vuoden
2010 tilinpäätöksessä. Asunto-osakeyhtiöitten määrä
on vähentynyt yhdellä, mutta toisaalta kiinteistöyhti
öitten määrä on kasvanut yhdellä. Säätiöitten määrä
on vähentynyt yhdellä ja samoin osakkuusyhtiöitten
määrä. Vuoden aikana tavoitteen 50 mukaisesti tytär
yhtiöiden keskinäisiä fuusioita on jatkettu seuraavasti:
Korson Keskustakiinteistöt Oy on fuusioitu VTK-Kiin
teistöt Oy:öön (31.12.2010), Myyrmäen Urheiluhallit
Oy:n liiketoiminta on myyty (28.12.2009) Areena 07
Oy:lle, jonka nimi on 19.2.2010 lukien Myyrmäen Ur
heilupuisto Oy. Myyrmäen Urheiluhallit Oy puretaan
selvitystilan päätyttyä kevään 2011 aikana. Edelleen
Vivamus Oy:n osakekanta on myyty Innovaatioinsti
tuutti Oy:lle (21.6.2010).
Kaupunkikonsernia ohjaavissa tavoitteissa tuli laa
tia toiminta- ja toteuttamissuunnitelmia kiinteistöjen
omistamisesta ja tilapalvelujen organisoinnista (tavoi
te 29), tilapalvelujen yhtiöittämisestä (tavoite 30) ja
kiinteistöjen laajamittaisesta rahastoimisesta (tavoite
31). Kaikki nämä tavoitteet siirtyivät valtuuston pää
töksellä seuraaviin vuosiin.
Kaupungin eli emon talousarviossa ja -suunnitel
massa ei ole nähty tarkoituksenmukaiseksi asettaa
toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita konsernil
le yhtiökohtaisesti. Talousarvioissa ja -suunnitelmis
sa tavoitteet ovat pääosin olleet konsernihallinnolle
asetettuja tavoitteita. Tavoitteita on asetettu osingon
määrälle, vuokrien ja vastikkeiden määrälle, tarpeet-

tomasta omaisuudesta luopumiselle sekä fuusioiden
jatkamiselle.
Myös merkittävimmistä yhtiökohtaisista konserni
jaoston asettamista tavoitteista tulisi antaa tietoa val
tuustolle, jotta se voi todeta niiden yhteensopivuuden
hyväksymänsä strategian kanssa. Tämä raportointi
voisi tapahtua ainakin kerran vuodessa tilinpäätök
sessä. Olennaisten konsernia koskevien tapahtumien
yhteydessä voisi esittää, mitä tavoitteita konsernija
oston ja yhtiöiden välisissä neuvotteluissa tilivuodelle
asetettiin ja miten ne toteutuivat6.
Vuoden aikana on suoritettu konsernistrategian au
ditointi, jossa on kartoitettu ohjeen päivitystarpeet.
Päivitys tullaan toteuttamaan vuoden 2011 aikana.

6

Valtuusto vastaa konsernitasoisesti toiminnan ja talouden tasa

painosta, joten sille tulisi antaa tiedoksi kaupungin osavuosiraport
tien ja tilinpäätöksen yhteydessä myös konserniyhteisöjen tärkeim
mät tavoitteet, olennaisimmat tapahtumat ja talouden tärkeimmät
tunnusluvut (esimerkiksi rahoituksellisen aseman muutos). JHTT,
KHT Sari Isaksson.
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laatimisessa Helsingin ja Vantaan kaupunkien mahdol
lisen yhdistämisen eduista ja haitoista, ja
e) että valtuuston 15.6.2009 pidettävään kokoukseen
tuodaan hyväksyttäväksi c)- ja d)-kohdissa todettujen
selvitysten toimeksianto, organisointi ja aikataulu sekä
ehdotus valmisteltavien selvitysten käsittelyaikatau
lusta, missä yhteydessä tehdään selvitysten tekemistä
koskeva päätös.
Kyseisen päätöksen jälkeen lähdettiin valmistele
maan kahta erillistä selvitystä:

Suositukset:
Konsernijaosto on seurannut ja ohjeistanut tytär
yhtiöiden toimintaa asianmukaisesti. Kaupungin
hallitukselle ja valtuustolle tulee antaa osavuosi
katsausten yhteydessä myös konserniyhteisöjä
koskevat olennaiset tiedot. Tilinpäätöksessä kon
sernia koskevien tapahtumien yhteydessä voisi
esittää, mitä tavoitteita konsernijaoston ja mer
kittävimpien yhtiöiden välisissä neuvotteluissa ti
livuodelle asetettiin ja miten ne toteutuivat.

•

selvitys kaksiportaisen seutuhallinnon eduista ja
haitoista ottaen huomioon hallinnon tehostumi
nen, paikallisdemokratian toimivuus sekä kuntalais
ten palvelujen saatavuus ja tehokkuus (Kaksiportai
sen seutuhallinnon selvitys), ja

•

selvitys Helsingin ja Vantaan kaupunkien mahdolli
sen yhdistämisen eduista ja haitoista (Helsinki-Van
taa selvitys).

5.2 HeVa- ja seutuselvitykset
Vantaan kaupunginvaltuusto käsitteli 6.4.2009 pää
kaupunkiseudun yhteistyötä koskevan selvityksen ja
mahdollisen kuntaliitosselvityksen tekemistä. Tausta
na päätökselle oli kaupunginvaltuuston hyväksymän
vuosien 2009–2011 taloussuunnitelman vuoden 2009
sitova tavoite, että kaupunginvaltuusto ottaa kantaa
maaliskuun 2009 loppuun mennessä pääkaupunki
seudun yhteistyöhön sekä mahdolliseen kuntaliitos
selvityksen tekemiseen. Lisäksi taustalla oli Helsingin
kaupunginhallituksen 23.3.2009 tekemä esitys Van
taan kaupungille, että kaupungit ryhtyvät yhdessä
laatimaan selvitystä Helsingin ja Vantaan kaupunkien
mahdollisen yhdistämisen etujen ja haittojen arvioi
miseksi.

Kaupunginvaltuusto käsitteli 15.6.2009 § 9 selvitysten
toimeksiantoa, organisointia ja aikataulua ja hyväksyi
molempien selvitysten toteuttamissuunnitelmat ja
kustannusarviot.
Vantaan kaupunginhallitus perusti 19.10.2009 § 2
oman vantaalaisista poliitikoista koostuvan 14-jäseni
sen Vantaan seurantaryhmän, joka on seurannut mo
lempien selvitysten toteutumista. Lisäksi kaupungin
valtuustoa ja -hallitusta on säännöllisesti informoitu
selvitysten tekemisestä.
Vantaan kaupungin vuoden 2010 strategisina ta
voitteina 41 ja 42 oli selvitysten valmistuminen vuo
den 2010 aikana. Vuoden 2011 strategisiksi tavoitteiksi
27 ja 28 asetettiin kyseisten selvitysten käsitteleminen
kaupunginvaltuustossa.

Kaupunginvaltuusto päätti 6.4.2009 § 25:
a) todeta, että pääkaupunkiseudun sopimuspohjaisen
yhteistyön pohjana on 15.12.2008 Vantaan valtuustos
sa hyväksytty yhteistyösopimus 2009–2012,
b) että Vantaa ei käynnistä kuntajakolain mukaista
kuntaliitosselvitystä Vantaan lakkauttamiseksi tai sen
liittämiseksi toiseen kuntaan,
c) edellyttää, että yhdessä Helsingin ja muiden haluk
kaiden kuntien kanssa selvitetään 4–14 kunnan kak
siportaisen seutuhallintomallin edut ja haitat ottaen
huomioon hallinnon tehostaminen, paikallisdemokra
tian toimivuus sekä kuntalaisten palvelujen saatavuus
ja tehokkuus,
d) todeta, että edellä kohdassa c) mainitulla edellytyk
sellä Vantaa on valmis olemaan mukana selvityksen

Helsinki-Vantaa selvitys
Selvitystyö tehtiin kolmivaiheisena. Ensimmäisessä
vaiheessa määriteltiin yhteistyössä selvitystyön sisäl
löllinen laajuus sekä kaupunkien yhdistämisen etujen
ja haittojen arviointia varten valittavat tarkastelukoh
teet ja näkökulmat. Toisessa vaiheessa tuotettiin mah
dollisen yhdistämisen etuja ja haittoja koskeva selvi
tys työryhmissä. Kaksivaiheisen valmistelun tulokset
koottiin kolmannessa vaiheessa Helsinki-Vantaa-sel
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Ohjaus ja seuranta

vitykseksi. Loppuraportti valmistui aikataulun mukai
sesti vuoden 2010 loppuun mennessä. Selvitystyötä
tehtiin seitsemässä teemaryhmässä virkatyönä. Tee
maryhmissä oli yhtä monta (3–6) jäsentä molemmista
kaupungeista ja puheenjohtajuudet jaettiin kaupun
kien kesken.

Selvitystyöllä oli seurantaryhmä, jossa oli kahdeksan
luottamushenkilöä kummastakin kaupungista. Seu
rantaryhmä ohjasi selvitystyön tekemistä.
Selvityksen toteutusta ohjasi ja seurasi ohjausryh
mä, jonka puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana
toimivat Helsingin ja Vantaan kaupunginjohtajat.

Teemaryhmien teemat olivat:
Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys

1. Demokratia (asukasvaikuttaminen, päätöksenteko,
organisaatiorakenne).
2. Sosiaali- ja terveyspalvelut.
3. Sivistystoimen palvelut (varhaiskasvatus, opetus,
liikunta, kulttuuri, vapaa-aika).
4. Maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö.
5. Kuntatalous, konserninhallinto ja tukipalvelut (tila
hallinta, taloushallinto, tietohallinto, hankinta, ener
gia).
6. Henkilöstö (henkilöstörakenne, eläköityminen,
palkkausjärjestelmät, hyvinvointi, saatavuus).
7. Kilpailukyky (elinkeinopolitiikka, markkinointi, ta
pahtumat).

Selvitystyö käynnistyi kesällä 2009, kun Vantaa tie
dusteli Helsingin seudun 14 kaupungilta ja kunnalta
kiinnostusta lähteä selvitykseen mukaan. Kunnat teki
vät päätöksensä osallistumisesta syksyn 2009 aikana.
Toteutuksessa ovat olleet mukana kaikki 14 Helsingin
seudun kuntaa ja kaupunkia sekä Uudenmaan liit
to. Selvityksessä mukana olleet kaupungit ja kunnat:
Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Järven
pää, Tuusula, Hyvinkää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Kirkko
nummi, Sipoo, Vihti, ja Pornainen. Vantaan kaupunki
vastasi selvityksen käytännön koordinoinnista ja tuki
palveluista. Selvitysten työsuunnitelmat hyväksyttiin
kaupunginhallituksessa 18.1.2010. Työ tehtiin pääosin
virkatyönä seudun johtavista viranhaltijoista koostu
vissa työryhmissä. Selvityksen työryhmät olivat:

Teemaryhmät arvioivat kaupunkien mahdollisen yh
distämisen edut ja haitat seuraavien näkökulmien ja
kriteerien avulla:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Demokratia (päätöksenteko, asukasvaikuttaminen
ja organisaatiorakenne)
2. Sosiaali- ja terveyspalvelut
3. Varhaiskasvatus ja opetuspalvelut, kulttuuri-, liikun
ta- ja vapaa-ajanpalvelut
4. Kuntatalous ja tukipalvelut (tilahallinta, taloushal
linto, tietohallinto, hankinta, energia)
5. Maankäyttö, asuminen, liikenne, ympäristö
6. Kansainvälinen kilpailukyky (ml. elinkeinopalvelut)
ja
7. Toimintaympäristötyöryhmä.

hallinnon tehostuminen
johtamisjärjestelmät ja -kulttuuri
kustannustehokkuus
palvelujen saatavuus, palveluverkko
palvelutaso- ja tarpeet sekä -rakenteet
palvelujen tuotantomalli
henkilöstön saatavuus
ruotsinkieliset palvelut
kilpailukyky
ympäristövaikutukset
segregaatio ja sosiaalinen eheys (mukaan lukien
maahanmuuttajakysymykset)
asukasvaikuttaminen
asukas- ja asiakasnäkökulmat
seutunäkökulma.

Työryhmille annettiin kolme eri seutuhallintomallia ar
vioinnin tueksi. Malleja olivat:

•
•

Teemaryhmien työt valmistuivat elo–syyskuussa 2010.
Kuntatalousteemaan pyydettiin teemaryhmiltä lisäsel
vityksiä, joiden pohjalta kuntatalousryhmä sai raport
tinsa valmiiksi joulukuun alussa.

•
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kuntalaisten seutuhallinto (suorat vaalit)
kuntien seutuhallinto (edustajat valitaan luottamus
miesten keskuudesta)
aluemalli maakuntapohjalta (maakunnan liittoa
vastaava toimija).
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Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys
Kaksiportaisen seutuhallintomalliselvityksen osalta
Vantaan kaupunginvaltuusto päätti 31.1.2011 § 23:

Työryhmät arvioivat seutuhallintomalleittain kaksi
portaisen seutuhallintomallin etuja ja haittoja seuraa
vista näkökulmista: Hallinnon tehostuminen, paikal
lisdemokratian toimivuus, kuntalaisten palveluiden
saatavuus ja tehokkuus, kilpailukyky, ympäristövai
kutukset, maahanmuuttaja-asiat, segregaatio ja sosi
aalinen eheys sekä alueellinen kattavuus. Työryhmät
arvioivat yhteensä noin 200 kaksiportaisen seutu
hallinnon etua ja haittaa. Työryhmien loppuraportit
valmistuivat syyskuun loppuun mennessä ja loppu
raporttien pohjalta koottiin koko selvityksen loppu
raportti, jonka selvityksen seurantaryhmä hyväksyi
21.12.2010 kokouksessaan.

a) merkitä tiedoksi kaksiportaisen seutuhallinnon sel
vityksen loppuraportin ja
b) todeta, että tehty selvitystyö vastaa kaupungin
valtuuston 6.4.2009 § 25 antamaa toimeksiantoa ja
15.6.2009 § 9 ohjeellisena hyväksyttyä toteuttamis
suunnitelmaa.
Lisäksi asiaan jätettiin seuraava kaikkien valtuustoryh
mien yhteinen pöytäkirjalausuma:
”Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus tuo
esityksen Vantaan kannasta seutuhallinnon kehittä
miseksi valtuustolle huhtikuun kokoukseen.”
Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.4.2011
§ 10 Vantaan kannan seutuhallinnon kehittämiseksi.
Vantaa katsoo, että Helsingin seudun kehittämistyössä
tavoitteena tulee olla monitahoisen hallinnon ja seu
dullisten palvelujen strategisen suunnittelun ja pää
töksenteon selkiinnyttäminen ja tehostaminen. Van
taan mielestä kuntien roolin tulee olla vahva Helsingin
seudun kehittämistyössä. Lisäksi valtuuston päätök
seen liitetyssä pöytäkirjalausumassa korostettiin, että
seutuhallinnon kehittämisen jatkotyössä pitää kiinnit
tää erityinen huomio kansalaisten vaikutusmahdolli
suuksien lisäämiseen.

Ohjaus ja seuranta
Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitystä ohjasi ja seu
rasi selvityksessä mukana olevien kuntien ja kaupun
kien luottamushenkilöistä koostuva seurantaryhmä.
Seurantaryhmään kuului 16 jäsentä.
Työn toteutuksesta vastasi ohjausryhmä, johon
kuului kuusi kyseisten kuntien kaupunginjohtajaa
kolme kunnanjohtajaa ja Uudenmaan liiton maakun
tajohtaja.
Selvitysten käsittely Vantaan kaupunginvaltuus
tossa 31.1.2011
Helsinki-Vantaa selvitys
Helsinki-Vantaa selvityksen osalta kaupunginhallitus
päätti 31.1.2011 § 23:
a) merkitä tiedoksi Helsingin ja Vantaan kaupunkien
mahdollisen yhdistämisen eduista ja haitoista tehdyt
teemaryhmien loppuraportit ja selvityksen loppura
portin,
b) todeta, että tehty selvitystyö vastaa sisällöllisesti
kaupunginvaltuuston 6.4.2009 § 25 antamaa toimek
siantoa ja 15.6.2009 § 9 hyväksymää toteuttamissuun
nitelmaa,
c) todeta selvitystyö päättyneeksi,
d) että Vantaa ei käynnistä kuntajakolain mukaista me
nettelyä Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhdistämi
seksi, ja
e) todeta, että pääkaupunkiseudun sopimuspohjaisen
yhteistyön pohjana on 15.12.2008 Vantaan valtuustos
sa hyväksytty yhteistyösopimus 2009–2012.
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Arvioinnin tavoitteena oli selvittää MAL 2017 -to
teutusohjelman, maankäytön ja asumisen aiesopi
musten sekä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentä
misohjelman toteutuminen. Tavoitteena oli arvioida,
onko pääkaupunkiseudun yhteistyö edennyt asetettu
jen tavoitteiden ja sopimusten sekä kaupunkien stra
tegisten päämäärien ja suunnitelmien mukaisesti. Li
säksi selvitettiin aiheeseen liittyviä valtion tukitoimia
sekä arvioitiin kaupunkien yhteisen yleiskaavan val
mistelun etenemistä.

Johtopäätökset:
Helsingin ja Vantaan yhdistämisselvitys ja Kak
siportaisen seutuhallinnon selvityksen raportit
muodostavat mittavan tietopaketin, jossa on hyö
dynnettävää aineistoa toiminnan kehittämiseen
ja suunnitteluun. Helsinki-Vantaa selvityksen ai
neistoa voidaan hyödyntää sekä kaupunkien yh
teistyön että myös kaupunkien oman toiminnan
kehittämisessä. Kaksiportaisen seutuhallinnon sel
vityksen aineistoa voidaan puolestaan hyödyntää
uusia seudullisia kehittämismalleja mietittäessä.
Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuus
sa 2011 Vantaan kannan seutuhallinnon kehittämi
seksi. Vantaa katsoo, että Helsingin seudun kehit
tämistyössä pitää tavoitteena olla monitahoisen
hallinnon ja seudullisten palvelujen strategisen
suunnittelun ja päätöksenteon tehostaminen ja
selkiinnyttäminen. Vantaa pitää tärkeänä myös
kuntien vahvaa roolia Helsingin seudun kehittä
mistyössä. Lisäksi kaupunginvaltuuston päätök
seen liitetyssä pöytäkirjalausumassa korostettiin,
että seutuhallinnon kehittämisen jatkotyössä pi
tää kiinnittää erityinen huomio kansalaisten vai
kutusmahdollisuuksien lisäämiseen.

Aineisto ja menetelmät
Arviointiaineistona käytettiin yhteistyöasiakirjojen ja
kokousmuistioiden lisäksi kunkin kaupungin maan
käytön ja asumisen asiantuntijoiden haastatteluja ja
sähköpostikyselyjä sekä pääkaupunkiseudun yhteis
työstä laadittuja arviointiraportteja ja seurantatieto
ja. Työ aloitettiin toukokuussa 2010 ohjausryhmän ja
yhteisarviointityöryhmän yhteisellä kokoontumisella
ja yhteistyön etenemistä seurattiin vuoden 2010 lop
puun asti.

5.3.1 Yhteisvastuullinen asuntopolitiikka
MAL 2017 -ohjelmassa esitetään seudullisen yhteisvas
tuullisen asuntopolitiikan tavoitteeksi:
1. Monipuolisen asuntotarjonnan lisääminen yhdys
kuntarakennetta eheyttävällä tavalla.
2. Erilaisten väestöryhmien huomioonottamien asun
totuotannossa, rahoitus ja hallintamuodon mukai
sista tavoitteista päätettäessä sekä asumisen tuki
järjestelmien kehittämisessä.
3. Olemassa olevan asuntokannan ja asuinympäristön
ylläpito ja kehittäminen.

5.3 Maankäytön ja
asumisen yhteistyö
pääkaupunkiseudulla
Arviointiaihe ja tavoite
Pääkaupunkiseudun kaupunkien tarkastustoimet to
teuttivat 2010 kolmannen yhteisen arvioinnin. Pää
kaupunkiseudun yhteisarvioinnin ohjausryhmä va
litsi vuoden 2010 arviointiaiheeksi Helsingin seudun
maankäytön, asumisen ja liikenteen toteutusohjelman
2017 (MAL 2017) tavoitteiden ja toimenpiteiden toteu
tumisen, asuntotuotannon sekä tonttitarjontaan ja
asunnottomuuden ehkäisyyn liittyvät sopimukset. Ar
viointi rajattiin koskemaan Helsingin, Espoon, Vantaan
ja Kauniaisten kaupunkeja. Arvioinnin ulkopuolelle ra
jattiin myös MAL 2017 -toteutusohjelman liikennettä
koskeva osuus.

Yhteisvastuullisen asuntopolitiikan tavoitteet on pää
kaupunkiseudulla sisällytetty kaupunkien visioihin,
strategioihin, ohjelmiin ja strategisiin tavoitteisiin. Ta
voitteita toteutetaan lisäämällä asuntotuotantoa sekä
vuokra-asuntoja ja muuta kohtuuhintaista asuntotuo
tantoa, ehkäisemällä asuinalueiden segregaatiota ja
huolehtimalla niiden elinvoimaisuudesta, sekä tarjo
amalla asuntoja asunnottomille ja muille erityisryhmille.
Samanaikaisesti MAL-ohjelman valmistelun kanssa
neuvottelivat Helsingin seudun kunnat aiesopimuk
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sen seudun asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi
2008–2011. Aiesopimuksen määrälliset asuntotuotan
totavoitteet olivat yhteneväiset MAL 2017 -ohjelman
asuntotuotantotavoitteiden kanssa.
Syksyllä 2008 alkoi myös valtakunnallisen pitkäai
kaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteut
taminen. Asunnottomuuden vähentämisohjelma pe
rustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen 14.2.2008
hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämis
ohjelmasta 2008–2011 ja ohjelman toimenpiteiden to
teuttamisesta. Ohjelma on valtion, kuntien ja järjes
töjen kumppanuushanke, jota valtio on sitoutunut
tukemaan. Valtio solmi samankaltaiset aiesopimukset
Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun, Lah
den, Kuopion, Joensuun, Oulun ja Jyväskylän kau
punkien kanssa. Näissä kaupungeissa oli eniten asun
nottomia ARA:n vuoden 2007 kuntakyselyn mukaan.
Aiesopimukset ovat voimassa vuoden 2011 loppuun
asti ja ne on tarkoitus uudistaa vuoden 2011 aikana.

Asuntotuotannon vaatimat rakentamisedellytykset
on vuosina 2008–2010 saavutettu kaavoituksen osal
ta vain Espoossa ja Kauniaisissa, joissa kaavoitusta on
valmistunut kaupungeille asetettuja tavoitteita enem
män. Kaavoitusta ovat hidastaneet kaavavalitukset,
poliittiset erimielisyydet sekä talouden taantuma.
Pääkaupunkiseudun kaikkien kaupunkien asemakaa
vavarannot (käyttämätön asuntojen rakennusoikeus)
riittävät kyllä tavoitteen toteuttamiseen, mutta kaa
vojen etenemistä on vaikea säätää niin, että uutta ra
kennusalaa tulisi joka vuosi tasaisesti.
Asuntotuotantotavoitteet ja toteutuminen
MAL 2017 -toteutusohjelmassa ja aiesopimuksessa
asetettiin kaupungeille keskimääräinen asuntotuotan
totavoite/vuosi. Asuntotuotantotavoitteiden toteutu
misen arviointia hankaloitti se, että ei oltu määritelty,
koskevatko tavoitteet valmistuneita asuntoja vai asun
toja, joiden rakentaminen on aloitettu. Kaupunkien
asiantuntijoiden yleinen näkemys on, että tavoitteet
kohdistuvat kyseisenä vuotena aloitettuun asuntotuo
tantoon. Taulukossa on esitetty asuntotuotantotavoit
teiden toteutuminen kaupungeittain 2008–2010 ja ar
vio vuoden 2011 toteumasta.

Asuntotuotannon rakentamisedellytykset
MAL 2017 -toteutusohjelman ja aiesopimuksen asun
totuotantotavoite edellyttää, että pääkaupunkiseu
dun kaupungit luovat vuosittain kaavalliset ja kun
nallistekniset edellytykset yhteensä vähintään 9 560
asunnon rakentamiselle. Kaupungeille on asetettu tä
hän liittyen vuosittaista uutta rakennusalaa koskevat
kaavoitustavoitteet. Taulukossa on esitetty kaavoituk
sen toteutuminen kaupungeittain 2008–2010.

Asuntotuotantotavoitteen vaatiman kaavoituksen toteutuminen 2008–2010, kem2
2008

2009

2010

Yhteensä 2008–2010

Tavoite

Toteuma

Tavoite

Toteuma

Tavoite

Toteuma*

Tavoite

Toteuma

Helsinki

500 000

441 721

500 000

273 000

500 000

416 000

1 500 000

1 130 721

Espoo

250 000

255 154

250 000

363 258

250 000

323 469

750 000

941 881

Vantaa

200 000

213 000

200 000

223 000

200 000

121 163

600 000

557 163

6 000

6 450

6 000

18 275

6 000

-

18 000

24 725

Kauniainen

* arvio vuoden 2010 toteumasta
Lähde: Kaupunkien ao. virastot / yksiköt
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Asuntotuotantotavoitteiden toteutuminen vuosina 2008–2011
Valmistuneet / valmistuvat asunnot

Alkaneet / alkavat asunnot

Aiesopimuksen
tuotantotavoitteet
2009–2017, keskimää
rin asuntoa /vuosi

2008

2009

2010*

Arvio
2011

2008

2009

2010*

Arvio
2011

Helsinki

5 000

2 787

2 512

2 158

3 800

2 482

2 341

4 617

3 200

Espoo

2 500

1 649

1 050

2 323

2 600

1 584

1 953

2 710

2 500

Vantaa

2 000

1 404

956

1 326

2 000

864

1 624

1 813

1 700

Kauniainen

60

32

81

40

120

6

5

89

120

Pääkau
punkiseutu

9 560

5 872

4 599

5 847

8 520

4 936

5 923

9 229

7 520

Lähde: Mukaillen Helsingin kaupungin taloussuunnittelukeskus 8.2.2011
Vuokra-asuntotuotannon toteutuminen
Aiesopimuksen mukaisena vuokra-asuntojen tuotan
toa koskevana tavoitteena on, että valtion tukemana
vuokra-asuntotuotantona toteutetaan 20 prosenttia
tuotannosta. Aiesopimuksessa on lisäksi esitetty val
tion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa koskevat lu
kumäärälliset tavoitteet kaupungeittain. Tavoitteen
toteutumista seurataan kaupungeissa tavoitteeksi
merkittyjen lukumäärien perusteella. Vuokra-asun
totuotannon tavoitteen toteutumista arvioitaessa jää
epäselväksi, tulisiko asuntotuotantotavoitteen ylitty
essä tai alittuessa vuokra-asuntotuotannon lukumää
rälliset tavoitteet laskea uudelleen, jotta vuokra-asun
totuotannon osuus olisi 20 prosenttia toteutuneesta
tuotannosta. Taulukossa on esitetty ARA-vuokra-asun
totuotannon toteutuminen kaupungeittain 2008–
2010 ja arvio vuoden 2011 toteumasta.

Kaupungit jäivät asuntotuotantotavoitteistaan vuo
sina 2008 ja 2009 huomattavasti. Alkanut asuntotuo
tanto oli 2008–2009 vain 56,8 prosenttia tavoitteena
olleesta määrästä. Rakentaminen alkoi elpyä vuoden
2009 lopulla, mutta myös vuonna 2010 asuntotuotan
totavoitteet jäivät saavuttamatta Helsingissä ja Van
taalla. Suurimmaksi syyksi tavoitteiden toteutumatta
jäämiseen on todettu viime vuosien talouden taan
tuma. Asuntotuotannon kokonaismäärään vaikuttaa
merkittävästi kysyntään perustuva vapaarahoitteinen
asuntotuotanto.

ARA -vuokra-asuntotuotannon toteutuminen 2008–2010
ARA -vuokra-asunto
jen osuus tavoitteista
2008–2017, asuntoa/
vuosi

Valmistuneet / valmistuvat
ARA -vuokra-asunnot

Alkaneet / alkavat ARA -vuokra-asunnot

2008

2009

2010*

Arvio
2011

2008

2009

2010*

Arvio
2011

1 000

447

531

905

1 000

585

1 276

918

1 300

Espoo

500

286

115

694

800

115

819

969

800

Vantaa

400

170

214

205

340

273

375

319

290

Kauniainen

12

-

-

30

-

-

30

-

30

Pääkau
punkiseutu
yhteensä

1 912

903

860

1 834

2 140

973

2 500

2 206

2 420

Helsinki

Lähde: Mukaillen Helsingin kaupungin taloussuunnittelukeskus 8.2.2011

35

Vantaan kaupungin arviointikertomus 2010

Segregaation ehkäisy

Vuokra-asuntotuotanto oli vuonna 2008 pääkaupunki
seudulla vähäistä tavoitteisiin nähden. Kaupungeissa
aloitettiin yhteensä 973 vuokra-asunnon rakentami
nen. Vuodesta 2009 alkaen vuokra-asuntojen raken
taminen vilkastui Helsingissä, Espoossa ja Kauniaisissa,
mutta Vantaa jäi tavoitteestaan vuosina 2009 ja 2010
yhteensä 106 asuntoa. Syinä tavoitteesta jäämiseen
ovat olleet lähinnä asemakaavoista ja rakennusluvista
tehdyt valitukset.

Pääkaupunkiseudun kaupungeissa on viime vuosina
kiinnitetty paljon huomiota vanhojen asuinalueiden
laatutason parantamiseen ja segregaation ehkäisyyn.
MAL 2017 -toteutusohjelman mukaan tavoitteena on
asuinalueiden laatutason parantaminen nykyistä ja tu
levaa kysyntää vastaavaksi. Segregaatiota on Helsingis
sä, Espoossa ja Vantaalla pyritty vähentämään erilais
ten lähiöiden elinvoimaisuutta tukevien ohjelmien ja
projektien, vanhojen asuinalueiden asuinympäristön
kohentamisen sekä täydennysrakentamisen avulla.
MAL 2017 -toteutusohjelman mukaisina tavoiteltuina
toimenpiteinä on lisäksi parantaa esteettömyyttä ja li
sätä määrärahoja hissiavustuksiin. Esteettömyyden pa
rantaminen on otettu huomioon kaupunkien suunnit
telussa, ja sitä edistetään valtion tuella sekä kaupunkien
omien ohjelmien ja tavoitteiden kautta. Valtion myön
tämien hissiavustusten lisäksi pääkaupunkiseudun kau
pungeissa annetaan neuvontaa ja avustuksia vanhojen
talojen hissien rakentamiseen ja korjaamiseen.

Kohtuuhintainen asuminen
Kohtuuhintaisen asuntotuotannon tavoitteena on
MAL 2017 -toteutumisohjelman mukaan luovuttaa
tontteja ja luoda toteutusedellytyksiä valtion tuke
man vuokra-asuntotuotannon lisäksi myös muulle
kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle. Kohtuuhintaista
asumista pyritään kaupungeissa toteuttamaan lisää
mällä asuntotarjontaa hintatason laskemiseksi, tar
joamalla kohtuuhintaisia tontteja vuokra-asuntotuo
tantoon sekä vaikuttamalla rakentamiskustannuksiin.
Asumisen kohtuuhintaisuus ei ole pääkaupunkiseu
dulla toteutunut tehdyistä toimenpiteistä huolimat
ta, sillä sekä valtion tukemien että vapaarahoitteisten
vuokra-asuntojen vuokrat sekä asuntojen hinnat ovat
edelleen varsin korkeat muuhun maahan verrattuna.
Kohtuuhintaisen asuntotuotannon tavoitteiden to
teuttamista ja niiden toteutumisen arviointia vaikeut
taa se, ettei kohtuuhintaisen asuntotuotannon käsi
tettä ole määritelty MAL 2017 -toteutusohjelmassa.
Myöskään kaupungit eivät ole määritelleet yhtenäistä
näkemystä siitä, mitä asumisen kohtuuhintaisuus täs
mällisemmin tarkoittaa.

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman
2008–2011 tavoitteena on pitkäaikaisasunnottomuu
den puolittaminen vuoteen 2011 mennessä toteut
tamalla pääkaupunkiseudulla yhteensä 1 000 uutta
asuntoa ja tukiasuntopaikkaa pitkäaikaisasunnotto
mille. Tavoite on jaettu kaupunkien kesken. Taulukos
sa on esitetty vähentämisohjelman tavoitteiden toteu
tuminen kaupungeittain.

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008–2011 toteutuminen
Pitkäaikaisasunnottomuuden
vähentämisohjelman mukainen
tavoite vuosille 2008–2011

Pitkäaikaisasunnottomille kohdistetut uudet paikat
2008–2009

2010

Arvio 2011

Yhteensä

Helsinki

750

155

171

365

691

Espoo

125

-

68

128

196

Vantaa

125

12

36

38

86

Lähde: Kaupunkien ao. virastot / yksiköt
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Vähentämisohjelman toteuttaminen on alkuvuosien
vaikeuksien jälkeen edennyt hyvin. Kuitenkin vain Es
poon arvioidaan saavuttavan tavoitteen vähentämis
ohjelmaa toteuttavissa hankkeissaan vuoteen 2011
mennessä, toteuttaen yhteensä 196 uutta asuntoa
ja tukiasuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille. Hel
singissä tavoitteen toteutuminen viivästyy vuodelle
2012. Vantaalla tavoitteesta jäädään vähentämisoh
jelmaa toteuttavissa hankkeissa 39 paikkaa. Vantaa
on kuitenkin hankkinut ohjelman ulkopuolella vuo
sina 2009–2010 yhteensä 42 paikkaa ja nämä paikat
mukaan lukien myös Vantaan arvioidaan saavuttavan
tavoitteen vuoteen 2011 mennessä.

maakuntakaava-asioissa on perinteisesti tehty virka
miestasolla. Pisimmälle edennyt hanke on Helsingin,
Espoon ja Vantaan välinen Kuninkaankolmion alue,
jossa tehdään tiivistä kyseisen alueen maankäyttöön,
liikennejärjestelyihin ja palveluihin liittyvää yhteistyö
tä. Lisäksi on järjestetty tapaamisia, joiden tavoitteena
on ollut luoda perusteet pääkaupunkiseudun yhteisen
kehityskuvan valmistelulle. Tavoitteena on laatia seu
dulle yhteinen maankäytön kehityskuva lähivuosina.
Aikataulua ei ole vielä päätetty.
Yhtenä seudullisena lähiajan tavoitteena on Uu
denmaan maakuntakaavan uudistaminen, jolloin tar
kastellaan uudelleen Uudenmaan maakuntakaavaa,
1. vaihemaakuntakaavaa sekä Itä-Uudenmaan koko
naismaakuntakaavaa. Maakuntakaavan uudistamis
työn pohjaksi on laadittu kolme rakennemallia, jotka
tarkastelevat pääkaupunkiseudun neljän kaupungin
lisäksi myös Helsingin seudun 14 kunnan yhteistä
maankäyttöä. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maa
kunnat yhdistyivät 1.1.2011, mikä mahdollistaa tule
vaisuudessa maankäytön suunnittelun yhtenä koko
naisuutena koko Uudenmaan alueella. Vuoden 2010
aikana Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liitot laativat
yhteistä kaavatyötä palvelevia selvityksiä.

5.3.2 Maankäyttö
Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella, joka tuli
voimaan 1.1.2009, lakiin lisättiin säännös pääkaupun
kiseudun kaupunkien yhteisestä yleiskaavasta. Sään
nös velvoittaa pääkaupunkiseudun kaupungit laati
maan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kuntien
yhteisen yleiskaavan. Kaupunkien näkemykset maan
käyttö- ja rakennuslain mukaisesta pääkaupunki
seudun kaupunkien yhteisestä yleiskaavasta ovat
yhteneväiset. Yleiskaavan valmistelua ei nähdä tällä
hetkellä tarpeellisena. Yhteisen yleiskaavan suunnitte
lun käynnistäminen nähdään tarkoituksenmukaisena
vasta, kun vireillä oleva maakuntakaava on vahvistet
tu ja seudulliset lähtökohdat täsmennetty. Seutuhal
lintotyöryhmä on ehdottanut myös metropolikaavan
laatimista.
Pääkaupunkiseudun kaupunkien kesken on vireillä
useita kaavoituksen, palveluverkon, maankäytön ja lii
kenteen yhteistyöhankkeita. Vuoden 2010 alussa val
mistui Helsinki–Porvoo -kehyssuunnitelma. Elokuussa
2010 käynnistyi Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen
Östersundomin alueen yleiskaavatyö. Lisäksi seutus
elvityksessä selvitetään maankäytön ja kaavoituksen
tarpeita. Espoolla on käynnissä suunnittelua myös
Kirkkonummen ja Vihdin kanssa.
Pääkaupunkiseudun yhteisiä suunnittelukysymyk
siä on käsitelty säännöllisesti Uudenmaan liiton suun
nittelijaryhmän kokouksissa sekä pääkaupunkiseudun
omissa yleiskaavoittajien tapaamisissa. Tapaamisia on
järjestetty noin kolme kertaa vuodessa ja yhteistyön
on koettu olleen sujuvaa. Yhteistyötä yleiskaava- ja

5.3.3 Näkemyksiä yhteistyöstä
Seudullisissa kärkihankkeissa kaupunkien välistä yh
teistyötä on vielä kehitettävä. Yhteistyön on todettu
vaativan paljon aikaa, kun samoja asioita käsitellään
useissa eri toimielimissä ja kokouksissa. Helsingin seu
dun kunnat ovat kokeneet asunto- ja tonttitarjonnan
lisäämistä koskevan aiesopimuksen mukaisten ta
voitteiden toteuttamisen ongelmana sen, että kärki
hankkeiden rahoituspäätöksiä tehdään myös irrallaan
aiesopimuksesta, jolloin aiesopimuksen tavoitteet
saattavat jäädä huomioimatta.
Pääkaupunkiseudun maankäytön ja asumisen yh
teistyössä on käynnissä useita rinnakkaisia hankkeita
ja sopimuksia, joiden etenemistä seurataan hajaute
tusti eri tahoilla. Hankkeiden koordinointia tulisi ke
hittää päällekkäisyyksien välttämiseksi ja seurannan
keskittämiseksi. Uusi pääkaupunkiseututasoinen
maankäytön kehityskuva toimisi kaupunkien yhteise
nä näkemyksenä tuleville kehittämistarpeille ja yhteis
työhankkeille.
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5.4 Perusterveydenhuollon
tehokkuuden ja
vaikuttavuuden
mittaaminen sekä
strategiset tavoitteet

Johtopäätökset:
MAL 2017 -toteutusohjelma ohjaa kaupunkien
maankäytön ja asuntotuotannon suunnittelua ja
toteuttamista. Ohjelman tavoitteita on kattavas
ti sisällytetty pääkaupunkiseudun kaupunkien
maankäyttöä ja asumista koskeviin ohjelmiin ja
-suunnitelmiin sekä kaupunkien strategisiin ta
voitteisiin. MAL 2017 -toteutusohjelman tavoit
teiden toteuttaminen on edennyt kaupungeissa
kohtuullisesti. Tavoitteista on jääty erityisesti asun
totuotannossa. Pääkaupunkiseudulla asuminen
on kallista huolimatta kaupunkien pyrkimyksistä
lisätä kohtuuhintaista asumista. Pitkäaikaisasun
nottomuuden vähentämisohjelman 2008–2011
toteuttaminen on alkuvuosien vaikeuksien jäl
keen edennyt pääkaupunkiseudulla hyvin. Kaa
vayhteistyö on käynnistynyt yhteistyöalueilla ja
pääkaupunkiseudun uuden yhteisen maankäytön
kehityskuvan luominen on vireillä. Uuden yhtei
sen yleiskaavan laadinta katsotaan ajankohtaisek
si vasta seudullisten lähtökohtien täsmennyttyä.

Menetelmä:
Tutkimuksessa perehdyttiin Vantaan kaupungis
sa käytössä vuonna 2010 olleisiin perustervey
denhuollon mittareihin, sekä toimintaa ohjaaviin
strategisiin tavoitteisiin. Siinä selvitettiin miten
terveydenhuollon tehokkuutta, tuottavuutta ja
vaikuttavuutta mitataan sekä onko mittaamisella
oleellista toimintaa ohjaavaa vaikutusta. Samoin
perehdyttiin tuloskorttien tavoitteisiin etsien siel
tä toimintaa ohjaavia ja tehokkuuteen vaikuttavia
tavoitteita. Toiminnan kannalta kaikkein tärkeim
piä tekijöitä ovat vaikuttavuus ja laatu. Näitä ei
otettu erikseen huomioon, vaan päädyttiin sii
hen, että premissin omaisesti oletettiin ihmisten
päästessä hoitoon saavan laadukasta hoitoa, ellei
muualla mittareissa tai tavoitteissa muuta mainit
tu. Keskityttiin siis toimintaa muutoin mittaaviin
mittareihin.
Tutkimus nojaa kaupungin käyttämiin mitta
reihin ja tavoitteisiin, jota täydennettiin kymme
nellä haastattelulla. Tutkimuksen teoriataustana
toimi talousteoreettinen kehikko eri tehokkuuden
ja tuottavuuden käsitteistä ja niiden toiminnasta.
Taustaa
Kunnat ovat lain mukaan velvollisia järjestämään pe
rusterveydenhuollon palvelut asukkailleen. Suoma
laisille on perustuslaissa turvattu oikeus terveyden
hoitoon. Tämä oikeus ilmenee perustuslain 19 §:n 3
momentissa: PeL 19.3 §.”Julkisen vallan on turvattava,
sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle
riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väes
tön terveyttä.” Laki siis velvoittaa kunnat perustervey
denhuollon järjestämisvastuuseen. Koska kunta ei voi
vetäytyä vastuusta, sen ainoana keinona hallita terve
ydenhuollon menoja on koettaa toimia tehokkaasti
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ja olla mahdollisimman tuottava. Päästäkseen näihin
tavoitteisiin on toimintaa mitattava ja asetettava ta
voitteita. Seuraavassa keskitytään näihin mittareihin
ja tavoitteisiin.

Strategiatason tavoitteet todettiin haastatteluiden pe
rusteella yleisesti toimiviksi ja tavoitteina hyviksi sekä
kannatettaviksi, joskin osa oli hieman ”hataria ja tur
han yleisluonteisia”. Tutkija näkee, että tavoitteiden
asettelussa on onnistuttu hyvin, ja tavoitteet ovat hy
viä sekä tulevaisuuteen suuntaavia. Ylätason tavoit
teina tutkimuksen kannalta relevanteimpia olivat ta
voitteet tuottavuuden parantamisesta palkitsemalla
sekä tavoiteet resurssien tehokkaasta käytöstä. Muut
toimintaa ohjaavat tavoitteet löytyivät sosiaali- ja ter
veystoimen käyttösuunnitelmasta.

donkin kuluja. Puhumattakaan siitä miten tärkeää
tämä on inhimillisellä tasolla. Asiaan on kiinnitetty
erityistä huomiota myös haastatteluiden perusteella.
Palveluiden tuottajia ja tuotantotapoja valitessa pyri
tään aina mahdollisimman suureen kustannustehok
kuuteen, mikä on yksi keskeisimmistä tavoitteista pu
huttaessa toiminnan tehokkuudesta. Tehokkuuteen
on pyritty ja haastatteluiden mukaan myös melko
hyvin päästy. Tämä seikka on myös luettavissa mitta
reista. Prosessien uudistaminen ja asiakastyöhön kes
kittyminen ja tähän olennaisesti liittyvä toimiva työn
jako eri ammattiryhmien kesken ovat myös keskeisiä
tavoitteita. Nämä kehittämiskohteet ovat keskeisessä
asemassa tuottavuuden parantamisessa. Yksiselitteis
tä mittaria näihin tavoitteisiin on vaikea liittää, eikä sitä
olekaan kirjattu. Vaikutukset ovat kuitenkin huomatta
vissa mittareiden tuottamasta tiedosta, joskaan tämän
suhteen huomioiminen ei ole yksiselitteistä.

Käyttösuunnitelman tavoitteet

Mittarit ja niiden toiminta

Käyttösuunnitelmien tavoitteet ovat toimialojen itsen
sä määrittelemiä. Tästä seuraa kaksi asiaa. Ensinnäkin
vaikka tavoitteet ovat melko tarkkoja, niiden seuraa
minen on melko yleisluontoista johtuen kunnollisten
mitattavien suureitten puuttumisesta. Tämä tarkoit
taa, että kovin syvällistä ohjausvaikutusta tavoitteiden
avulla ei voi helposti syntyä. Toinen asia on se, että kos
ka toimialat saavat toimia määrittelijöinä, tavoitteiden
pitäisi vastata resursseja ja toimintaa. Lopputuloksena
on, että suuri osa tavoitteista on mallia ”asiaa kehite
tään tai huomioidaan”. Osa tavoitteista on kuitenkin
yksityiskohtaisia, mutta tavoitteiden saavuttamisen
arvioinnissa voi kuitenkin olla vaikeuksia, koska mitta
reita ei ole näihin tavoitteisiin liitetty. Nämä ovat muita
kuin tehokkuuteen ja tuottavuuteen liittyviä tavoittei
ta. Kuitenkin kaikki tavoitteet ovat kannatettavia, joten
”turhia” tai ”mahdottomia” tavoitteita ei löydy. Kovin
syväluotaavia ja toiminnan ydintä tavoittavia kaikki ta
voitteet eivät kuitenkaan olleet, ja syvempi ohjaus jää
usein haastatteluiden perusteella puuttumaan.
Perusterveydenhuolto on yksi Vantaan kaupungin
palvelustrategian painopistealue. Hoitoketjun toimi
vuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tämä on
hyvin tärkeä ja oleellinen tavoite. Hoitoketjun sujuvuu
della ja katkeamattomuudella on mahdollista säästää
niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoi

Mittaaminen on seurannan oleellisin osa, sillä selvi
tetään toiminnan tilaa, suuntaa ja tavoitteisiin pääse
mistä. Mittaamisessa ensimmäinen päätettävä asia on
aina mitä mittareita tullaan käyttämään. Tämä selviää,
kun tiedetään miksi mittaamme ja mitä mittaamisel
la halutaan saada aikaan. Primääri funktio mittaami
sella yleensä aina on tiedon saanti, ja sekundaarinen
toiminnan ohjaus mittareiden mukaiseksi ilman, että
toimintaan muuten puututaan. Tämän pohjalta on
mietittävä mittareita valittaessa miten ne toimivat ja
antavatko ne lopulta sen tiedon mitä niiltä odotetaan,
ja halutaanko niiden toimivan tehokkaina ohjaimina.
Seuraavana ovat mittarit kategorisesti jaoteltuina.

Terveys tavoitteena

Euroa per asukas
Luvut ovat hyviä tehtäessä talousarvioita ja tilastoi
taessa toimintaa, mutta muuten ne eivät kerro kuin
hyvin ylimalkaisesti toiminnasta. Syy on, että kaadet
taessa vastaanottotoiminnasta syntyneet kulut ja jaet
taessa ne käyntien määrällä saadaan keskiarvo. Tällä
arvolla on oma arvonsa ja mittari ei missään nimes
sä ole huono. Pitää vain muistaa, että koska lääkäri
en ja hoitajien palkat kuten myös kiinteät kustannuk
set ovat riippuvia monista eri tekijöistä, ei lukua voida
ottaa ja verrata jonkin yksittäisen terveyskeskuksen
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vastaaviin lukuihin ja tehdä tästä mitään valideja joh
topäätöksiä. Samoin on aina pidettävä mielessä, että
asukas on potentiaalien asiakas, ei asiakas.

tareiden yleisestä luonteesta johtuen ei niillä ole oleel
lista ohjausvaikutusta. Tämä johtuu siitä, että muuttu
jia mittareiden sisällä ei ole eritelty. Näillä tiedoilla ei
voida todeta mistä muutos lopulta johtuu. Esimerkiksi
siten, että henkilökunnan tuottavuuden parannus hei
jastuisi suoraan näihin lukuihin. Tietenkin se heijastuu,
mutta jokin muu tekijä voi vahvistaa tai mitätöidä vai
kutusta. Jälleen on siis kysymys siitä, miten mittarei
ta käytetään. Käyttäminen ei kuulunut tutkimukseen,
ainoastaan se, mitä mittarit ovat, mitä ne mittaavat ja
onko niillä toimintaa ohjaavaa vaikutusta. Kuitenkin
uskotaan, että mittareiden tuottamaa tietoa käsitte
levät ihmiset ymmärtävät tietojen rajoitteet.

Euroa per käynti
Eri palveluiden hintoja mittaavat mittarit kuten euroa
per käynti mittaavat hoitosuoritteiden hintoja käyn
tikohtaisesti. Tämän tyyliset mittarit toimivat par
haiten tehtäessä vertailuja eri kuntien kesken, ja sitä
tarkoitusta varten ne on rakennuttukin. Ongelmana
on se, että arvoja laskettaessa ei taaskaan huomioida
muuttuvia tekijöitä heterogeenisten toimijoiden vä
lillä. Näitä mittareita tarkasteltaessa on siis huomatta
va, että jokainen yksikkö on huomioitava itsenäisenä
toimijana, vain näin on mahdollista löytää ne toimijat
ja toiminnot, jotka eivät toimi optimaalisella tasolla.
Laittamalla kaikki luvut yhteen saadaan toimintojen
keskiarvo, jota voidaan käyttää vertailtaessa toimintaa
muihin kuntiin, ja yleiseen tuottavuuden ariviointiin,
mutta silloin voi jäädä paljon huomaamatta.

Peittävyys ja toistuvuus
Vantaa on valinnut yhdeksi keskeisimmistä mittareis
taan perusterveydenhuollossa peittävyyden. Peittä
vyys kertoo kuinka suuri osa kunnan asukkaista on
saanut palveluita. Mittarin etuna on, että se ei huo
mioi vain käyntien määrää vaan peittävyyttä. Toistu
vuus taas kertoo ovatko samat henkilöt asiakkaina yhä
uudestaan vai eivät. Tätä mittaria voisi käyttää tietyin
varauksin jopa laadun mittaamiseen. Mikäli hoito on
ollut laadukasta ei henkilö tule saman ongelman takia
useita kertoja. Näin yksinkertainen tulkinta olisi kuiten
kin herkkä virhetulkinnoille, joten sitä ei sellaisenaan
pidäkään käyttää. Mittarit antavat monipuolisemman
ja tarkemman kuvan terveydenhuoltopalvelujen käyt
täjistä kuin pelkät yksittäiset suoritteet, joten tämän
mittarin tietoja on hyvä pitää aina käsillä muita asiaan
liittyviä lukuja tulkittaessa.

Toimijoiden määrä
Kertoo kuinka monta henkilötyövuotta lääkärit ja hoi
tajat Vantaalla vastaanottotoiminnassa tuottivat. Hyvä
luku tehdessä tilastoja ja vertailtassa eri toimijoita. Il
man vertailukohtaa ei kovin käyttökelpoinen.
Käyntien määrä
Kertoo kuinka paljon lääkäri- ja hoitajakäyntejä on ol
lut yhteensä. Hyvä mittari käytettäessä perustietona
eri analyysien pohjalla. Ongelmana on se, että ei tie
detä kuinka moni asiakas käy useampaan kertaan, ja
kuinka monta kertaa asiakkaat keskimäärin käyvät.

Päivystystoiminnan odotusaika
Päivystystoiminnan odotusaika, jonka raja-arvo on alle
kaksi tuntia, on parhaiten toimintaa ohjaava mittari.
Tämä johtuu mittarin yksinkertaisuudesta, joko ollaan
tai ei olla raja-arvon sisällä. Mittari ei sinällään kuvaa
tehokkuutta tai tehottomuutta toiminnassa, mutta
on resurssien oikeaan kohdentamiseen mitä parhain
työkalu.

Ea-käyntien %-osuus kaikista lääkärikäynneistä
Tähän lukuun ei voida suoranaisesti vaikuttaa resurs
seja lisäämällä, vähentämälla tai kohdentamalla pe
rusterveydenhuollon puolella. Silti se on hyödyllinen
laskettaessa muiden käyntien osuutta, ja tiedolla on
paljon arvoa, kun se yhdistetään muihin tilastoihin ku
ten vaikka alkoholin kulutukseen.
Kaikille edellä oleville mittareille on yhteistä se, että
ne ovat toimivia vain informaation tuottamiseen. Mit

Mitä mittarit kertovat
Mittaavatko mittarit sitä mitä niiden pitääkin. Tämä
riippuu täysin siitä, mitä niiden on haluttu mittaavan.
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Jos niiden halutaan mittaavan tehokkuutta ja tuotta
vuutta, niin tehokkuutta ne eivät suoranaisesti mit
taa, mutta tuottavuutta kyllä. Tehokkuudessa täytyy
ensiksi määritellä mitä tehokkuutta halutaan selvit
tää. Kyseeseen tulee lähinnä kustannustehokkuus, ja
tässä mielessä mittarit ovat valideja. Jos taas halutaan
mitata vaikkapa allokaatiotehokkuutta, siis resurssien
oikeaa kohdentumista, on mittaaminen näillä mitta
reilla hyvin vaikeaa. Tuottavuuden mittaamiseen mit
tarit kyllä taipuvat hyvin, ja tuottavuutta Vantaalla on
ansiokkaasti mitattukin. Haastetteluissa tuli ilmi, että
yhtä poikkeusta lukuunottamatta mittareita pidettiin
hyvinä, erittäin hyvinä ja jopa parhaina mahdollisina.
Vertailtaessa muihin kuntiin ja teoreettisiin mittareihin
mittarit ovat toimivia ja informatiivisia. Kun vain tietää
mitä mikäkin luku kertoo ja mitä se ei kerro.

Johtopäätökset:
Yhteenvetona voidaan todeta Vantaan onnistu
neen varsin hyvin mittareidensa valinnassa sekä
niiden ja tavoitteiden yhteensovittamisessa. Li
säksi perusterveydenhuollossa ollaan johtotasol
la erittäin kehittämisorientoituneita, mikä on hyvä
asia. Samoin kuin se, että ollaan ylipäätään kiin
nostuneita mittareista ja mittaamisesta, eikä vain
siitä saadusta tiedosta. Suurin riski mittaamisessa
liittyy siihen, että ei ymmärretä mitä eri mittarit
kertovat ja eivät kerro, sekä ovatko ne keskenään
vertailukelpoisia. Jatkuvan mittareiden kehittämi
sen vaarana on, että eri vuosien luvut ja tulokset
eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Tällöin ei tie
detä toiminnan suuntaa ja siihen vaikuttavia te
kijöitä. Tavoitteet oli myös varsin hyvin valittu, ja
kohdistuivat juuri niihin epäkohtiin, joita haastat
teluissa nousi esiin.

Tavoitteiden ja mittareiden yhteisyys
Mittarit ja tavoitteet ovat toisiaan täydentäviä. Ilman
toista ei toisella ole kovin suurta arvoa. Siksi mittarit ja
mittaaminen sekä tavoitteet ja niiden seuraaminen tu
lisi ymmärtää yhtenä kokonaisuutena. Tässä asiassa on
Vantaalla onnistuttu. Euromääräiset mittarit ja käyn
tien määrä tukevat tuottavuuden parantamisen tavoi
tetta ja resurssien tehokasta käyttöä. Osaa tavoitteista
kuten talouden hallinnan ja asioiden oikein tekemisen
tavoitteeseen olisi voinut liittää jonkin mittarin. Oikein
tekemistä ja näin kulujen pienentämistä, voidaan löy
tää a) pienemmistä käyntimääristä, b) pienemmistä
euroa per toiminta -luvuista tai c) asukasluvuista, mut
ta tällöin ei voida olla varmoja muutosten ja tulosten
välisestä positiivisesta korrelaatiosta. Oikeampi tapa
olisi, että ensin määritellään mitä oikein tekeminen on,
mitä asioita siihen kuuluu, ja sitten vain ryhdytään las
kemaan näitä asioita.

Suositukset:
Haastatteluiden perusteella ja mittareita tutkitta
essa on huomattavissa, että mittaamisella ei ole
selkeää ohjausvaikutusta. Tämä johtuu osaltaan
siitä, että tavoitteet eivät ole selvillä kaikilla orga
nisaatiotasoilla. Asia tulisi hoitaa tiedottamisen
parantamisella sekä seuraamalla, onko kaikilla
tasoilla tavoitteet ymmärretty ja sisäistetty. Ta
voitteiden tuntemista seuraa aina se, että niiden
täyttämisestä tai täyttämättä jättämisestä on ole
massa jokin seuraamus. Tämä voi olla yksikkö- tai
henkilökohtainen palkkio, jonka tavoitteet täyttä
neet saavat. Asia tuli ilmi melkein kaikissa haas
tatteluissa. Mitä muuta tavoitteet ovat kuin yleisiä
ohjeita, jos ei ole mitään saavutettavaa.
Rahoitusmallia kritisoitiin myös, koska tulora
hoitus ja tuotettavat suoritteet eivät ole suora
naisessa yhteydessä. Tällöin mittaamisella ei ole
vaikutusta ja on olemassa riski, että organisaati
ossa on tyhjäkäyntiä. Lisäksi niiltä, jotka toimivat
vastuuntuntoisesti, vähenee motivaatio toimia,
jos muut eivät toimi samoin. Rahoituksen ja toi
minnan välille on saatava selvempi yhteys.
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Itse tavoitteisiinkin kannattaa kiinnittää huomi
ota siten, että ”kehitetään” ja ”huomioidaan” tyyp
pisiä tavoitteita ei olisi ainakaan monta. Nämä ta
voitteet ovat epäselviä sekä tavoitteiden laatijoille
että arvioijille. Ne sopivat enemmän yleisiksi ohjeiksi
kuin tavoitteiksi.
Lopuksi Vantaa tuntuu toimivan omien tavoit
teidensa vastaisesti karsiessan sosiaali- ja terveys
toimen tukitoimia. Ei ole kustannustehokasta tai
muutenkaan toimivaa, että lääkärit, hoitajat ja muu
koulutettu henkilöstö terveyskeskuksissa käyttää
suuren osan työajastaan niin sanottuihin aputöihin.
Haastatteluiden perusteella tiedon saaminen
johtoportaalta suorittavalle tasolle ja suorittavalta
portaalta johtotasolle ei toimi kunnolla. Toimimat
tomuus näkyy muutoinkin kuin vain tavoitteiden
integroimisessa jokapäiväiseen työhön. Mikäli ha
lutaan toimivampi ja tuottavampi toimiala tiedon
kulkuun kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota.
Toimintojen standardointi ja tuotteistaminen siltä
osin kuin sitä ei ole vielä tehty on myös kannattavaa.
Tärkeää on laadukas ja toimiva perusterveyden
huolto, jolla saavutetaan kustannussäästöjä erikois
sairaanhoidossa.

tulosten seurantaa ja arviointia, joka liittyy palvelui
den tuottamiseen tai niiden järjestämiseen kuntalaisil
le. Talouden ohjauksella taas viitataan toimintaproses
sin järjestämistä varten suoritettavaan taloudellisten
voimavarojen hankkimiseen ja jakamiseen sekä sii
hen liittyvään tavoitteiden asettamiseen, käytännön
toimenpiteisiin ja tulosten seurantaan ja arviointiin.
Voimavarojen hankinta tarkoittaa tällöin tulo- ja pää
omarahoituksen hankkimista ja jakaminen niiden koh
dentamista kunnan tehtäville määrärahoina talousar
viossa.
Ohjausjärjestelmät taas ovat esimerkiksi säännös
ten, päätösten, sopimusten, ohjeiden, johtosääntö
jen ja suositusten muodostamia kokonaisuuksia, joi
den tarkoituksena on muodollisesti säädellä kunnan
talouden ja toiminnan ohjausta. Ohjausinformaatio,
joka ohjaa palveluiden järjestämistä koskevaa suun
nittelua, budjetointia, toimeenpanoa ja seurantaa, on
joko normiperusteista tai muuta informaatiota. Lisäksi
ohjausinformaatio voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen
ulottuvuuteen, joista ensimmäisessä kunta ja sen toi
mielimet ja palvelutuotannosta vastaavat yksiköt ovat
ohjauksen kohteena ja toisessa valtuusto ja muut toi
mielimet ohjaavat palvelutuotannosta vastaavia yksi
köitä.
Ohjausjärjestelmän toimivuudella on keskeinen
rooli valtuuston, muiden toimielinten ja muun organi
saatiojohdon käytännön vaikutusvallan kannalta. Mi
käli ohjausjärjestelmä toimii tarkoituksenmukaisesti,
välittyvät ylempien organisaatiotasojen tekemät pää
tökset ja toimenpiteet sujuvasti organisaation käytän
nön toimintaan. Mikäli ohjausjärjestelmä on heikko,
ohjausjärjestelmässä on päällekkäisyyksiä, eri lähtei
den tuottama ohjausinformaatio ei ole yhtenevää tai
ohjausjärjestelmän asettamat kannustimet eivät ole
yhdenmukaisia tavoitteiden kanssa, saattaa organi
saatio tosiasiassa elää käytännössä omaa elämäänsä.
Toimiva ohjausjärjestelmä luo mahdollisuuksia toi
minnan tuottavuuden kehittämiselle. Vaikka ohjaus
järjestelmän tehtävä on ensisijaisesti ohjata organi
saatiota sen johdon asettamaan suuntaan, tulee sen
kuitenkin myös mahdollistaa innovaatiot palveluiden
tuotantotavoissa. Toimiva ohjausjärjestelmä ei sido
toimijoiden käsiä ennalta määrättyihin toimintatapoi
hin, vaan mahdollistaa tavoitteiden mukaisen toimin
nan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Ohjausjär

5.5 Sivistystoimen
ohjausjärjestelmä
Menetelmä:
Sivistystoimen ohjausjärjestelmää arvioitiin ulkoi
sen tarkastuksen yksikön suorittaman toiminnan
tarkastuksen avulla. Tarkastuksessa selvitettiin,
vastaako sivistystoimen ohjaus- ja raportointijär
jestelmä sille lainsäädännössä ja kunnan omissa
ohjausasiakirjoissa asetettuja vaatimuksia. Lisäksi
tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota ohjausjärjes
telmän tarkoituksenmukaisuuteen. Tarkastus koh
distettiin vain toimialan ohjausjärjestelmään, eikä
siinä siten arvioitu toimialan varsinaista toimintaa
tai sen tuloksellisuutta.
Kunnan toiminnan ohjauksella tarkoitetaan sellaista
tavoitteiden asettamista, toiminnan järjestämistä sekä
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Strategiaprosessin tuloksena syntyy huomat
tavan suuri määrä tavoitteita. Tavallisesti kaupun
kitasolla on noin 40 talousarviovuoden sitovaa
tavoitetta, minkä lisäksi toimialoille ja tulosalueil
le asetettujen tavoitteiden määrä on usein vielä
suurempi. Strategia määritellään usein suunnitel
maksi, jolla tavoiteltu päämäärä pyritään saavut
tamaan. Tavoitteiden suuri määrä viittaa epätietoi
suuteen siitä, millaiseen tavoitetilaan organisaatio
pyrkii.
Strategiaprosessissa kiinnitetään merkittävästi
huomiota tavoitteiden asettamiseen. Strategian ja
yksittäisten tavoitteiden seuranta ja toimeenpa
no jää kuitenkin ohjausjärjestelmää määrittävissä
asiakirjoissa vähemmälle huomiolle. Vastaava ha
vainto toistuu myös ohjausasiakirjojen sekä ohjel
mien suhteen, sillä itse asiakirjat ovat useimmiten
huolellisesti laadittuja, mutta osalle niistä seuran
taa ja raportointia ei ole määritelty lainkaan.
Vantaan ohjausjärjestelmässä suunnittelu ja
rahoitus kulkevat pääosin kalenterivuoden mit
taisissa sykleissä. Samalla myös kannustinvaiku
tukset asettuvat pääpiirteissään kalenterivuodel
le. Vuoden mittainen sykli tuottaa kannustinten
näkökulmasta ei-toivottuja tuloksia. Esimerkkinä
panoskäytön optimoinnin näkökulmasta epäon
nistuneesta käytännöstä voidaan pitää vuosittais
ta määräraha- ja kehysmenettelyä, jonka kannus
timet johtavat resurssien liian suureen käyttöön.
Strategian ja määrärahojen välinen yhteys ei
toteudu Vantaalla riittävissä määrin. Strategia
prosessi sinänsä yhdistää strategian rahoitukseen,
mutta yhteys on lähinnä ylätasoinen. Yksittäisten
tavoitteiden kustannuksia ei pystytä laskemaan,
vaan määrärahojen käytössä on kyse ensisijaisesti
kokonaisvaltaisesta menokasvun kiristämisestä tai
löysäämisestä. Tavoitteiden tarkoituksenmukai
suuden arviointi ja niiden vertailu toisiinsa näh
den on mahdollista vain, mikäli niiden vaikutuksia
voidaan tarkastella yhdessä kustannusten kanssa.

jestelmän tulee siten palkita tavoitteiden mukaisesta
ja tehokkaasta toiminnasta, eikä se saa tarjota toimi
joille keskenään ristiriitaisia kannustimia. Myös osa
optimointiin johtavien kannustimien välttäminen on
ohjausjärjestelmän kokonaisuuden näkökulmasta eri
tyisen tärkeää.
Johtopäätökset:
Sivistystoimen toimialan ohjausjärjestelmä on ras
kas ja jossain määrin toimiva. Ohjausjärjestelmän
ydin on strategiaprosessi, joka kerää matalampien
organisaatioiden tavoitteita yhteen ja käyttää nii
tä lähtökohtina kaupunkitasoisen strategian laati
misessa. Virkamiesorganisaatio ja poliittinen johto
ovat prosessissa toimivassa vuorovaikutuksessa.
Prosessin tuloksena tuotetaan ohjausasiakirjat
kaupunkitasolle, toimialatasolle ja tulosaluetasol
le.
Toimiala- ja tulosyksikkötasojen ohjausasiakir
jat tukevat kaupunkitason tavoitteiden toteut
tamista joiltakin osin riittävästi. Lisäksi ne muo
dostavat sinänsä eheän, mutta osin puutteellisen
kokonaisuuden yhdessä ulkoisten sitovien lähtö
kohtien ja sisäisten ohjelmien kanssa. Asetettujen
tavoitteiden toteumaa seurataan joidenkin asia
kirjojen kohdalla riittävästi, mutta raportoinnissa
on myös merkittäviä puutteita.
Strategiaprosessi on monimutkainen ja moni
vaiheinen. Lisäksi prosessi kulkee tulosyksikkö- ja
työyhteisötason sekä kaupunkitason välillä vuo
den aikana useita kertoja. Prosessin monimutkai
suuden takia on syytä olettaa, että sen vaatima
työmäärä on suhteettoman suuri suunnittelun
vaiheiden toistamisesta saataviin etuihin nähden.
Työpanoksen uudelleensuuntaaminen muihin ke
hityskohteisiin voisi tuottaa tarkoituksenmukai
semman lopputuloksen.
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Suositukset:
Organisaatio ei voi tavoitella jokaista hyvää ja to
teuttamisen arvoista asiaa, vaan sen pitää kyetä
valitsemaan oma tavoitetilansa ja oma kehitys
suuntansa. Kaupunkiorganisaation yksiköitä ja
toimijoita on mahdotonta sitouttaa kymmenien
tavoitteiden samanaikaiseen tavoitteluun. Tavoit
teiden kokonaismäärää tulisi siten vähentää kui
tenkin niin, että kaikilla organisaatiotasoilla säilyy
mahdollisuus asettaa myös omia tavoitteitaan.
Poikkihallinnollisten ohjelmien määrä on var
sin suuri. Mikäli ohjausvälineiden määrä kasvaa
liian suureksi, ei organisaatio pysty sitoutumaan
niiden kaikkien samanaikaiseen toteuttamiseen ja
seurantaan. Ohjelmissa asetettujen tavoitteiden
tulisi aina välittyä myös tasapainotettuun strate
giaan, sillä ohjauksen tulee toimia ensisijaisesti ta
sapainotetun strategian kautta. Tällöin on kuiten
kin edelleen syytä kiinnittää huomiota ohjelmien
määrään, sillä tasapainotetun strategian tavoittei
den määrän tulisi pysyä kohtuullisena.
Ohjausasiakirjojen raportointia ja seurantaa tu
lee kehittää, sillä toimiva ohjaus edellyttää samalla
toimivaa palautejärjestelmää. Vaikka raportoinnis
sa ja seurannassa on kehitettävää, tulee raportoin
tivelvoitteiden tarkoituksenmukainen määrä kui
tenkin pitää kehittämisen reunaehtona. Näiden
kesken ei kuitenkaan ole ristiriitaa, sillä raportoin
nin sisällöllinen kehittäminen tehdään parhaassa
tapauksessa samanaikaisesti ohjausjärjestelmän
yleisen keventämisen kanssa.
Määräraha- ja kehysmenettelyn kannustimet
tulisi korjata yhdenmukaisiksi tavoiteltujen ja
kielteisten vaikutusten kanssa. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että saavutetuista säästöistä tulisi
seurata seuraavien kausien budjetoinnissa raha
määräisiä kannustimia ja budjetin ylityksistä raha
määräisiä sanktioita. Muutos edellyttäisi kaupun
kitason budjetointiprosessin uudistamista.

Tavoiteasiakirjoissa asetettaville tavoitteille tuli
si poikkeuksetta määrittää kustannukset. Kustan
nusten avulla tavoitteiden vaikutuksia voidaan
verrata niiden edellyttämiin resursseihin. Ylei
semmällä tasolla perusteltujen päätösten tekemi
nen edellyttää, että päätöksentekijä pystyy ver
taamaan tavoitteen kustannuksia, tuottavuutta ja
vaikuttavuutta muihin tavoitteisiin. Vastoin yleis
tä harhaluuloa tavoitteiden kustannukset voidaan
aina selvittää. Mikäli kustannukset eivät ole välit
tömiä, ne ovat vaihtoehtoiskustannuksia: jotain
muuta on jätettävä tekemättä.

5.6 Muut havainnot ja arviot
5.6.1 Työllisyyspalvelut
Työttömyys Vantaalla
Vantaan työpaikkaomavaraisuus on yli sata prosent
tia. Työttömyysaste on silti ympäryskuntia korkeam
pi. Joulukuun 2010 työttömyysaste oli 8,6 prosenttia
(9,4 vuonna 2009). Uudenmaan ELY-keskuksen alueel
la joulukuun työttömyysaste oli 7,1 prosenttia ja koko
maassa 10,3 prosenttia. Helsingissä työttömyysaste oli
joulukuussa 7,8 ja Espoossa 5,8 prosenttia.
Pitkäaikaistyöttömien osuus on myös korkeampi
kuin ympäristökunnissa. Joulukuussa 2010 Vantaal
la oli Uudenmaan ELY-keskuksen tilastojen mukaan
2 357 yli vuoden työttömänä ollutta, 25,4 prosenttia
kaikista työttömistä. Vuotta aiemmin yli vuoden työt
tömänä olleita oli 1 780 (19 prosenttia). Muissa suu
rissa kaupungeissa Tampereella (29,3 prosenttia) ja
Turussa (28,3 prosenttia) yli vuoden työttömänä ol
leiden osuus kaikista työttömistä oli korkeampi kuin
Vantaalla.
Nuorten (alle 25-vuotiaiden) työttömyys on edel
leen korkea, joulukuussa työttömänä oli 1 077 nuorta
(1 289 joulukuussa 2009). Näistä noin neljännes oli alle
20-vuotiaita. Nuorten työttömien osuus Vantaan työt
tömistä oli 11,6 prosenttia (13,6 prosenttia joulukuussa
2009). Espoossa heitä oli 7,4 prosenttia ja Helsingissä
8,3 prosenttia kunnan työttömistä.
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Työllisyyspalveluiden organisaatio

Nuorten työttömyyden hoito

Työ- ja elinkeinoministeriön alaiset työ- ja elinkeinotoi
mistot (TE-toimistot) tarjoavat työnantajille ja työnha
kijoille palveluja, joilla tähdätään työvoiman kysynnän
ja tarjonnan kohdentumiseen. TE-toimistojen palvelui
den katsotaan kuitenkin vastaavan lähinnä työkykyis
ten ja motivoituneiden työntekijöiden työllistämiseen.
Kunnan lakisääteiset tehtävät työllisyyteen liittyen
ovat kuntouttava työtoiminta, velvoitetyöllistäminen
ja työmarkkinatuen rahoittaminen. Vantaa osallistuu
työllisyyden hoitoon lakisääteistä velvollisuuttaan
laajemmin, esimerkiksi palkkaamalla palkkatuella pit
kään työttömänä olleita vantaalaisia kaupungin toi
mialoille, tarjoamalla yhdistyksille ja yrityksille tukea
vantaalaisten pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen,
järjestämällä nuorten työpajatoimintaa ja tuettuja op
pisopimuksia sekä monia työllisyyteen liittyviä omia ja
kumppanuushankkeita ja projekteja, joihin on haettu
myös ulkopuolista rahoitusta.
Vantaalla työllisyyspalvelut on oma tulosalueensa
Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialalla. Tulosalu
eella on kaksi tulosyksikköä: palveluyksikkö ja hanke
yksikkö. Vuonna 2010 työllisyyspalveluiden toimin
takulut olivat noin 18,6 milj. euroa. Työmarkkinatuen
kuntaosuudet, joita kunta maksaa yli 500 päivää pas
siivisella työmarkkinatuella olleista työttömistä, olivat
6,2 milj. euroa. Työvoiman palvelukeskus palveli 1 207
asiakasta vuonna 2010. Avoimille työmarkkinoille työl
listyi 73 asiakasta (64 asiakasta vuonna 2009). Määrä
on merkittävästi pienempi kuin vuosina 2004–2008.

Kaupunginvaltuusto oli asettanut vuodelle 2010 tavoit
teen, että jokaiselle vantaalaiselle alle 25-vuotiaalle työt
tömälle, jolla ei ole koulutuspaikkaa, taataan työ- tai
harjoittelupaikka tai luodaan valmiuksia työ- tai koulu
tuspaikan saamiseksi ennen kuuden kuukauden yhtäjak
soista työttömyysaikaa yhteistyössä kaupungin kaikkien
toimialojen sekä Kelan ja työ- ja elinkeinotoimiston kans
sa. Tavoitteen toteutumisen mittarina oli toimenpiteisiin
osallistuneiden ja toimenpiteiden ulkopuolelle jääneiden
alle 25-vuotiaiden työttömien nuorten määrä.
Nuorten työttömyyden hoidosta puhuttaessa ei voida
sivuuttaa nuorisopalveluiden osuutta. Nuorisopalve
luissa toimivat muun muassa työpajat ja monialainen
nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinä. Myös Korsossa
sijaitseva nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi tar
joaa apua työnhaussa. Nuorisopalvelut on myös jär
jestämässä nuorten tuettuja oppisopimuskoulutuksia
ja ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneille palk
katukityöpaikkoja kaupungin toimipisteisiin. Vuonna
2010 tuetuista oppisopimuksista valmistui 9 nuorta,
joista 8 sai työpaikan Vantaalta ja yksi sijoittui muual
le. Sijoittuminen yksityisiin yrityksiin on vaikeaa, kos
ka oppisopimuskoulutukseen liittyvät velvollisuudet
koetaan työläiksi.
Työllisyyspalveluissa on aloitettu uutena Nuoret
työhön ja kouluun – osaavaa työvoimaa työnantajil
le -hanke (Petra-hanke), jonka tavoitteena on puuttua
moniammatillisella työotteella nuorisotyöttömyy
teen. Hanke keskittää nuorten työllistymispalvelut yh
teen paikkaan ja yrittää auttaa järjestämään työpaik
koja ja oppisopimuspaikkoja yrityksiin. Hanke tekee
yhteistyötä nuorisotoimen työpajojen, sivistystoimen,
TE-keskuksen, yritysten ja nuorisojärjestöjen kanssa.
Työllisyyspalvelut on myös järjestänyt kesätöitä nuoril
le toimeentulotukiasiakkaille. Kesätyöpaikkojen määrä
on kasvanut voimakkaasti, kesän 2010 aikana työllis
tettiin 167 nuorta, kun vuonna 2009 työllistettiin 64.
Lisäksi on käytössä työllistämistuki yrityksille ja järjes
töille. Kuntouttavassa työtoiminnassa nuoria on tois
taiseksi melko vähän. Erityinen haaste on tavoittaa
nuoret. Nuorten hankkeen ohessa kerätään ja analy
soidaan jatkuvasti tietoa nuorista, jotka eivät vastaa
missään viestimessä esitettyihin yhteydenottopyyn
töihin tai saavu kurssille tai esittelytilaisuuksiin.

Henkilöstö
Työllisyyspalveluiden henkilöstöstä yli puolet on
määräaikaisia ja työllistettyjä, myös oppisopimuskou
lutusta käytetään paljon. Suuri määräaikaisten työ
suhteiden osuus saattaa aiheuttaa toimintaan haa
voittuvuutta. Koska henkilöstön vaihtuvuus on suurta,
perehdytykseen kuluu myös jatkuvasti voimavaroja,
joten on tärkeää, että se toimii hyvin. Työllisyyspalve
luissa tehtävä työ on hyvin työvoimavaltaista ja yhden
asiakkuuden hoitoon sisältyy paljon henkilökohtaista
ohjausta ja monen henkilön työpanosta. Asiakaspolut
ovat pitkiä.
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Kuntouttava työtoiminta

Suositukset:
Alle 25-vuotiaita ei saa päästää syrjäytymään. On
hyvä hakea lisää joustavuutta ja luovuutta käytet
tyihin työllistämiskeinoihin. Kannattaisi selvittää
voiko kaupunki toimillaan houkutella lisää oppi
sopimuskoulutuspaikkoja yksityiselle puolelle:
esimerkkinä voisi olla paperitöiden hoitaminen
mahdollisimman valmiiksi. Panostaminen nuor
ten kesätyöpaikkoihin on kannattavaa, koska se
kannustaa toimeliaisuuteen ja nuorille on arvo
kasta saada työkokemusta.
Työllisyyspalveluiden henkilökunnan määrään
ja palvelussuhteeseen tulee kiinnittää huomio
ta, sillä nykytilanteessa määräaikaisia on paljon ja
näyttää siltä, että työtehtäviä tulee lisää ja asiakas
määrät ovat kasvussa.

Kuntouttava työtoiminta perustuu lakiin. Sen tavoit
teena on toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen, hy
vinvoinnin ja työllisyyden edistäminen. Asiakkaina on
työttömiä työnhakijoita, joiden katsotaan tarvitsevan
kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttavaan työtoimin
taan osallistui 464 asiakasta vuonna 2010. Kuntoutta
vaa työtoimintaa alettiin hankkia myös ostopalveluna
kaupungin oman toiminnan rinnalla. Kaupunki perusti
uutena toimintamuotona kuntouttavan työtoiminnan
starttiryhmiä Länsi- ja Itä-Vantaalle. Kokemukset ovat
olleet hyviä. Laki muuttui vuoden 2010 alusta niin, että
velvoittavuuden ikäraja poistui. Kuntouttava työtoi
minta on nyt pakollista myös yli 25-vuotiaille.
Johtopäätökset:
Valtaosa työttömistä on TE-toimistojen asiakkai
ta. TE-toimistot ovat keskittyneet työkykyisten ja
motivoituneiden työntekijöiden työllistämiseen.
Kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaaksi tul
laan, kun työttömyys on jo kestänyt jonkin aikaa.
Asiakkaat ovat yleensä vaikeammin työllistettäviä.
Työllisyyspalvelut kehittää ja etsii hyviä toimin
tamalleja ja käytäntöjä. Hyvänä esimerkkinä tästä
on uutena toimintamuotona aloitettu Nuoret kou
luun ja töihin -hanke (niin sanottu Petra-hanke),
johon asiakkaaksi voi hakeutua kuka tahansa alle
25-vuotias työtön vantaalainen.
Oppisopimuskoulutuspaikkojen saaminen yk
sityiselle puolelle on tärkeää. Yksityisellä puolella
jatkomahdollisuuksia koulutuksen jälkeen olisi pa
remmin kuin kaupungilla. Vuoden aikana käynnis
tyneessä Petra-hankkeessa pyritäänkin muun mu
assa tukemaan oppisopimuspaikkojen syntymistä
yrityksiin. Hyvää kehitystä on, että nuorille tarjot
tujen kesätyöpaikkojen määrä on ollut kasvussa.
Työllisyyspalveluiden henkilökunnassa on pal
jon määräaikaisia työntekijöitä. Suuri määräaikais
ten työsuhteiden osuus saattaa aiheuttaa toimin
taan haavoittuvuutta.

5.6.2 Länsi-Vantaan liikuntalaitokset
Myyrmäen urheilupuiston liikuntapaikat
Myyrmäen urheilupuistossa on 2 jäähallia, palloiluhal
li (Myyrmäki-halli), sisäliikuntakeskus (Energia Areena)
ja jalkapallostadion (ISS-Stadion). Tilojen toiminnas
ta vastaa Myyrmäen Urheilupuisto Oy, jonka omis
taa kaupungin omistama kiinteistöosakeyhtiö LänsiVantaan Liikuntalaitokset. Urheilupuiston alueella on
myös urheilukenttä ja sen yhteydessä huoltoraken
nuksia, jotka kuuluvat Vantaan liikuntapalveluille.
Ennen vuotta 2010 urheilupuistossa toimi kaksi
käyttöyhtiötä. Sisäliikuntakeskuksen ja jalkapallosta
dionin käyttöyhtiö oli Areena 07 Oy ja jäähallien ja jal
kapallohallin käyttöyhtiö Myyrmäen Urheiluhallit Oy.
Vuonna 2009 suoritettujen omistusjärjestelyiden seu
rauksena vuoden 2010 alusta käyttöyhtiöksi tuli Aree
na 07 Oy, jonka nimi vaihdettiin 19.2.2010 lukien Myyr
mäen Urheilupuisto Oy:ksi.
Vireillä on asemakaavan muutos, jonka myötä Myyr
mäen urheilupuistoa on tarkoitus kehittää merkittäväk
si toimintakeskukseksi. Alueelle on tarkoitus sijoittua
hotelli ja hyvinvointikeskus (14 000 k-m2), liikuntakes
kus (4 000 k-m2) ja Energia-areenan laajennus (16 000
k-m2). Hotelli-, hyvinvointi- ja liikuntakeskushanke on
tarkoitus toteuttaa yleisurheilun EM-kisoihin 2012 ja se
voisi samalla mahdollisesti olla Muotoilupääkaupunki
2012 -hanke.
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Koulujen ja päiväkotien liikuntayhtiöiden tilojen
käyttö

Johtopäätökset:
Kaupunkikonserniin kuuluvien liikuntatilojen
käyttö koulujen ja päiväkotien liikuntaan toteutuu
ilmeisesti hyvin jäähalleissa, koska kummastakin
jäähalliyhtiöstä varataan tietty määrä jäätunteja
vuoden aikana tätä tarkoitusta varten. Jäähalliyh
tiöiden muut tilat ja Energia Areena ovat päiväs
aikaan koulujen ja päiväkotien käytössä käyttö
varaustilanteen mukaisesti. Energia Areenalla
käytettävissä oleva aika jää pahimmillaan hyvin
vähiin, jos ulkopuolisia varauksia on paljon.
Kaupungin omistamat liikuntahalliyhtiöt on pe
rustettu kaupungin liikuntapolitiikan toteuttamis
välineiksi. Myyrmäen Urheilupuiston yhtiöt ovat
toivoneet keskustelua liikuntapoliittisista tavoit
teista suhteessa liikuntatilojen liiketaloudelliseen
kannattavuuteen. Tässä yhteydessä on nostettu
keskusteluun myös käyttömaksujen korottami
nen vastaamaan käytön kustannuksia, mikä taas
vaikuttaa urheiluseurojen talouteen ja viime kä
dessä kaupungin tuen tarpeeseen. Maksaako kau
punki enemmän tukea yhtiölle tai urheiluseuroil
le vai edellytetäänkö kaupunkilaisten maksavan
itse enemmän liikuntaharrastuksistaan. Pienet
kin maksujen lisäykset saattavat olla merkittävä
este harrastukselle. Tämä on merkittävä kysymys,
kun tunnetaan liikunnan tai ylipäänsä mielekkään
harrastamisen merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja
myös sen syrjäytymistä ehkäisevä merkitys.
Vantaalla on kaupungin kokoon nähden vähän
jäähalleja, Myyrmäessä kaksi ja Tikkurilassa ValttiAreena ja harjoitushalli. Tästä johtuen monet van
taalaiset joutuvat harjoittelemaan naapurikunnis
sa. Koska tilojen kysyntä on suurta, olisi tarpeen
yrittää saada kolmatta sektoria/yrityksiä mukaan.

Vantaan vapaa-ajan lautakunnan ja Myyrmäen ja Tik
kurilan urheilupuistojen yhtiöiden välistä sopimusta
kaupunkikonserniin kuuluvien liikuntatilojen käytös
tä on viimeksi muutettu 1.1.2007 alkaen, kun vastaval
mistunut Energia Areena sisällytettiin sopimukseen.
Opetussuunnitelmien mukaiseen koulujen liikun
nanopetukseen varataan vuosittain 400 tuntia jääai
kaa kummastakin jäähalliyhtiöstä. Tuntimääriin voi
daan sisällyttää myös päiväkotien käyttöä. Tuntimäärä
sisältyy vapaa-ajan lautakunnan avustusosuuteen.
Koulut ja päiväkodit saavat käyttää maksutta jäähal
leja koulupäivinä klo 8.00–14.00.
Vantaan Energia Areenan liikuntatilat ja jäähalliyhti
öiden muut liikuntatilat ovat maksutta koulujen ja päi
väkotien ja liikuntapalvelujen terveysliikuntaryhmien
käytössä arkisin klo 8.00–16.00 yhtiöiden käyttöva
raustilanteiden mukaisesti. Käyttövaraustilanteiden
mukaisuus tarkoittaa, että tilat ovat käytettävissä, jos
niitä ei ole vuokrattu esimerkiksi jotain tapahtumaa
varten. Yritystilaisuudet ovat taas yhtiön talouden kan
nalta äärimmäisen tärkeitä.
Omistajapolitiikka
Kaupungin omistajaohjaus tapahtuu yhtiöiden halli
tusten kautta. Liikuntajohtaja on asiantuntijana esi
merkiksi vuorojen jakamiseen liittyvissä asioissa.
Yhtiö on toivonut keskustelua liikuntapoliittisista ta
voitteista suhteessa liikuntatilojen liiketaloudelliseen
kannattavuuteen. Yksinkertaistettuna kysymys on
käyttökustannusten kattamisesta. Yhtiön kannalta
vaihtoehtoina nähdään käyttömaksujen korottami
nen vastaamaan käytön kustannuksia tai kaupungin
avustusten nostaminen ja turvaaminen.

Suositukset:
Kaupungin omistamien liikuntayhtiöiden sub
stanssiohjausta tulisi selkiyttää ja tehostaa ja so
vittaa se paremmin yhteen konserniohjauksen
kanssa. Toisin sanoen tulisi varmistaa, että kau
pungin liikuntayhtiöiden liikuntapoliittinen ohja
us on riittävää.
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5.6.3 Liikuntapalvelut
Lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämi
nen
Kaupungin strategisissa tavoitteissa vuodelle 2010
korostettiin vastuuta lapsista ja vanhuksista. Liikun
tapalvelut on Vantaan lastensuojelusuunnitelmassa
nimetty yhteistyön koordinaatiovastuuseen seuraa
vissa toimenpiteissä: ”koululiikunnan tukemista kehi
tetään edelleen paitsi liikunnanopetuksen tueksi myös
liikunnallisen elämäntavan juurruttamiseksi koululai
siin” sekä ”keskustelua ja yhteistyötä liikuntajärjestö
jen kanssa kehitetään ja lisätään lasten ja nuorten har
rastusmahdollisuuksien lisäämiseksi”.
Liikuntapalvelut ja sivistystoimi ovat mukana yh
teishankkeessa ”Liikkuva koulu”. Liikkuva koulu on
opetusministeriön käynnistämä hanke, johon Vantaa
on saanut erillismäärärahan ainoana pääkaupunki
seudun kunnista. Kyseessä on kaksivuotinen projek
ti, jonka molemmille vuosille on saatu tukea 25 000
euroa. Toiminta käynnistyi syyskuussa. Hanke on pi
lottivaiheessa ja kohdistuu yhden koulun toimintaan
tarkoituksenaan edistää lasten liikunnallisuutta ja lii
kunnallista elämäntapaa, aktivoida lapsia liikkumaan.
Hankkeessa tarjotaan lapsille kanava päästä mukaan
toimintaan, liikuntapaikat tulevat tutuiksi, seurojen
tarjoama toiminta samoin. Hanke työllistää yhden
projektityöntekijän. Hanke on merkittävä avaus uuden
liikuntakulttuurin synnyttämisessä. Lasten liikunnan
harrastaminen on Suomessa yleisesti polarisoitumas
sa, osa harrastaa paljon ja todella paljon, osa ei yhtään
tai juuri lainkaan.

Jäätanssiesitys Prinsessa Ruusunen Myyrmäen jäähallissa
vuonna 2004. Kuva Pekka Turtiainen.

den pyrkimyksenä on käynnistää yhteistyö myös joi
denkin palveluntarjoajien kanssa. Tarkoitus on saada
käyttöön kuntosaleja kattavammin eri puolilta kau
punkia, jolloin ne ovat helpommin saavutettavissa.
Ikäihmisille järjestetään myös ohjatun liikunnan
tunteja. Liikuntapalvelut on panostanut ohjaajien
kouluttamiseen. Ikäihmisillä etenkin liikkeiden hallin
ta ja tasapaino ovat tärkeitä huomioon otettavia asioi
ta, koska erilaiset murtumat tai kaatumiset ovat usein
hyvin tuhoisia. Liikuntakyvyn säilyttäminen on keskei
nen asia, ja se vaikuttaa merkittävästi elämän laatuun.
Palveluverkot / liikuntapaikkasuunnitelma
Vuonna 2009 laadittua Liikuntapaikkasuunnitel
maa päivitettiin vuonna 2010 ja se merkittiin tiedok
si vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunnassa
17.5.2010. Liikuntarakentamisen lähivuosien kaksi pai
nopistealuetta ovat Elmon urheilupuiston rakentami
nen ja lähiliikuntapaikkaverkoston kehittäminen.

Sporttikortti 70+

Elmon urheilupuisto
Elmon urheilupuiston toteuttaminen on yksi lähivuo
sien keskeisimmistä liikuntarakentamisen tavoitteista
Vantaalla. Urheilupuistosta on suunniteltu monipuo
lista eri liikuntamuotojen harrastamiseen soveltuvaa
liikunta-aluetta. Urheilupuisto parantaa vantaalaisten
liikuntaolosuhteita ja laajentaa liikuntapalvelutarjon
taa erityisesti Koivukylän ja Korson suuralueilla. Urhei
lupuistoon on suunniteltu toteutettavan jäähalli, sisä
liikuntahalli, jalkapallohalli, vesiliikuntakeskus, kaksi
tekonurmikenttää sekä monitoimi- ja lähiliikuntapaik

Vantaan ikääntymispoliittista ohjelmaa toteutetaan
liikuntapalveluissa painopisteinä ikäihmisten ohjattu
liikunta ja liikuntaneuvonta. Myös omaehtoisen liikun
nan edistämiseen panostetaan erityisesti ikäihmisten
käyttöön sopivien liikuntapaikkojen markkinoimisella
ja kehittämisellä.
Ohjelmaa toteutetaan erityisesti Sporttikortti 70+:n
avulla. Kortti oikeuttaa 70 vuotta täyttäneet vantaalai
set maksuttomaan sisäänpääsyyn Vantaan kaupungin
liikuntapalveluiden hallinnassa oleviin uimahalleihin ja
kuntosaleille arkisin ennen kello 16. Liikuntapalvelui-
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ka-alueita. Alueelle on mahdollista sijoittaa myös mui
ta hyvinvointipalveluja. Kokonaisuuden suunnittelus
sa ja rakenteellisissa ja teknisissä ratkaisuissa on hyvä
tilaisuus hyödyntää mahdollisuuksien mukaan nyky
tekniikkaa ympäristöystävällisten ja energiatehokkai
den ratkaisujen löytämiseksi.

Johtopäätökset:
On tärkeää yrittää tavoittaa liikuntaa harrastamat
tomia lapsia ja saada heitä aktivoitua.
Ikäpoliittista ohjelmaa toteutetaan liikuntapal
veluissa ohjatun liikunnan, liikuntaneuvonnan ja
omaehtoisen liikunnan edistämisen avulla. Ikäih
misten liikuntakyvyn säilyminen ja aktiivinen säi
lyttäminen merkitsevät paljon elämän laadun
kannalta. Se myös mahdollistaa omassa kodissa
asumisen mahdollisimman pitkään.
Pohjois-Vantaalla ei ole riittävästi liikuntapaik
koja asukasmäärään nähden. Suunnitellun Elmon
urheilupuiston kokonaisuuden energiaratkaisut
tulevat olemaan tärkeitä. Urheilupuistoon on tu
lossa jäähallin ja uimahallin lisäksi monitoimihalli/
liikuntakeskus.
Liikuntapaikkasuunnittelun toisena lähivuosien
keihäänkärkenä on lähiliikuntapaikat. Ajatuksena
on tarjota helposti saavutettavissa olevaa lähipal
velua kaikille ikäryhmille.
Koulujen liikuntatilojen ympärivuotiseen käyt
töön olisi kysyntää ja tarvetta.

Lähiliikuntapaikat
Liikuntapaikkasuunnitelman toisena painopisteenä
on kaiken kansan lähiliikuntapuistojen kehittäminen.
Lähiliikuntapuisto koostuisi pelailualueesta (koripallo,
lentopallo tai muu sellainen), skeittialueesta sekä kun
toilualueesta, jossa olisi ulkokuntosalilaitteet. Tällä ta
valla alue palvelisi monia ikäryhmiä. Lähiliikuntapaikat
lisäävät mahdollisuuksia opettaa lapset liikunnalliseen
elämäntapaan, jos päiväkodit ja koulut kotien lisäksi
totuttavat lapset tulemaan näille paikoille.
Kaupungin toimitilojen tehokas käyttö
Pääsääntöisesti koulujen liikuntasalit suljetaan koulu
jen lomien ajaksi. Rehtorit voivat päättää tästä hyvin
itsenäisesti, kuten muistakin koulujaan koskevista asi
oista. Koulujen lähtökohta on monesti se, että salia ei
voi antaa käyttöön, jos se ei ole valvottu. Iltavalvojat
eivät ole tilakeskuksen henkilökuntaa, vaan rehtorei
den alaisia. Liikuntapalveluiden näkökulmasta liikun
tatilat pitäisi saada ympärivuotiseen käyttöön, koska
kysyntää ja tarvetta tiloille olisi. Liikuntatilojen käyt
täjien määrä ei näyttäisi olevan lähivuosina vähene
mässä. Tästä näkökulmasta kaupungin omistamien,
liikuntaan soveltuvien tilojen tehokas käyttäminen
olisi järkevää.

Suositukset:
Liikuntaa harrastamattomiin lapsiin kohdistettuja
aktivointitoimia tulisi lisätä esimerkiksi laajenta
malla Liikkuva koulu -toimintaa.
Sporttikortti ja yhteistyön kartoittaminen yksi
tyisten kuntosalien kanssa ovat positiivinen asia.
Muussakin toiminnassa/liikuntapalvelujen tar
jonnassa voisi olla järkevää kartoittaa yksityisten
kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksia, kos
ka tilojen perustamiskustannukset ovat korkeita.
Väestön kasvaessa ostettaisiin enemmän palvelui
ta, ettei kaikkea tarvitsisi rakentaa itse.
Elmon hyvinvointikeskuksen aikaansaaminen
on tärkeää, toteutuupa se kaupungin omistamana
tai vaikka yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa.
Urheilupuiston kokonaisuuden huolellinen suun
nittelu antaa mahdollisuuden luoda alueelle inno
vatiivinen ja kestävän kehityksen mukainen ener
giaratkaisu.
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sa. Asiaa valmistelevan työryhmän lopullinen raportti
valmistui keväällä 2011. Uudistetut avustusten jakope
rusteet hyväksyttiin vapaa-ajan ja asukaspalveluiden
lautakunnassa tammikuussa 2011. Yleisissä jakoperus
teissa on kiinnitetty huomiota strategisiin tavoitteisiin:
miten avustettava toiminta tukee kestävää kehitystä,
myönteistä kotikaupunki-identiteettiä sekä tasa-arvoa
ja yhdenvertaisuutta. Avustushakemusten kokonais
arvioinnissa ei oteta käyttöön pisteytystä. Tunnuslu
kujen vertailua ja jonkinlaista pisteytystä voi käyttää
apuvälineenä jakoesitystä laadittaessa.
Avustusten jaon valmistelu keskitetään vapaa-ajan
ja asukaspalveluiden toimialalle muodostettavaan
avustustiimiin, joka valmistelee ja koordinoi avustus
ten myöntämistä. Kesäkuussa 2010 toimialalle perus
tettiin alue- ja tapahtumapalveluiden tulosalue, joka
huolehtii järjestöavustusten koordinoinnista. Avustuk
siin liittyvän yleisneuvonnan keskittäminen on suun
niteltu toteutettavaksi yhdessä vuonna 2011 käyttöön
otettavan avustusten sähköisen asioinnin järjestelmän
kanssa. Järjestökoordinaattorin avulla jatkossa on
mahdollista paremmin sovitella tilatarpeita ja tukea,
neuvoa ja ohjata järjestöjen toimintaa kaupungin toi
mesta. Yhtenä pyrkimyksenä on myös tukea ja lisätä
yhdistysten keskinäistä yhteistyötä.

Kaupungin kannattaisi selvittää, voisiko johon
kin nykyiseen tai suunnitteilla olevaan sisäliikun
takeskukseen tai muuhun sisätilaan saada tilan
myös skeittiharrastajille.
Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen on jär
kevää. Lähiliikuntapaikat lisäävät mahdollisuuk
sia opettaa lapset liikunnalliseen elämäntapaan,
etenkin jos päiväkodit ja koulut kotien lisäksi to
tuttavat lapset tulemaan näille paikoille.
Jos koulujen liikuntatilat olisivat käytettävissä
koulujen loma-aikoina, saataisiin tehokkuutta ti
lojen käyttöön ja vältettäisiin tyhjäkäyntiä.
Eri liikuntaharrastuksia tulisi tukea suvauksen ja
tasapuolisuuden periaatteiden mukaisesti. Tämän
tulisi näkyä esimerkiksi avustuksissa, miten eri har
rastajat saavat tukea.

5.6.4 Toiminta- ja kohdeavustukset
Avustusmäärät
Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialan avustuk
set kolmannelle sektorille olivat 3,35 milj. euroa (3,29
milj. euroa vuonna 2009). Eniten avustuksia annetaan
liikunta- ja kulttuuripalveluiden alueilta. Vuoden 2011
talousarviossa liikuntatoimen avustuksiin on varattu
1 154 000 euroa ja kulttuuritoimeen 962 000 euroa.
Terveyden ja hyvinvoinnin avustukset olivat 187 000
euroa vuonna 2010. Vuoden 2011 talousarviossa nii
hin on varattu 247 000 euroa. Näiden avustusten pii
riin kuuluu isoja yhdistyksiä, jotka tekevät merkittävää
työtä, esimerkiksi erilaiset potilas- ja vertaisjärjestöt,
Suomen Punainen Risti, Mannerheimin Lastensuoje
luliitto.

Sähköinen asiointi
Tällä hetkellä vain terveyden ja hyvinvoinnin edistä
miseen tarkoitetut avustushakemukset voidaan jättää
sähköisesti. Myös muiden avustusten hakulomakkeet
ovat kuitenkin saatavissa Vantaan kaupungin verkko
asiointisivuston avustussivulta. Lomakkeet täytetään
sähköisesti ja sen jälkeen tulostetaan.
Vantaan kaupungilla on käynnissä hanke avustus
ten sähköisen asioinnin järjestelmän hankkimisek
si. Järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2011, aluksi
yhtä avustuslajia koskevan pilotin kautta ja myöhem
min kaikkia avustuksia koskien. Sähköinen asiointi on
paitsi tehokkuutta myös yhdenvertaisuutta luova. Ver
tailtavuus helpottuu ja järjestelmässä nähdään minkä
tyyppisiä hakemuksia tietyltä järjestöltä on tullut, tu
levaisuudessa myös hakemus-/avustushistoria.

Uudistuksia kaupungin avustusten myöntämises
sä
Kaupunginvaltuusto asetti vapaa-ajan ja asukaspalve
luiden toimialalle sekä vuonna 2009 että 2010 avustus
periaatteiden uusimiseen liittyvän tavoitteen. Vuonna
2010 tavoitteeseen kuului avustusten hakemiseen liit
tyvän toimintamallin uudistaminen. Lisäksi järjestöjen
kaupungilta käyttöönsä saamat tilat sekä muut tuki
muodot pitää tuoda esille avustusten hakuprosessis
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mia tehdessään.
Aluetoimikunnat eroavat toisistaan jonkin verran
painotuksiltaan ja toimintatavoiltaan. Myös suuralueet
ovat luonteeltaan erilaisia, josta seuraa aluetoimikun
tien toimintaan eroavuuksia. Toisissa aluetoimikun
nissa jäsenet ovat ottaneet aktiivisemman toimijan
roolin kuin toisissa. Aluetoimikunnissa on 16 poliitti
sesti valittua jäsentä. Pienempi kokoonpano saattaisi
olla toimivampi, mutta silloin toimintaan pitäisi saada
enemmän mukaan järjestöjä ja asukkaita. Yhdistysten
tai järjestöjen kohdalla jonkinlaisen kumppanuusmal
lin kehittäminen voisi olla hyvä ratkaisu.
Vuonna 2009 kaikki toimikunnat tekivät toimin
tansa pohjaksi osallisuus- ja kehittämissuunnitelman
”Oskarin”. Tähän prosessiin osallistuivat myös alueiden
asukkaat vuonna 2009 pidetyissä asukastilaisuuksissa
kaikilla suuralueilla. Yhteisiä teemoja aluetoimikuntien
Oskareissa ovat osallisuus ja vuorovaikutus, alueelliset
palvelut, turvallisuus, aluerahan käytön tehostaminen
sekä alueelliset tapahtumat ja asukasillat. Esimerkik
si syksyllä 2010 järjestetyistä asukasilloista tuli hyvää
palautetta.
Vuonna 2011 on alkanut uusi toimintamuoto, Van
taa-neuvonta Hakunilassa, Koivukylässä ja Pakkalassa.
Neuvonnalla osittain korvataan lakkautettuja yhteis
palvelupisteitä, tosin ilman kassapalveluita. Hakunilan
alueelle on suunniteltu vuorovaikutusfoorumia, jonka
perustana olisi nykyinen aluetoimikunta ja foorumi
työhön kutsuttaisiin mukaan alueen järjestöt, seura
kunta, yritykset ja asukkaat.
Aluetoimikuntien rooli kokonaisuutena ja suhteessa
kaupungin strategiatyöhön olisi hyvä miettiä loppuun
asti ennen seuraavaa valtuustokautta. Aluetoimikun
tien työn vaikuttavuuden seuraaminen on haasteel
lista, erityisesti sen vaikutukset hyvinvointiin ja palve
luihin. Aluetoimikuntien työn näkyminen kaupungin
tasapainotetun strategian muotoutumisessa vaatii
seurannan kehittämistä.

Johtopäätökset:
Tällä hetkellä yhden avustuslajin avustushake
mukset voidaan jättää sähköisesti. Tarkoituksena
on tulevaisuudessa ottaa käyttöön tietojärjestel
mä, joka mahdollistaa avustushakemusten säh
köisen palautuksen, valmistelun, päätöksenteon,
maksatuksen ja avustusten käytön tilityksen.
Kaupungin tukea ja neuvontaa järjestöille on
tarkoitus lisätä ja samalla kaupungin taholta koor
dinoida toimintaa niin, että järjestöjen yhteistyöllä
syntyisi uudenlaisia toimintamalleja.
Suositukset:
Sähköisen asioinnin edelleen kehittäminen on
tärkeää. Avustusprosessin eri vaiheet kattava tie
tojärjestelmä vapauttaa resursseja rutiinitöistä ja
helpottaa vertailtavuutta niin eri hakemusten vä
lillä kuin myönnettyjen avustusten historiatieto
jen osalta.
Järjestöjä kannattaa rohkaista tekemään enem
män yhteistyötä.
Terveyden ja hyvinvoinnin avustuksia tulisi kas
vattaa.

5.6.5 Aluetoimikunnat
Aluetoimikuntien rooli ja tehtävät
Kaupunginvaltuusto nimeää suuralueille aluetoimi
kunnat, joiden toiminta-aika on sama kuin valtuuston
toimikausi. Aluetoimikunnat täydentävät kaupungin
toimielinten toimintaa vahvistamalla asukasdemokra
tiaa ja osallisuutta. Vapaa-aika- ja asukaspalveluiden
toimialaan kuuluva aluetoiminnan yksikkö tukee alu
eellista toimintaa aluekoordinaattoreiden työpanok
sella.
Aluetoimikunnilla on rooli alueellisen tiedon ja tarpeen välittäjänä. Niille esitellään kaupungin tulevia
kehittämissuunnitelmia, joista suurin osa tulee maan
käytön ja ympäristön toimialalta. Aluetoimikunnilla on
vuosittainen talouskokous, jossa ne kuulevat seuraa
van vuoden taloussuunnitelmien linjauksia. Aluetoi
mikunnat antavat lausunnot kyseisiin suunnitelmiin,
jotka lautakunnat ottavat huomioon taloussuunnitel

Alueraha
Vantaan kaupungin talousarvioon on vuosittain va
rattu määräraha (noin 200 000 euroa vuonna 2010)
aluetoimikuntien ja Svenska Kommitténin toimintaan
ja käyttöön (alueraha). Aluetoimikunnat ja Svenska
Kommittén päättävät käyttöönsä myönnetyn aluera
han käytöstä vapaa-ajan ja asukaspalvelulautakunnan
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hyväksymien perusteiden mukaisesti aluekoordinaat
toreiden esityksestä.
Aluerahalla tuetaan ensisijaisesti hankkeita tai ta
pahtumia, jotka edistävät tietyn alueen asukkaiden
hyvinvointia ja alueen kestävää kehitystä laajempa
na tavoitteenaan viihtyisä ja turvallinen elinympäris
tö sekä monipuoliset ja omaleimaiset yhdyskunnat.
Aluerahalla voidaan tukea myös alueellisia hankkeita
tai tapahtumia, jotka lisäävät asukkaiden osallistumis
mahdollisuuksia, parantavat tiedon välittymistä asuk
kaiden ja kaupungin toimielinten välillä ja edistävät
alueen myönteistä kehittymistä.
Aluerahaa käyttävät aluetoimikunnat ja Svens
ka Komittén harkintansa mukaan itse, yhteistyössä
kumppanien kanssa tai myöntämällä hakemuksesta
kohdeavustusta. Niillä on oikeus omiin paikallisiin pai
notuksiin aluerahan myöntämisessä ja käyttämisessä.

tuksen ja varhaiskasvatuksen toiminta-alueiden yhte
näistäminen mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteis
työn toiminta-alueiden sisällä. Aluerehtori ja alueen
varhaiskasvatuspäällikkö muodostavat yhteistyössä
toimivan työparin. Jatkuvaa yhteistyötä tehdään ope
tussuunnitelmatyön yhteydessä ja lasten siirtymävai
heisiin liittyvässä yhteistyössä. Lapsien siirtymistä esi
koulusta kouluun autetaan ESKO (esikoulusta kouluun)
-tiedonsiirtoprosessilla ja erityistä tukea tarvitsevien
lasten siirtymävaiheeseen liittyvällä sujuvasti kouluun
prosessilla, joissa välitetään lapsista tärkeää taustatie
toa varhaiskasvatuksesta kouluun. Lisäksi varhaiskas
vatus ja perusopetus tekevät yhteistyössä tilasuunnit
telua, jolla pyritään tehostamaan tilojen yhteiskäyttöä.
Päivähoitopalvelujen tarve on kasvanut Vantaalla
selvästi arvioitua enemmän vuosina 2007–2009. Vä
estönkasvu on ollut Vantaalla voimakasta ja talous
arviosuunnittelun pohjana olleet väestöennusteet
ovat ylittyneet. Päivähoitopaikka on kuitenkin pystyt
ty pääsääntöisesti järjestämään kaikille hakijoille päi
vähoitoasetuksen edellyttämässä neljän kuukauden
kuluessa tai kiireellisissä tapauksissa kahden viikon
kuluessa päivähoitohakemuksen jättämisestä, mutta
varhaiskasvatuksen menot ovat samalla selkeästi ylit
tyneet.
Kuuden suurimman kaupungin osalta on teh
ty vertailuja päivähoitojärjestelmän absoluuttisista
kustannuksista päivähoidon palveluja käyttävää las
ta kohden. Vuosien 2007–2009 vertailuissa Vantaan
päivähoitojärjestelmän kustannukset ovat asettu
neet suurten kaupunkien keskimääräisiä kustannuk
sia alemmaksi. Vertailtaessa pääkaupunkiseudun
kaupunkien (Helsinki, Espoo ja Vantaa) päivähoitojär
jestelmien kustannuksia Vantaan päivähoitopalvelut
ovat olleet kustannuksiltaan edullisemmat ja ero Van
taan hyväksi on viimeisessä vertailussa vuonna 2009
kasvanut.
Strategisiksi kärjikseen vuodelle 2010 varhaiskas
vatus nosti palveluvaihtoehtojen lisäämisen pyrkien
korvaamaan kokopäivähoitopainotteisuutta, päivä
hoidon laadun ja vaikuttavuuden lisäämisen sekä toi
minta- ja taloustietojen kehittämisen ja käytön johta
mistyössä.
Varhaiskasvatus monipuolisti palveluvalikoimaansa
uusilla tilapäishoidon palvelupisteillä ja lisäämällä ker
hotoimintaa. Näin perheille on enemmän eri elämän
tilanteisiin sopivia päivähoitopalveluja ja kaupungin

Johtopäätökset:
Aluetoimikunnat ovat melko suuria ja poliittisin
perustein valittuja. Olisi tärkeää saada mukaan toi
mintaan myös muita aktiivisia asukkaita. Hakuni
lan mallin mukainen vuorovaikutusfoorumi, jossa
myös järjestöt ja yritykset voisivat olla mukana, voi
toimiessaan olla hyvin tehokas.
Suositukset:
Aluetoimikuntien roolia ja aluetoiminnan toteut
tamistapaa kannattaa tarkastella ennakkoluulot
tomasti sekä pyrkiä tuomaan entistä enemmän
asukkaita, järjestöjä, yrityksiä ja uskonnollisia yh
teisöjä mukaan toimintaan.

5.6.6 Varhaiskasvatus sekä aamu- ja
iltapäivätoiminta
Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen tulosalue on
vuodesta 2008 kuulunut sivistystoimen toimialaan
omana tulosalueenaan. Tätä ennen varhaiskasvatus
kuului sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan. Siirtoa
sivistystoimen toimialaan pidetään varhaiskasvatuk
sessa onnistuneena, sillä varhaiskasvatus tekee kiinte
ää yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Nyt yhteistyö
on entistä helpompaa ja vuonna 2009 tehty perusope
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kannalta kalliille kokopäivähoidolle saatiin tarpeellisia
vaihtoehtoja. Uutena asiana perheille tuli myös hoi
topaikkatakuu eli päivähoidossa olevalle lapselle lu
vataan hoitopaikka entisestä päiväkodista seuraavan
elokuun aikana, jos lapsi keskeyttää päivähoidossa
olemisen vähintään neljän kalenterikuukauden ajak
si. Lisäksi kaupunginvaltuusto korotti kotihoidon tuen
Vantaa-lisän 143 eurosta 215 euroon ja se ehdollistet
tiin niin, että Vantaa-lisää saavan perheen lapset eivät
voi olla kunnan järjestämässä osa- tai kokopäivähoi
dossa, mutta voivat osallistua esimerkiksi kerhotoi
mintaan.
Laadun ja vaikuttavuuden lisäämiseen pyrittiin
uusimalla toimintayksikkökohtaiset varhaiskasvatuk
sen oppimis- ja opetussuunnitelmat ja lapsikohtaiset
suunnitelmat. Lisäksi on hyödynnetty 5–6-vuotiaille
päiväkotilapsille Vantaan päiväkodeissa tehdyn kyse
lyn tuloksia. Päivähoidon henkilökunnan osalta entistä
parempaan laatuun ja vaikuttavuuteen pyritään lisää
mällä koulutustapojen monimuotoisuutta. Työntekijät
tekevät nyt esimerkiksi vertaiskäyntejä toisissa päivä
hoidon yksiköissä ja henkilöstön koulutus kytketään
nyt entistä tiiviimmin strategiaan.
VanVan taloushallintojärjestelmä mahdollistaa en
tistä ajantasaisemman ja monipuolisemman talousra
portoinnin ja näin pystytään paremmin suunnittele
maan toimintaa ja reagoimaan muutoksiin.

set iltapäivätoiminnan järjestämisestä. Iltapäiväkerhot
toimivat pääasiassa koulujen ja seurakunnan tiloissa.
Vantaalla toimi 2010 yhteensä 62 iltapäiväkerhoa ja
palveluntuottajia oli 20. Lisäksi kaupungilla on kak
si omaa iltapäiväkerhoa, jotka on suunnattu erityistä
tukea tarvitseville lapsille. Lapsia iltapäiväkerhoissa
vuonna 2010 kävi 1 708, mikä on noin 100 lasta enem
män kuin vuonna 2009. Lähes kaikki toimintaan hake
neet 1. vuosiluokan oppilaat saatiin mukaan toimin
taan mutta 2. vuosiluokan oppilaista jäi muutamia
kymmeniä ilman paikkaa.
Lasten valinnassa iltapäivätoimintaan noudatetaan
opetuslautakunnan vahvistamia yhdenvertaisia valin
takriteereitä. Vantaan sivistysvirastossa tehdään pää
tökset toimintaan otettavista lapsista toiminnan järjes
täjien esitysten perusteella. Etusijalla kerhopaikkojen
haussa ovat 1. vuosiluokan oppilaat.
Johtopäätökset:
Varhaiskasvatuksen tulosalueen siirto sosiaali- ja
terveystoimen toimialalta sivistystoimen toimi
alalle vaikuttaa saatujen kokemusten perusteel
la onnistuneelta. Perusopetus ja varhaiskasvatus
ovat aina tehneet kiinteää yhteistyötä ja nyt sa
maan toimialaan kuuluminen ja toiminta-alueiden
yhtenäistäminen antaa entistä paremmat mah
dollisuudet yhteistyöhön ja synergiaetujen hyö
dyntämiseen.
Vantaan päivähoidon keskimääräiset kustan
nukset lasta kohden ovat olleet vuosien 2007–
2009 kuuden suurimman kaupungin päivähoi
don kustannusvertailuissa suurten kaupunkien
keskiarvokustannuksia alemmat. Pääkaupunki
seudun kaupunkien (Espoo, Helsinki, Vantaa ) päi
vähoitopalvelujen kustannusvertailussa Vantaan
päivähoitopalvelut ovat olleet kustannuksiltaan
edullisimpia ja ero Vantaan eduksi on kasvanut
viimeisimmässä vertailussa vuodelta 2009. Ongel
mana Vantaalla on ollut viime vuosina päivähoi
don palvelukysynnän ennakoitua selvästi suurem
pi kasvu, joka on aiheuttanut talousarviomenojen
ylittymisen.

Aamu-ja iltapäivätoiminta
Lakisääteisellä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin
nalla tarkoitetaan perusopetuslain 8 a luvun mukais
ta ensimmäisen ja toisen vuosiluokkien oppilaille sekä
kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai
siirretyille oppilaille suunnattua toimintaa, jota kunta
voi itse järjestää tai hankkia. Kunta itse päättää laajuu
den, jossa se toimintaa järjestää. Vantaa järjestää pää
asiassa iltapäivätoimintaa, aamupäivätoimintaa järjes
tetään vain Vantaan kansainvälisessä koulussa.
Suomenkielisen perusopetuksen tulosalue ohjaa
ja valvoo iltapäivätoiminnan järjestämiseen liittyviä
asioita yhteistyössä ruotsinkielisten palveluiden tu
losalueen kanssa. Käytännössä toiminnan järjestävät
yhdistykset, järjestöt, seurakunta ja yksityiset yrittä
jät. Kaupunki tukee palveluntuottajia maksamalla
avustuksia kaksi kertaa vuodessa. Iltapäivätoiminnan
palveluntuottajien kanssa tehdään erilliset sopimuk
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5.6.7 Lipunkantajan päiväkoti investointi
na ja toimintana

Varhaiskasvatus lähti uudistamaan palvelura
kennettaan ja kehittämään toimintaansa aset
tamalla vuoden 2010 strategiassaan keskeisiksi
tavoitteikseen toiminta- ja taloustiedon kehittä
misen ja paremman hyödyntämisen, palveluvaih
toehtojen lisäämisen sekä palvelujen laatuun ja
vaikuttavuuteen liittyvien työkalujen uudistami
sen. Tavoitteita vietiin eteenpäin useilla toimen
piteillä. Palveluvaihtoehtoja lisättiin tarjoamalla
entistä enemmän vaihtoehtoja kokopäivähoidol
le lisäämällä kerhotoimintaa ja perustamalla uusia
tilapäishoidon palvelupisteitä. Uusi asia perheil
le oli myös hoitopaikkatakuu, eli päivähoidossa
olevalle lapselle luvataan hoitopaikka entisestä
päiväkodista seuraavan elokuun aikana, jos lap
si keskeyttää päivähoidossa olemisen vähintään
neljän kalenterikuukauden ajaksi. Lisäksi kaupun
ginvaltuuston päätöksellä korotettiin kotihoidon
tuen Vantaa-lisää 143 eurosta 215 euroon ja se
ehdollistettiin niin, että Vantaa-lisää saavan per
heen lapset eivät voi olla kunnan järjestämässä
osa- tai kokopäivähoidossa, mutta voivat osallis
tua esimerkiksi kerhotoimintaan. Näin pyrittiin
tasaamaan kokopäivähoidon kysyntää. Toiminta
tilastojen käytön tehostamisella ja uuden VanVan
järjestelmän talousraportoinnin hyödyntämisellä
lähdettiin parantamaan talouden ennakoitavuut
ta. Laatuun ja vaikuttavuuteen panostettiin uu
distamalla toiminnan pohjana olevat oppimis- ja
opetussuunnitelmat sekä lapsikohtaiset suunni
telmat ja monipuolistamalla henkilökunnan kou
lutusvaihtoehtoja. Lisäksi 5–6-vuotiaille Vantaan
päiväkodeissa tehdyn asiakaskyselyn tuloksia
hyödynnetään päivähoitoyksiköissä ja lapset osal
listuvat entistä enemmän päivittäisen toiminnan
suunnitteluun tuoden uudenlaista näkökulmaa
toiminnan kehittämiseen.
Toimenpiteillä saavutettiin myös haluttuja tu
loksia, sillä kokopäivähoidon kysyntä tasaantui ja
varhaiskasvatuksen menot pysyivät talousarvion
raameissa vuonna 2010.

Lipunkantajan päiväkoti. Kuva Ritva Waris-Wörlin
Investointihanke
Lipunkantajan päiväkodin investointihankkeen tarve
selvitys ja hankesuunnitelma laadittiin yhteistyössä
ateriapalvelujen sekä sivistystoimen ja varhaiskasva
tuksen edustajien kanssa. Tarveselvitys/hankesuun
nitelma hyväksyttiin opetuslautakunnassa 9.6.2008
ja tilakeskuksen lautakunnassa 27.8.2008. Perusteena
päiväkodin rakentamiselle oli Kivistön suuralueen voi
makkaasti kasvava 0–6-vuotiaiden lasten määrä. Väes
töennusteen mukaan Kivistön suuralueen 0–6-vuoti
aiden lasten määrä kasvaa 132 lapsella vuodesta 2007
vuoteen 2010 ja 1 010 lapsella vuoteen 2017 mennessä.
Kivistön alueella oli neljä päiväkotia ja muutamia per
hepäivähoitajia, jotka eivät täysin riittäneet kattamaan
sen hetkistäkään päivähoitotarvetta.
Päiväkoti mitoitettiin niin sanotuksi laajennetuk
si viiden lapsiryhmän päiväkodiksi, yhteensä noin 95
lapselle. Tilojen suunnittelussa kiinnitettiin erityisesti
huomiota tilojen soveltuvuuteen pienryhmätoimin
taan. Tilakeskuksen hankevalmistelun kustannuslas
kenta laski hankkeelle vuonna 2008 tavoitehinnan,
joka oli 3 420 000 euroa.
Sekä hankkeen suunnittelijat että urakoitsija va
littiin tarjouskilpailun perusteella. Suunnittelu- ja
urakointisopimusten hinnat ja muut kustannukset
(muun muassa kaukolämpö ja liittymät) olivat yhteen
sä noin 3 036 000 euroa eli alittivat tavoitehinnan lä
hes 400 000 eurolla. Hanke valmistui aikataulussaan
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Lipunkantajat, tekijä Heli Pukki
lokakuussa 2010 ja lopulliset kustannukset olivat noin
3 086 000 euroa. Kustannukset nousivat hieman tarjo
ushinnoista, koska hankkeeseen jouduttiin tekemään
pääosin tontin kuivatukseen ja paalutukseen sekä
LVI-suunnitteluun liittyviä muutostöitä. Hankesuun
nitelmassa ollut alkuperäinen tavoitehinta alittui yli
300 000 eurolla eli noin 10 prosenttia.

kautta. Sijaisten saannissa on välillä ollut hankaluuk
sia johtuen osittain siitä, että Lipunkantajan päiväko
tiin pääsee huonosti julkisilla kulkuneuvoilla.
Lipunkantajan päiväkodissa yhteistyö vanhempien
kanssa aloitetaan jo ennen päivähoidon alkamista. Yk
sikön esimies on henkilökohtaisesti yhteydessä lapsen
vanhempiin ennen kuin lapsi aloittaa päiväkodissa.
Myös lapsi osallistuu omaan keskusteluunsa ja lapset
osallistuvat myös päivittäisen toiminnan suunnitte
luun. Lipunkantajan päiväkodissa on toimintaa vain
päivisin klo 7–17. Päiväkodissa ei järjestetä kerhotoi
mintaa, avointa päivähoitotoimintaa eikä hoitoaputoi
mintaa, näitä toimintoja Kivistön alueella järjestetään
Kanttarellin avoimessa päiväkodissa.
Lipunkantajan päiväkoti tekee yhteistyötä alueen
peruskoulun kanssa. Peruskoulussa on yhteistyöluok
ka ja yhteistyöopettaja. Siirtymistä päiväkodista kou
luun autetaan ESKO (esikoulusta kouluun) -tiedonsiir
toprosessilla, jossa päiväkoti toimittaa vanhempien
suostumuksella tietoa kouluun siirtyvistä lapsista ky
seiselle koululle.

Päiväkodin toiminta
Päiväkodin toiminta pääsi alkamaan suunnitellusti
1.11.2010. Päiväkodin päivähoitopaikat täyttyivät vä
littömästi toiminnan alettua.
Lipunkantajan toiminnassa painotetaan pienryh
mätoimintaa, joka otettiin huomioon tilojen suun
nittelussa. Päiväkodissa on useita erikokoisia leikki- ja
lepotiloja sekä liikuntatilaa, jotka mahdollistavat toi
minnan pienryhmissä tai tarvittaessa myös suurempi
na ryhminä. Päiväkodissa on lisäksi oma iso ruokailu
tila ja palvelukeittiö.
Henkilöstöä päiväkodissa on 15 + johtaja. Lisäksi sii
vouksesta ja ruokahuollosta huolehtii kaksi laitosapu
laista ja emäntä, jotka kuuluvat tilakeskuksen henkilös
töön. Henkilöstön rekrytoinnissa oli aluksi ongelmia
varsinkin lastentarhanopettajien saatavuudessa mutta
henkilöstö saatiin kuitenkin rekrytoitua ennen toimin
nan aloitusta. Myös henkilökunnan rekrytoinnissa on
korostettu pienryhmätoimintataitoja.
Henkilöstön sijaiset hankitaan pääkaupunkiseudun
kaupunkien oman henkilöstöpalveluyhtiön Seuren
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rikkojen yhteistä leasinghenkilöautojen hankintaa so
pimuskaudeksi 1.1.2011–31.1.2012.
Varikon omat toiminnan painopistealueet ovat ol
leet kaluston keski-iän vähentäminen ja toimintata
pojen kehittäminen. Kaluston keski-ikää varikolla on
vähennetty lisäämällä leasingilla hankitun kaluston
käyttöä. Jatkossa kaikki henkilö- ja pakettiautot sekä
kevyet kuorma-autot hankitaan leasingillä.
Varikon toimintatapojen kehittäminen aloitettiin
2009, jolloin otettiin erityiseen kehittämisvalmisteluun
johtamistapaan ja sisäiseen toimintaympäristöön, ris
kien tunnistamiseen ja hallintaan sekä tiedonkulkuun
liittyvät asiat.
Varikko on tehnyt asiakaskyselyjä 2003, 2007 ja
2009. Kyselyissä kysyttiin asiakastoimialoilta varikon
konekeskukseen sekä kalustoon ja varikon asiakaspal
veluun liittyviä asioita. Vuoden 2009 kyselyssä kaikki
palvelut saivat korkeamman arvosanan kuin 2003 ja
2007 kyselyissä. Palvelujen arvosanat vaihtelivat välil
lä 3,8–4,5 ( asteikko 1–5, jossa 1 huonoin ja 5 paras
arvosana).
Maankäytön ja ympäristön toimialalla oli varikkoa
koskevana strategisena tavoitteena selvittää vuoden
2010 aikana mahdollisuudet varikon oman korjaustoi
minnan ulkoistamiseksi. Selvitystyöhankkeelle perus
tettiin ohjausryhmä ja projektiryhmä. Ohjausryhmä
koostui maankäytön ja ympäristön edustuksen lisäksi
konsernihallinnon, sisäisen tarkastuksen ja tilakeskuk
sen edustajista. Projektiryhmään kuului maankäytön
ja ympäristön toimialan (mukaan lukien korjaamon)
edustus sekä vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimi
alan, sivistystoimen ja tilakeskuksen edustus. Selvi
tystä oli laatimassa myös konsulttifirma Navico Oy.
Konsulttiselvityksessä koottiin kokemuksia muista
kaupungeista, laadittiin selvitys korjaamoalan markkina- ja kilpailutilanteesta sekä tehtiin taloudellisia ver
tailuja eri kehittämisvaihtoehdoista. Lisäksi selvitettiin
korjaamotoiminnan toteuttamismahdollisuuksia yh
teistyössä Helsingin kaupungin kanssa.
Esillä olleet kehittämisvaihtoehdot:

Johtopäätökset:
Lipunkantajan päiväkodin investointihanke to
teutettiin suunnitellussa aikataulussaan, ja kus
tannukset jäivät tarveselvityksen tavoitehintaa
alemmaksi. Päiväkoti valmistui lokakuussa 2010
ja toiminta alkoi marraskuussa 2010.
Lipunkantajan päiväkodin tilasuunnittelussa
pyrittiin ottamaan huomioon, että päiväkodin
toimintamalli tulee olemaan pienryhmätoimintaa
painottava, ja huonetilat muunneltiin tukemaan
mahdollisimman hyvin tätä toimintamallia. Uudet
tilat ovat osoittautuneet erittäin toimiviksi ja pien
ryhmätoimintaan sopiviksi. Päiväkodin toiminta
onkin lähtenyt hyvin käyntiin ja pienryhmätoi
mintamallista saadut kokemukset ovat positiivisia.

5.6.8 Varikon toiminta
Varikko on osa maankäytön ja ympäristön toimialaan
kuuluvaa kuntatekniikan keskuksen tulosaluetta. Va
rikko vastaa keskitetysti kaupungin ajoneuvo-, koneja lisälaitekaluston hankinnasta ja hallinnoinnista, sekä
niihin liittyvistä huolto- ja korjaamotoiminnasta lu
kuun ottamatta Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen
ajoneuvoja. Lisäksi varikko hoitaa lakisääteiseen ro
muajoneuvotoimintaan liittyvät ajoneuvojen siirto- ja
varastointitehtävät. Tehtävänä on edesauttaa kaupun
gin muita yksiköitä tuottamaan palveluita tehokkaasti
kuntalaisille, käyttötarkoitukseen mahdollisimman hy
vin soveltuvan ajoneuvo- ja konekaluston avulla.
Varikko tekee kalustohankinnoissa ja vuokrauksessa
kiinteää yhteistyötä asiakkaiden (Vantaan kaupungin
eri toimialojen) ja Vantaan kaupungin hankintakeskuk
sen kanssa. Näin pyritään varmistamaan asiakkaalle
parhaan mahdollisen ajoneuvon/työkoneen hankki
minen ja samalla hankintaprosessin oikeellisuus. Ka
lustohankinnoissa varikko kiinnittää huomiota moni
käyttöisyyteen, hyvän käyttöasteen mahdollistaviin
ratkaisuihin sekä edistää materiaali- ja energiatehok
kuutta ja vähäpäästöisyyttä.
Pääkaupunkiseudun (Espoo, Helsinki, Kauniainen
ja Vantaa) varikoilla on varikkotoimen yhteistyökil
pailuttamisen työryhmä, joka vuosittain käsittelee
kalustohankintoja ja mahdollisia yhteiskilpailutuksia.
Viimeisin yhteiskilpailutus koski Espoon ja Vantaan va

1. Korjaamotoiminnan ulkoistaminen liikkeenluovu
tuksella.
2. Korjaamotoiminnan ja kaluston ulkoistaminen liik
keenluovutuksella.
3. Ostopalvelujen lisääminen ja korjaamon nykyisen
toiminnan kehittäminen.
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4. Varikkoyhteistyö Helsingin kaupungin kanssa.

Johtopäätökset:
Varikko on kaluston hankinta- ja vuokraus(leasing)
prosessissaan yhdistänyt yksiköiden tarpeiden
huomioonottamisen, hankintakeskuksen hankin
taosaamisen ja varikon oman teknisen tietämyk
sen. Näin pyritään varmistamaan sujuva hankin
taprosessi ja hankkimaan mahdollisimman hyvin
käyttötarkoitusta vastaavan kalusto eri kaupungin
yksiköille. Leasing-kaluston lisäämisellä on saatu
kaluston keski-ikää putoamaan ja kaluston huol
totarvetta vähentymään samalla myös ajoneuvo
jen ympäristövaikutukset ovat pienentyneet. Va
rikko on kehittänyt toimintaansa kalustostaan ja
palveluistaan tekemiensä asiakaskyselyjen tulos
ten pohjalta. Varikko on viimeisimmässä, vuonna
2009, tehdyssä asiakaskyselyssä saanut lähes joka
osa-alueella aiempia kyselyjä paremmat arvosa
nat. Asiakasnäkökulmasta arvioiden varikon toi
mintaa ja toiminnan kehittämistä voidaan pitää
onnistuneena.
Pääkaupunkiseudun (Espoo, Helsinki, Kauni
ainen ja Vantaa) varikoilla on varikkotoimen yh
teiskilpailuttamisen työryhmä, joka vuosittain
käsittelee kalustohankintoja ja mahdollisia yh
teiskilpailutuskokonaisuuksia. Joitakin yhteisiä kil
pailutusmahdollisuuksia on jo löydetty ja tämän
yhteistyön kautta löytynee tulevaisuudessa yhä
enemmän mahdollisuuksia kustannuksia säästä
viin yhteishankintoihin.
Varikon korjaamotoimintojen uudelleen järjes
tämisen vaihtoehdot selvitettiin 2010. Selvitykses
sä analysoitiin perusteellisesti erilaisia toiminnan
järjestämisvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. Sel
vityksen perusteella päätettiin, että paras vaihto
ehto jatkoa ajatellen on nykyisen korjaamotoimin
nan kehittäminen ja ostopalveluiden lisääminen.
Varikon oma korjaamotoiminta tulee tulevaisuu
dessa vähentymään, mutta akuuttikorjaukset ja
sesonkikaluston vuosihuollot tehdään jatkossakin
varikon oman korjaamon toimesta.

Näistä vaihtoehdoista ohjausryhmä päätyi selvitysten
perusteella esittämään, että varikon korjaamotoimin
taa kehitetään vaihtoehdon 3 (Ostopalvelujen lisäämi
nen ja korjaamon nykyisen toiminnan kehittäminen)
pohjalta. Myös ammattijärjestöt yhtyivät lausunnos
saan ohjausryhmän näkemykseen varikon korjaamo
toiminnan kehittämisestä.
Ohjausryhmä katsoi, että korjaamotoiminnassa os
topalvelujen osuutta tulee kasvattaa siinä aikataulus
sa, kun omat resurssit vähenevät. Kaupungilla pitää
kuitenkin säilyttää oma pieni tilaajayksikkö ja akuut
tikorjaamo, jossa pystytään tekemään muun muassa
kiireellisiä korjaustöitä. Tavoitteena on yhteinen akuut
tikorjaamo Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kans
sa ja toimiminen yhteisissä tiloissa pelastuslaitoksen
korjaamotiloissa heti, kun se on mahdollista. Ensim
mäisenä toimenpiteenä nykyisiä korjaamotiloja tulee
pienentää ja järjestää vapautuville tiloille uutta ulko
puolista käyttöä siihen saakka, kun varikon kortteli on
tarkoituksenmukaista kehittää uuteen toimintaan eli
ainakin viideksi vuodeksi.
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokoukses
saan 27.9.2010 ohjausryhmän esityksen mukaisesti,
että toimiala kehittää varikon korjaamon toimintaa
vaihtoehdon: Ostopalvelujen lisääminen ja korjaamon
nykyisen toiminnan kehittäminen pohjalta.
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5.6.9 Päihdepalvelut ja psykososiaaliset
palvelut

ovat: kotikatkaisu ja jälkikuntoutus, A-klinikan uusien
asiakkaiden kurssi, peliklinikka ja uudet asumispalve
lut. Kotikatkaisun ja jälkikuntoutuksen palvelun aloit
tamisen lähtökohtana oli, että Vantaan oman katkai
suaseman palvelut eivät riitä vastaamaan kysyntään.
Palvelu aloitettiin pilottihankkeena, jossa toimijoina
ovat päihdepalvelut, kotihoito, sairaalapalvelut van
husten avopalvelut ja aikuissosiaalityö. Sairaalapal
veluissa ja kotihoidossa on asiakkaita, joille ei ole löy
tynyt tarpeita vastaavaa päihdelaitoskuntoutusta.
Kotihoidossa on erityisesti ikääntyvien asiakkaiden
päihteiden käyttö noussut esille, ja heidän päihdeon
gelmiensa hoitaminen pyrkien samalla mahdollista
maan kotona asuminen on mahdollista kotikatkaisu
hoidon ja jälkikuntoutuksen avulla.
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 24.8.2009
§ 15 asiakkuuskriteerit suoraa asiakastyötä tekeville
päihdehuollon yksiköille (A-klinikkatyö, kuntouttava
asumispalvelu ja ostopalveluna tuotettava kuntout
tava laitoshoito). Asiakkuuskriteerien tarkoitus on tur
vata asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu palveluihin
ohjaamisessa ja palveluiden saamisessa. Samalla on
tarkoitus turvata, että kaikki asiakkaat saisivat palve
lutarvettaan vastaavan palvelun tiukkenevassa talou
dellisessa tilanteessa.
Kriteereissä on määritelty sekä yleisiä että toimin
tayksikkökohtaisia asiakkuuskriteerejä eri palvelumuo
doille. Myös asiakkaalle on joidenkin palvelumuotojen
osalta asetettu ehtoja, joita pitää noudattaa (esimer
kiksi päihteiden käyttö katkaisuhoitoasemalla kes
keyttää hoidon). Kaikissa palveluissa on priorisoitu
lapsiperheiden hoito eli lapsiperheille annetaan aina
etusija. Lapsi otetaan myös aina huomioon päihdepal
velujen suunnittelussa, palvelutarpeen kartoituksessa,
hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.
Laitoshoitoon ja asumispalveluun hakeutumisen
yhteydessä hoidosta ja hoitopaikasta päätetään SAS
työryhmässä7. SAS-työryhmässä tehdyllä moniamma
tillisella arvioinnilla pyritään varmistamaan, että asia
kas saa parhaiten tarpeitaan vastaavan hoitopaikan.

Päihdepalvelut ja psykososiaaliset palvelut ovat sosi
aali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvan perhe
palveluiden tulosalueen tulosyksikköjä.
Päihdepalvelut
Päihdepalvelut tarjoaa Vantaalla päihdehuoltolain 6
§:n mukaisia erityispalveluita. Päihdepalvelujen toi
minta jakaantuu seuraaviin yksikköihin: ehkäisevän
päihdetyön yksikkö, A-klinikkatyön yksikkö ja kun
touttavan asumispalvelun yksikkö. Kuntouttavan lai
toshoidon palvelut hankitaan kaikki ostopalveluina.
Päihdepalvelujen kuusikkokuntavertailuissa (kuu
si suurinta kaupunkia) vertailtiin päihdepalvelujen
kokonaiskustannukset 18-vuotta täyttänyttä asukasta
kohden vuosilta 2008 ja 2009. Vantaan päihdepalve
lujen vertailtavat kustannukset ovat hieman laske
neet vuodesta 2008 vuoteen 2009 ja olivat vuonna
2009 kuusikkokuntien keskiarvokustannuksia alem
mat. Pääkaupunkiseudun kaupunkeja vertailtaessa
Vantaan kustannukset olivat Helsingin kustannuksia
alemmat, mutta Espoon kustannuksia korkeammat.
Vantaan päihdepalvelujen kustannusrakenne poik
kesi muista suurista kaupungeista niin, että Vantaan
päihdehuollon kokonaiskustannuksista kuntouttavan
laitoshoidon osuus oli yli 40 prosenttia, kun se keski
määrin kuusikkokunnilla oli noin 32 prosenttia. Van
taan pyrkimys on vähentää päihdehuollon laitosmuo
toista kuntoutusta muuttamalla palvelurakennetta
avopalvelupainotteisemmaksi.
Päihdehuollon asiakasmäärä kasvoi Vantaalla vuon
na 2010 jonkin verran aiempiin vuosiin verrattuna. Eni
ten asiakkaiden määrä kasvoi huumehoitoklinikalla.
Ostopalveluna hankitun kuntouttavan laitoshoidon
ostettujen laitosvuorokausien määrä väheni puoles
taan edellisistä vuosista. Joihinkin palveluihin oli kas
vaneista asiakasmääristä johtuen jonoja ja katkaisu
hoidossa sekä korvaushoidossa lisättiin vuonna 2010
ostopalvelujen käyttöä lisääntyneen palvelukysynnän
vuoksi.
Vantaalla on vuodesta 2009 supistettu laitosmuo
toista kuntoutusta ja päihdepalvelujen painopiste
vuonna 2010 oli avopalvelujen kehittämisessä. Pai
nopistettä toteutetaan uusilla palvelumuodoilla, joita

7

SAS-työryhmään kuuluu:

lääkäri, laitoshoidon koordinaattori, avohoidon koordinaattori, huu
mehoitoklinikan esimies, johtava sosiaalityöntekijä ja toimistosih
teeri.
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koulujen kuraattoripalvelut, sosiaali- ja kriisipäivystys
ja maahanmuuttajien yhteispalvelutoimisto.
Psykososiaalisten palvelut tuottavat monenlaisia
hyvinvoinnin tukipalveluja erilaisille asiakasryhmille.
Suurin osa toimintayksiköistä tuottaa erityisesti lap
sille, nuorille ja lapsiperheille suunnattuja palveluja
mutta myös maahanmuuttajille suunnatut kotout
tamispalvelut ja erilaisten äkillisten kriisitilanteiden
hoitoon liittyvät palvelut kuuluvat palvelukenttään.
Psykososiaaliset palvelut tuottavat myös erilaisia pal
veluja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan muille
toimintayksiköille. Esimerkiksi toimialan 29 sisäises
tä työnohjaajasta 19 on psykososiaalisten palvelujen
työntekijöitä. Työnohjauksen lisäksi psykososiaaliset
palvelut antavat erilaisia tukipalveluja konsultaation ja
kriisituen muodossa.
Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimiston asia
kasmäärät ovat kasvaneet nopeasti. Yhteispalvelu
toimiston asiakasmäärä kasvoi huolimatta tehdystä
päätöksestä olla myöntämättä kuntapaikkaa uusille
kiintiöpakolaisille 1.1.2010–31.12.2011. Asiakasmäärää
kasvattavat Vantaalle muuttavat jo jostakin kunnasta
kuntapaikan saaneet maahanmuuttajat, joilla on va
paa muutto-oikeus Suomessa. Lisäksi perheenyhdis
tämiset kasvattivat Vantaalla maahanmuuttajien mää
rää. Yhteispalvelutoimiston asiakkaaksi tuli 154 uutta
asiakasta vuonna 2010, kun vastaava määrä vuonna
2009 oli 128. Perheneuvoloissa puolestaan asiakkai
den jonotusajat ovat pidentyneet ja palveluihin on
jo useiden kuukausien jonot. Tosin kriisitapaukset on
pystytty hoitamaan heti. Kun jonotusajat venyvät pit
kiksi, niin jonossa olevien asiakkaiden ongelmat usein
pahenevat ja vaativat raskaampaa hoitoa kuin alun
perin olisi tarvittu. Psykososiaalisten palveluiden pyr
kimyksenä on ollut siirtää perheneuvoloissa palvelu
jen painopistettä yhä enemmän ennaltaehkäisevään
hoitoon ja varhaiseen tukeen. Kuitenkin pidentyneet
jonotusajat ja sitä johtuva hoitoon pääsyn pitkittymi
nen usein pahentaa asiakkaiden ongelmia ja paino
piste perheneuvoloissa on yhä enemmän hoitotyössä
ennaltaehkäisevän työn sijaan.
Vuonna 2010 asetettiin perheneuvolatyön kehit
tämistyöryhmä, jonka yhtenä tehtävänä oli selvittää
perheneuvoloiden toiminnan ja palvelurakenteen
kehittämistä. Työryhmän yhtenä kehittämiskohtee
na palvelurakenteen kehittämiseen liittyen oli perhe
neuvolan jonojen lyhentäminen. Työryhmän raport

Johtopäätökset:
Päihdepalvelut on lähtenyt kehittämään avopal
velujaan korvaamaan supistettua laitosmuotoista
kuntoutusta. Kehitystyö pitää sisällään sekä ny
kyisten että kokonaan uusien avopalvelujen ke
hittämisen. Yhteistyössä muiden sosiaali- ja ter
veystoimen yksiköiden kanssa kehitetyillä uusilla
avopalvelumuodoilla voidaan nyt tarjota päihde
kuntoutusta myös asiakasryhmille, joille ei ole tä
hän asti löytynyt tarpeita vastaavaa palvelua.
Päihdepalvelut on palveluissaan priorisoinut
lapsiperheiden hoidon ja lasten asema otetaan
erityisesti huomioon päihdepalveluprosesseissa.
Näin toteutetaan lastensuojelusuunnitelmassa
päihdepalveluille asetettuja tavoitteita, joilla pyri
tään parantamaan lasten ja nuorten hyvinvointia.
Päihdepalvelujen palvelurakenteen muutosta
avopalvelupainotteisemmaksi on tarkoitus jatkaa.
Muutostyön jatkaminen edellyttää kuitenkin riit
tävää resurssointia.
Suositukset:
Päihdepalvelujen palvelurakenteen muuttaminen
avopalvelupainotteisemmaksi on lähtenyt hyvin
käyntiin. Palvelujen kehittämisen yhteydessä on
tehty tiivistä yhteistyötä muiden sosiaali- ja ter
veyspalvelujen kanssa ja lähdetty luomaan uu
denalaisia palvelumuotoja sellaisille päihdeongel
maisille asiakasryhmille, joiden palvelutarpeeseen
nykyiset palvelut ovat huonosti sopivia. Kehitys
työ on vasta alussa mutta jo nyt on nähtävissä,
että päihdehuoltoon tarvitaan uudenlaisia avo
palvelumuotoja. Päihdepalvelujen avopalvelujen
kehitystyön jatkaminen onkin tärkeää. Samalla on
myös varmistettava laitospaikkojen riittävyys, jot
ta kaikki asiakasryhmät saavat tarkoituksenmukai
sen palvelun ja palvelujen saatavuus tulevaisuu
dessa turvataan.

Psykososiaaliset palvelut
Psykososiaalisten palvelujen toiminta jakaantuu viiteen eri toimintayksikköön: perheneuvolat ja nuo
risoneuvolat, alle kouluikäisten psykologipalvelut,
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ti valmistui tammikuussa 2011. Työryhmä valmistelee
raportin linjausten mukaisen esityksen sosiaali- ja ter
veyslautakunnan kokoukseen keväällä 2011. Työryh
mä katsoi, että Vantaan perheneuvoloissa toteutettu
asiakastyö kattaa palvelun laajasti perheneuvolatyön
varhaisen tuen työmuodoista hoidolliseen ja terapeut
tiseen lastenpsykiatriseen työhön. Näin laajan palve
lutarpeen kattaminen ei nykyisillä resursseilla ja toi
mintatavoilla ole mahdollista, mikä näkyykin pitkinä
jonotusaikoina perheneuvoloihin. Työryhmä esittää
perheneuvolan palvelurakenteen kehittämistä siten,
että nykyistä selkeämmin erotettaisiin lastenpsykiatri
nen hoito perheneuvolatyöstä ja perheneuvolatyössä
siirrettäisiin työn painopistettä varhaiseen tukeen ja
ehkäisevään työhön. Tämä edellyttää lastenpsykiatri
sen yksikön perustamista Vantaalle ja perheneuvola
työn ja lastenpsykiatrisen yksikön välisen työnjaon ja
asiakkuuskriteerien määrittelemistä.

Johtopäätökset:
Psykososiaaliset palvelut on varsin heterogeeni
nen tulosyksikkö. Sen toimintayksiköt tarjoavat
pääasiassa moniammatillisia lasten, nuorten ja
lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseen liittyviä
palveluja. Palvelutarjontaan kuuluvat myös eri
laisiin äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvät palvelut ja
maahanmuuttajien kotouttamispalvelut. Lisäksi
psykososiaalisten palvelujen resursseista osa si
toutuu muille yksiköille annettavaan työnohjauk
seen.
Psykososiaalisten palvelujen asiakasmäärät
ovat nousseet selvästi maahanmuuttajia palvele
vassa yhteispalvelutoimistossa. Perheneuvoloissa
puolestaan jonotusajat palveluihin ovat jo useita
kuukausia. Tosin kriisitapaukset on pystytty hoita
maan heti. Asiakasmäärien kasvu ja siitä aiheutuva
jonotilanteen paheneminen aiheuttaa kuitenkin
sen, että pyrkimys siirtää perheneuvoloiden pal
velujen painopistettä ennaltaehkäisevään hoi
toon ja varhaiseen tukeen on vaikea toteuttaa.
Asiakasjonojen pidentyessä myös jonottavien
asiakkaiden ongelmat usein pahenevat ja palve
lutarve muuttuu. Perheneuvolatyössä painopiste
onkin ollut ennaltaehkäisevän työn sijasta entistä
enemmän hoitotyössä. Perheneuvolatyön kehit
tämistyöryhmä päätyi perheneuvoloiden toimin
nan ja palvelurakenteen kehittämistä koskevassa
selvityksessään ehdottamaan lastenpsykiatrisen
hoidon erottamista perheneuvolatyöstä, jolloin
perheneuvolatyössä voitaisiin painopiste siirtää
ennalta ehkäisevään työhön ja lastenpsykiatriaan
tulisi oma hoitotyöhön keskittyvä yksikkö.
Suositukset:
Perheneuvoloiden jonotilanne on huolestuttava.
Hoitoon pääsyn odottelu kuukausia usein kroonis
taa ongelmia ja asiakkaan palveluntarve muuttuu
raskaampaa hoitoa vaativaksi. Näin hoitojaksot
pitkittyvät ja jonotilanne pahenee entisestään.
Perheneuvoloiden toiminnan ja palvelurakenteen
kehittämistä selvittäneen työryhmän ehdotuksia
pitääkin nopeasti ryhtyä viemään eteenpäin, jotta
kasvavaan palvelutarpeeseen pystytään parem
min tulevaisuudessa vastaamaan ja jonotusajat
saadaan lyhenemään.
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5.6.10 Helsingin seudun
asioimistulkkikeskus

velun saatavuus on heikentynyt. Asiakaspalvelussa
suuri kysyntä on myös pitkittänyt puhelujen odotus
aikoja. Tähän on reagoitu lisäämällä yksi puhelinlinja
ja porrastamalla tulkkivälittäjien taukoja ja työaikoja.
Toisaalta osaltaan hitaus on myös aiheutunut verkko
ongelmista.
Tulkkikeskuksen tärkeä strateginen painopistealue
tulevaisuudessa on videotulkkauksen kehittäminen.
Videotulkkaustekniikka ja siinä käytettävät laitteet
ovat viime vuosina kehittyneet selvästi ja videotulkka
uksen käyttö kasvaa tulevaisuudessa. Vuonna 2010 on
jo alkanut videotulkkauksen pilottiprojekti Vantaalla
Mikkolan koulun kanssa ja pilottiprojekteja aloitetaan
pian myös muiden pääkaupunkiseudun koulujen ja
päiväkotien kanssa. Tavoitteena on, että vuonna 2020
kolmannes tulkkauksista tehtäisiin etätulkkauksena.
Vantaan tiukka budjettiraami on ollut ongelmalli
nen asioimistulkkikeskukselle, sillä toiminta on kas
vanut nopeasti vuosittain ja menot ja tulot ovat näin
kasvaneet enemmän kuin kaupungin budjettikehys
raameja noudattaen on voitu budjetoida. Asioimis
tulkkikeskuksen menot ja tulot ovat tästä syystä ol
leet useana vuotena alibudjetoituja. Tulkkikeskuksen
ylijäämä on ollut viime vuosina huomattavasti suu
rempi kuin talousarvioissa on arvioitu. Vuoden 2009
tilinpäätöksessä tulkkikeskuksen ylijäämä oli 420 000
euroa eli yli 350 000 euroa arvioitua suurempi. Todel
linen ylijäämä ei kuitenkaan ole näin iso vaan vuoden
2009 tuloissa on mukana selvittämättömiä vientejä,
esimerkiksi vuosille 2008 ja 2010 kuuluvia asiakaslas
kutuksia, joita VanVan-järjestelmään siirron yhteydes
sä ei heti saatu selvitettyä ja kohdennettua oikealle
tilikaudelle. Näiden vientien selvittely jatkuu vuonna
2010. Myös vuonna 2010 tulkkikeskuksen ylijäämä on
lähes 390 000 euroa arvioitua suurempi mutta myös
tässä on mukana ainakin vuodelle 2009 kuuluvia tu
loja.

Helsingin seudun asioimistulkkikeskus on perustet
tu vuonna 1995 Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kau
niaisten kaupunkien yhteishankkeena vastaamaan
näiden kaupunkien kasvavaan tulkkaus- ja käännös
tarpeeseen. Tällä hetkellä tulkkikeskus on Vantaan
kaupungin nettobudjetoitu tulosyksikkö, joka kuu
luu vapaa-ajan ja asukaspalvelujen toimialaan. Asioi
mistulkkikeskus tuottaa tulkkaus- ja käännöspalveluja
ensisijaisesti pääkaupungin viranomaisille (kunnat ja
valtio). Jonkin verran palveluja tuotetaan myös muu
alle Suomeen. Vieraskielisen väestön osuus on nope
asti kasvanut erityisesti pääkaupunkiseudulla. Tämä
on luonnollisesti lisännyt tulkkaus- ja käännöspalve
lujen tarvetta. Tulkkaustuntien määrä vuonna 2010 oli
57 320 tuntia kun se vuonna 2009 oli 56 898 tuntia.
Myös tarvittava kielivalikoima on koko ajan laajentu
nut ja tällä hetkellä tulkkikeskuksen kielivalikoimassa
on noin 80 kieltä. Kysytyimmät käännös- ja tulkkaus
kielet ovat tällä hetkellä somali ja venäjä.
Asioimistulkkikeskuksen tulkkipalveluista suurin
osa tuotetaan freelancetulkkien toimesta. Asioimis
tulkkikeskus käyttää tulkkauspalveluiden laatukri
teereinä asioimistulkin ammattitutkinnon perustei
ta, joissa on arviointikriteerejä tulkin toimintatapojen
hallinnan, työkielten hallinnan ja tulkkaustaitojen ar
viointiin. Tulkkikeskus testaa kaikki käyttämänsä tulkit
ja testi on pyritty tekemään asioimistulkin ammattitut
kinnon näyttökoetta vastaavaksi. Tulkkipalvelut pyri
tään tuottamaan mahdollisimman asiakaslähtöisesti.
Tulkkikeskuksessa on asiakaspäivystys arkisin klo 16–
22 ja viikonloppuisin 9–22. Lisäksi esimerkiksi sairaa
loilla on mahdollisuus suoraan soittaa käyttämilleen
tulkeille. Myös asiakkaiden erilaisia itse tulkkeihin liit
tyviä toiveita on pyritty ottamaan huomioon.
Haasteita tulkkauspalveluille asettavat asioimistulk
kien laaja kirjo, ja pätevien tulkkien rajallinen määrä.
Yksi ongelma on myös, että tulkeille ei tällä hetkellä
ole ammatillista koulutusta. Tosin nyt on suunnitteilla
ammattikorkeakoulutasoista koulutusta tulkeille sekä
Turussa että Helsingissä, joten tätä kautta jatkossa olisi
saatavilla koulutettua tulkkiresurssia.
Vaikka tulkkikeskuksen listoilla on yli 300 freelan
cetulkkia, ei ammattitaitoisia asioimistulkkeja ole riit
tävästi ja varsinkin harvinaisempien kielten osalta pal
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ryhmiä. Rakennustyöt ja urakat kilpailutetaan tilakes
kuksessa.
Hankintakeskuksessa tehtiin vuonna 2009 59 han
kintapäätöstä, joista 23 oli puitejärjestelyitä ja 36 erillis
hankintoja koskevia. Vuonna 2010 hankintapäätöksiä
tehtiin 54, joista 21 puitejärjestelyitä ja 33 erillishan
kintoja. Pääperiaatteena on että hankintakeskus tekee
puitesopimuksia. Hankintakeskuksen omat tilaajat ti
laavat varastoon 10 prosenttia kaupungin materiaali
hankinnoista. Muuten toimialat tilaavat itse sopimus
toimittajilta.
Espoon, Kauniaisten ja Vantaan välillä on hankintoja
koskeva yhteistyösopimus. Yhteishankinnat määritel
lään niin sanotussa yhteishankintojen kilpailutusoh
jelmassa, jonka jokainen kaupunginjohtaja hyväksyy
samansisältöisenä. Yhteishankintaa voi tehdä kaikkien
toimialojen niin tavara- kuin palveluhankinnoissakin.
Myös logistiikkayhteistyötä on kehitelty.

Johtopäätökset:
Asioimistulkkikeskus on luonut laajan tulkkiver
koston, mutta palvelujen kysyntä on kasvanut
niin paljon, että varsinkin harvinaisten kielten
osalta palvelujen saatavuus on heikkenemässä.
Tulkkipalvelujen kysynnän kasvu on jonkin ver
ran ruuhkaannuttanut tulkkivälitystä ja pidentä
nyt asiakkaiden odotusaikoja. Palvelukysynnän
jatkuva kasvu asettaa koko ajan uusia haasteita
ja varsinkin tulkkipalvelujen välitys tullee jatkossa
hidastumaan ja harvinaisempien kielten tulkkipal
velun saatavuus heikkenee edelleen.
Asioimistulkkikeskus on yhtenä ratkaisuna pal
veluresurssin parantamiseksi kehittämässä video
tulkkausta. Kyseinen tulkkausmuoto vapauttaa
nyt tulkkien paikasta toiseen siirtymiseen kuluvaa
aikaresurssia itse tulkkaustapahtumaan ja paran
taa palvelujen saatavuutta.
Asioimistulkkikeskuksen asiakaslaskutusten
kohdentamisessa on VanVan-järjestelmään siir
ron yhteydessä ollut ongelmia ja vuosille 2009 ja
2010 on kirjautunut eriä, jotka kuuluisivat toiselle
tilikaudelle. Talouspalvelukeskus ja asioimistulkki
keskus selvittävät ongelmaa edelleen.

Toiminnanohjausjärjestelmä
Toiminnanohjausjärjestelmästä on otettu käyttöön
varastojärjestelmä ja sisäinen sähköinen tilaaminen,
lääkekeskuksen varastojärjestelmä ja sisäinen sähköi
nen, ulkoinen katalogipalvelu ja ulkoinen sähköinen
tilaaminen ja viimeisimpänä hankinnan raportoin
ti. Hankinnan raportointi -työkalun käyttöönottoon
liittyy suuria odotuksia. Nyt talous ja varastot linkit
tyvät toisiinsa, aiemmin oltiin toimittajien raporttien
varassa. Tulossa on vielä sosiaali- ja terveydenhuol
lon toimialan palveluhankintoja koskeva pilotti. Tu
levaisuudessa on suunnitelmissa ulkoisen tilaamisen
laajentaminen ja niin sanotun vapaakenttätilaamisen
ottaminen käyttöön. Toistaiseksi kokonaan puuttuva
osio on kilpailutusjärjestelmä, jonka osalta odotetaan
valtakunnallista ratkaisua.
Tällä hetkellä hankintakeskuksessa on tehtävänä
kaikkien palveluiden tuotteistaminen ja hinnoittelu,
jotta palveluita saa myydä konserniyhtiöille. On jon
kinlainen riski että toiminnanohjausjärjestelmän hyö
tyjä jää saamatta sitä enemmän mitä laajemmin kau
pungin toimintoja muutetaan yhtiömuotoon.

Suositukset:
Asioimistulkkikeskuksella oli vuoden 2009 ja 2010
tilinpäätöksissä eriä, jotka kohdistuvat väärille tili
kausille. Asioimistulkkikeskuksen asiakaslaskutuk
sen selvitys ja kyseisten erien oikaisu tulee tehdä
mahdollisimman nopeasti.

5.6.11 Hankintakeskus
Kaupungin hankinnat kokonaisuutena
Hankintojen työnjako Vantaalla määräytyy hankin
tatoimivallan mukaan. Kynnysarvot ylittävät mate
riaalihankinnat on keskitetty hankintakeskukseen.
Tietohallinnon ja teletekniikan laitehankinnat sekä
tietojärjestelmät kilpailutetaan tietohallinnossa. Pal
velut kilpailutetaan pääosin hajautetusti toimialoilla,
esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on
oma hankintatiimi toimialan palveluhankintoja varten.
Hankintakeskuksessa kilpailutetaan joitakin palvelu

Ympäristönäkökulma ja tuotannon eettisyys hankinnoissa
Vantaan kaupungin ilmastonsuojelun toimintaoh
jelmassa 2008–2016 ja Pääkaupunkiseudun ilmasto
strategia 2030:ssä on esitetty myös hankintatoimelle
ehdotuksia keinoiksi päästöjen vähentämiseksi, esi
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merkiksi ajoneuvojen ja työkoneiden päästöarvojen
ottaminen laatukriteeriksi. Taloussuunnitelmakau
delle 2011–2014 kaupunginvaltuusto on asettanut ta
voitteeksi, että hankintaprosesseissa selvitetään aina
ympäristökriteerien käyttömahdollisuudet. Ympäris
tönäkökulma otetaan huomioon joko toimittajaa kos
kevana kelpoisuusehtona, hankinnan kohteen ehdot
tomana vaatimuksena tai valintakriteerinä.
Ympäristönäkökohtien selvittely ja niille sopivien
hankintakriteerien luominen on työläs tehtävä ja mo
nimutkaisempaa kuin miltä kuulostaa. Siksi yhteistyö
kannatta; pääkaupunkiseudulla laaditaan yhteisiä kri
teerejä hankintoihin.
Ympäristönäkökohtia huomioidaan hankintakes
kuksen kilpailutuksissa. Vuonna 2010 vain kuudessa
hankintakeskuksen tekemässä kilpailutuksessa ei huo
mioitu ympäristönäkökohtia millään tavalla. Vuonna
2009 tällaisia kilpailutuksia oli 19. Aiemmin yleinen
tapa pyytää erillistä vapaamuotoista selvitystä on vä
hentynyt ja ympäristönäkökohtia on rohkeammin si
sällytetty hankinnan kohteen ehdottomiin vaatimuk
siin. Tässä varmasti vaikuttaa toisaalta yleinen kehitys
ja se, että ympäristönäkökohtia huomioivia kriteereitä
on ylipäänsä kehitetty koko ajan, mutta myös määrä
tietoinen pyrkimys kohti ympäristöä paremmin huo
mioivia toimintatapoja.
Ympäristönäkökulmien lisäksi olisi aiheellista miet
tiä paremmin, miten tuotannon eettisyys voitaisiin
ottaa huomioon kaupungin hankinnoissa. Vaikka ma
teriaalihankintoja tehtäessä monen – etenkin stan
dardituotteen kohdalla hinta on merkittävä tekijä, on
aiheellista nostaa keskusteltavaksi voidaanko tuotan
to-olosuhteet (lapsityövoima, elintarvikkeiden tuotan
totapa) jättää vaille huomiota.

Johtopäätökset:
Ympäristönäkökulmien huomioon ottaminen
hankinnoissa helpottuu, kun siihen laaditaan so
pivia kriteereitä. On järkevää, että kriteerien ke
hittämistä tehdään kuntien yhteistyönä. Seuraava
haaste voisi olla tuotannon eettisyyden (lapsityö
voiman käyttö, ruoan tuotanto) varmistaminen ja
siihen soveltuvien ehtojen kehitteleminen.
Hankintakeskuksen kaikki palvelut on tuotteis
tettava ja hinnoiteltava, jotta kaupungin tytäryhti
öt voivat käyttää niitä. Tytäryhtiöt ovat myös juuri
käyttöön otetun toiminnanohjausjärjestelmän ul
kopuolella.
Suositukset:
Hankintakriteereitä asetettaessa tulisi harkita tuo
tannon eettisyyden huomioon ottamista.
Toiminnanohjausjärjestelmästä saatavat hyö
dyt tulee varmistaa toimintojen yhtiöittämisestä
huolimatta.

5.6.12 Tilakeskus
Vuosille 2010–2013 solmitussa Vantaa-sopimuksessa
sovittiin kaupunkikonsernin kiinteistöjen omistamisen
ja tilapalvelujen organisaatioiden selkeyttämisestä ja
kiinteistöomaisuuden hallinnan ja aktiivisen kiinteis
töpolitiikan tehostamisesta sekä toimitilakustannus
ten läpinäkyvyyden parantamisesta. Samalla sovittiin
tilakeskuksen organisaation uudistamisesta.
Tilakeskuksen organisaatiomuutoksia, johdettiin ti
lakeskukselle vuodelle 2010 asetetuilla sitovilla strate
gisilla tavoitteilla 29–32:
Tavoite 29: Laaditaan kaupunkikonsernin kiinteis
töjen omistamisen ja tilapalvelujen organisoinnin toi
mintasuunnitelma 30.4.2010 mennessä.
Tavoite 30: Laaditaan tilapalvelujen yhtiöittämisen
toteuttamissuunnitelma 30.4.2010 mennessä.
Tavoite 31: Laaditaan kiinteistöjen laajamittaisen ra
hastoimisen toteuttamissuunnitelma 30.4.2010 men
nessä.
Tavoite 32: Laaditaan omasta korjausrakentamistoi
minnasta luopumisen suunnitelma 30.4.2010 mennes
sä.
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Tavoitteen 32 edellyttämä suunnitelma hyväksyt
tiin kaupunginhallituksessa kesäkuussa 2010. Tavoit
teiden 29–31 edellyttämien suunnitelmien valmistelua
tehtiin vuoden 2010 aikana, mutta lopulliset suunnitel
mat valmistuvat vasta vuonna 2011. Tavoitteet 29–30
siirrettiin vuodelle 2011 ja tavoite 31 toteutetaan ta
loussuunnitelmakauden 2011–2014 aikana.
Tilakeskuksen organisaatiomuutosten suunnittelua
toteutetaan projektina, jonka ohjausryhmässä on mukana virkamiesedustus konsernihallinnosta, henkilös
tökeskuksesta, maankäytön ja ympäristön toimialalta
sekä suurimmista tilankäyttäjäorganisaatioista (sivis
tystoimi ja sosiaali- ja terveystoimi). Projektin vuoro
vaikutusfoorumeina toimii tilakeskuksen lautakunta
ja tilakeskuksen yhteistoimintaryhmä. Projektin ete
nemistä on käsitelty kaikissa lautakunnan ja yhteis
toimintaryhmän kokouksissa, lisäksi henkilöstölle on
järjestetty infotilaisuuksia tulevista organisaatiomuu
toksista.
Kaupunginhallitus toimii projektin ylimpänä päättä
vänä elimenä. Kaupunginhallitus seurasi ja valvoi pro
jektia vuonna 2010 iltakouluissa.
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 1.11.2010 § 14
jatkovalmistelun pohjaksi seuraavat tilakeskusuudis
tuksen strategiset päälinjaukset:

set, joihin kirjataan tiloihin liittyvät vastuut ja velvol
lisuudet sekä tilapalvelujen sisältö ja veloitusperiaat
teet. Sopimuksia on jo solmittuna usean toimialan
kanssa, mutta kiinteistönpitoon liittyviä sopimuksia
on joidenkin toimialojen kanssa vielä sopimatta. Nyt
tilakeskusuudistuksen yhteydessä käydään koko sopi
musjärjestelmä läpi ja kirjataan kaikki palvelusisällöt
mahdollisimman kattavasti sopimuksiin.
Korjausrakentamisen ulkoistamisprosessi käynnis
tyi jo vuonna 2010 ja ulkoistaminen tehdään liikkeen
luovutuksena, jossa nykyiset korjausrakentamisen
yksikön työntekijät siirtyvät uuden työnantajan pal
velukseen vanhoina työntekijöinä ja siirtyville työnte
kijöille edellytetään vähintään kahden vuoden irtisa
nomissuoja.
Korjausrakentaminen käsittää neljä palvelukokonai
suutta: rakennustyöt, maalaustyöt, sähkötyöt ja LVI
työt. Palvelu voidaan ulkoistaa yhdelle tai useammalle
palveluntuottajalle. Ulkoistettavat toiminnot siirretään
uudelle palveluntuottajalle/tuottajille liikkeenluovu
tussopimuksella ja palvelujen sisällöstä sovitaan pal
velusopimuksilla. Uusi toimija/toimijat ottaa/ottavat
vastuulleen kaikki ulkoistettavat työt henkilöstöineen
ja kalustoineen.
Korjausrakentamisen strateginen johtaminen ja
korjaustarpeiden ohjaus ja ohjelmointi on edelleen
suunniteltu jätettäväksi tilakeskukselle. Tilakeskus
laatisi edelleen vuosityöohjelman, kustannusarviot
ja asettaisi laatutavoitteet korjaustoiminnalle. Uudel
le toimijalle jäisi korjausten toteuttamisen lisäksi kuu
kausityöohjelman ja korjaussuunnitelmien teko. Lisäk
si uusi toimija aikatauluttaisi ja koordinoisi hankkeiden
suorittamisen ja huolehtisi laadunvarmistuksesta.
Vantaa-sopimuksessa todetaan: ”Kaupunki luopuu
sopimuskauden aikana omasta korjausrakentamisen
yksiköstään asteittain, lukuun ottamatta kiireellisiin
korjaustoimenpiteisiin tarvittavaa yksikköä”. Tilakes
kus nimesi hankepalveluihin noin 20 ammattimiestä
vastaamaan ennakoimattomista korjausrakentamis
töistä vuonna 2009. Vuoden 2010 alusta ennakoimat
tomista korjaustöistä vastaavat henkilöt siirrettiin kiin
teistöpalvelujen tulosyksikköön.
Uuden korjausrakentamisen palveluntuottajan va
lintamenettely on käynnissä ja kilpailulliseen neuvot
telumenettelyyn on valittu 15 yritystä. Varsinainen
tarjouskilpailu järjestetään viimeistään vuoden 2011
alkupuolella. Tavoitteellinen liikkeenluovutuksen ajan

1. Tilakeskus on toimiala, joka vastaa kaupungin tilo
jen strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä.
2. Tilakeskus vastaa tiloihin ja tilapalveluihin liittyvästä
omistajaohjauksesta ja tilakeskuksen VTK-kiinteis
töjen toiminta sulautetaan yhteen tilakeskuksen
kanssa.
3. Ateria- ja siivouspalvelut sekä kiinteistöpalvelut yh
tiöitetään, vaadittavat toimenpiteet tehdään vuo
den 2011 aikana.
4. Korjausrakentamistoiminta ulkoistetaan kaupun
ginhallituksen 21.6.2010 tekemän päätöksen mu
kaisesti.
Uudistuksilla pyritään Vantaa-sopimuksen tavoittei
den mukaisesti selkeämpään tilapalveluorganisaati
oon keskittämällä tilojen omistaminen ja tilapalvelujen
johto. Samalla pyritään selkiyttämään tilapalvelujen
käyttäjien rooli. Tiloihin ja tilapalveluihin liittyvää so
pimusjärjestelmää on valmisteltu jo vuodesta 2008
ja tavoitteena on ollut, että tilakeskus solmii kaikkien
toimialojen kanssa kiinteistönpito- ja palvelusopimuk
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kohta on vuonna 2011.
Myös sisäisten vuokrien laskentamalli uudistetaan
tilapalvelujen organisaatiomuutoksen yhteydessä. Ny
kyinen sisäisten vuokrien laskentatapa on hyväksytty
2007 kaupunginhallituksessa. Keskeinen periaate sisäi
sen vuokran määrittämisessä on aiheuttamisperiaate.
Kaikille tiloille ja käyttäjille vuokra lasketaan samoin
periaattein oikeudenmukaisesti. Vuokrahinnassa ei ole
arvottamista. Tarkoituksena on näyttää mitä tilat, ra
kennukset ja näihin liittyvät palvelut oikeasti maksavat
ja mistä nämä kustannukset muodostuvat.
Sisäisten vuokrien laskelmat pyritään aina saamaan
valmiiksi maaliskuun aikana, jotta sisäiset vuokrat ovat
taloussuunnittelun ja toimialojen tiedossa mahdolli
simman varhaisessa vaiheessa talousarviota valmis
teltaessa. Sisäisten vuokrien laskentaprosessiin kuu
luu myös, että toimialoilla on mahdollisuus tarkastaa
laskelmat ja ilmoittaa mahdollisista virheistä tilakes
kukselle.
Sisäisissä vuokrissa on tullut esille joitain ongelma
kohtia. Vantaan kaupungilla on yhteiseen käyttöön
hankittuja tiloja. Näitä ovat muun muassa väestön
suojelutarkoitukseen hankitut kalliosuojat. Väestön
suojelulla ei ole omaa kustannuspaikkaa, joten kyseisiä
kalliosuojia vuokrannut tulosalue joutuu maksamaan
toteumapohjaisen ylläpitovuokran lisäksi myös tilojen
pääomavuokran. Vuodelle 2011 kalliosuojien sisäisistä
vuokrista on poistettu pääomavuokran osuus.
Sosiaali- ja terveystoimen tulosyksiköillä on ollut
joitakin epäselvyyksiä sisäisissä vuokrissa. Joiden
kin sosiaali- ja terveystoimen tulosyksiköiden sisäiset
vuokrat ovat ylittäneet huomattavasti budjetoidun ta
lousarvion. Tilakeskuksen mukaan epäselvyydet joh
tuvat siitä, että toimialalta on saatu budjetoinnin yh
teydessä virheellinen kustannuspaikka ja vuokrat ovat
näin kohdistuneet väärään tulosyksikköön. Kustannus
paikkojen virheellisyyteen on vaikuttanut se, että VanVan-projektin yhteydessä sosiaali- ja terveysala muutti
kaikki kustannuspaikkansa.

Johtopäätökset:
Tilapalvelujen organisaatiouudistus on ollut val
mistelussa koko vuoden 2010. Uudistuksen päälin
jaukset on tehty ja kiinteistöomaisuuden hallinnan
ja tilapalvelujen on katsottu olevan keskeinen osa
kaupungin palveluja. Tilakeskuksen rooli halutaan
pitää vahvana säilyttämällä tilakeskus toimialana.
Tilakeskuksen roolia vahvistetaan keskittämällä
tiloihin ja tilapalveluihin liittyvä omistajaohjaus
tilakeskukseen. Konkreettisesti tämä näkyy sii
nä, että VTK-kiinteistöt sulautetaan tilakeskuk
seen. Suurimmat muutokset tilakeskuksen orga
nisaatioon tulevat olemaan kahden tilapalveluja
tuottavan tulosalueen yhtiöittäminen (ateria- ja
siivouspalvelut sekä kiinteistöpalvelut) ja yhden
tulosyksikön ulkoistaminen (korjausrakentami
nen). Samalla sisäisiin vuokriin valmistellaan uusi
laskentamalli.
Tilakeskuksen organisaatiomuutosta viedään
läpi projektina, jonka ohjaukseen osallistuu myös
laajasti muiden toimialojen edustajia. Tällä pyri
tään varmistamaan, että muutosten vaikutukset
tulisivat laajasti ja monesta näkökulmasta arvioi
duksi. Tilakeskuksen henkilöstöä on pidetty ajan
tasalla infotilaisuuksilla sekä käsittelemällä muu
toksiin liittyviä asioita kaikissa yhteistoimintaryh
män kokouksissa.
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5.6.13 Sosiaali- ja terveystoimi

Suositukset:
Tilapalvelujen uuden organisaatiomallin vaati
mien muutosten valmistelu jatkuu vielä vuonna
2011, jolloin muutokset valmistellaan niin, että ne
tulevat voimaan vuoden 2012 alusta. Tilapalve
lujen organisaatiomuutoksessa pitää huolehtia,
että nyt suunnitteluprosessissa mukana olevien
asiakastoimialojen näkökulma ja asiakaslähtöi
syys tulevat korostumaan uuden tilapalveluor
ganisaation toiminnassa. Tilakeskuksen ja toimi
alojen välistä sopimusjärjestelmää uudistettaessa
pitää varmistaa, että uusi järjestelmä mahdollistaa
palvelujen hinnan ja laadun vertailun ostopalve
luihin ja parantaa tilakustannusten läpinäkyvyyt
tä. Ennen uuden tilakeskustoimialan toiminnan
aloittamista pitää kaikki kaupungin toimialat kat
tava toimitiloja ja tilapalveluja koskeva palvelu
sopimusjärjestelmä saada valmiiksi. Tilapalvelujen
laadun ja sopimusjärjestelmän toimivuuden seu
rantaan pitää myös uuden tilapalveluorganisaati
on toiminnan käynnistymisen jälkeen kiinnittää
erityistä huomiota.
Sisäisten vuokrien kohdistumisessa oikeille kus
tannuspaikoille on ollut joitakin ongelmia vaikka
toimialoilla pitäisi olla mahdollisuus budjetointi
vaiheessa tarkistaa sisäisten vuokriensa perustee
na olevat laskelmat. Sisäisten vuokrien määräyty
misperusteet eivät myöskään tunnu olevan selviä
kaikilla toimialoilla. Tilakeskuksen organisaatiouu
distuksen yhteydessä on vuodelle 2011 asetettu
tavoitteeksi myös sisäisten vuokrien uuden mallin
valmistelu. Uuden mallin käyttöönoton yhteydes
sä pitää sisäisten vuokrien määräytymisen perus
teet tehdä selväksi joka toimialalle, jotta toimialat
tietävät miten niiden sisäiset vuokrat muodostu
vat. Samoin pitää varmistaa yhdessä toimialojen
kanssa vuokrien kohdistuminen oikeille kustan
nuspaikoille.

Päihdepalveluja ja psykososiaalisia palveluja on arvioi
tu erikseen kohdassa 5.6.9 sekä perusterveydenhuol
lon mittareita kohdassa 5.4.
Talous
Koko sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat 2,2
prosenttia vuodesta 2009 ja tulot 1,1 prosenttia. Vuo
den 2009 menoissa on mukana työmarkkinatuen kun
taosuudet, jotka siirrettiin vuoden 2010 alusta Vapaa
ajan ja asukaspalveluiden toimialalle. Jos tämä erä olisi
edelleen mukana, toimialan menojen kasvu olisi ollut
3,4 prosenttia.
Toimialan oman toiminnan menot kasvoivat 3,4
prosenttia vuodesta 2009 vuoteen 2010. Oman toi
minnan alkuperäinen käyttösuunnitelma alittui 2,5
milj. euroa (0,8 prosenttia) ja korotettu käyttösuunni
telma 5,5 milj. euroa (1,9 prosenttia). Oman toiminnan
osuus sosiaali- ja terveystoimen menoista on 57 pro
senttia vuoden 2010 tilinpäätöksessä.
Erikoissairaanhoidossa menot kasvoivat 0,7 pro
senttia. Erikoissairaanhoidon osalta alkuperäinen käyt
tösuunnitelma ylittyi 12,3 milj. euroa (6,9 prosenttia)
ja korotettu käyttösuunnitelma alittui 3,3 milj. euroa
(1,8 prosenttia). Erikoissairaanhoidon osuus sosiaali- ja
terveystoimen menoista on noin 35 prosenttia vuoden
2010 tilinpäätöksessä.
Taloustilanne näytti osavuosikatsauksissa pahem
malta kuin se, mikä lopulta toteutui. Ensimmäisten
osasvuosikatsausten aikaan lama oli vielä pahimmillaan
ja odotettiin toimeentulotukiasiakkaiden määrän kas
vavan huomattavasti. Toimeentulotuki kasvoi vähem
män kuin mihin oltiin varauduttu ja työttömyys parani,
vaikka etukäteen oli tiedossa, että yli 500 päivää työt
tömänä olleiden määrä tulee kasvamaan vuonna 2010.
Kaupunginhallituksen talouden sopeuttamissuun
nitelma edellytti HUS:ltä huomattavaa tuottavuuden
parantamista. Palvelusopimuksen loppusumma oli
alle edellisen vuoden tilinpäätöksessä toteutuneen.
Vielä kolmannen osavuosikatsauksen aikaan syyskuun
lopussa erikoissairaanhoito ennusti 19,2 milj. euron
talousarvioylitystä. Lopullinen talousarvion ylitys eri
koissairaanhoidossa oli 12,3 miljoonaa euroa. Loppu
vuoden aikana HUS kiri toimintansa tehokkuutta pa
rempaan suuntaan.
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Suurin ongelma on erikoissairaanhoidon kustan
nusten huono ennustettavuus. HUS arvioi vielä jou
lukuussa lähes 20 miljoonan euron määrärahojen yli
tystä ja lopulliset lukemat saatiin tammikuun lopussa.
Talousarviomuutokset tulee kuitenkin viedä kaupun
ginvaltuustolle jo marraskuussa, joten päätökset lisä
talousarvion pyytämisestä oli tehtävä silloin.

Johtopäätökset:
Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetta
vuus on huono. HUS ennusti vielä joulukuussa
erikoissairaanhoidon talousarvion ylityksen noin
seitsemän miljoonaa euroa liian suureksi. Talous
arviomuutokset tulee viedä kaupunginvaltuustol
le jo marraskuussa, joten päätökset lisätalousarvi
on pyytämisestä tehdään sen hetkisten tietojen
perusteella.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Kaupunginvaltuuston asettamista sitovista tavoitteis
ta 15 koski yksin sosiaali- ja terveydenhuollon toimi
alaa. Tavoitteista 9 oli tuottavuusohjelmassa asetettu
ja tavoitteita ja 12 liittyy Vantaa-sopimukseen. Lisäksi
kaikille toimialoille yhteisiä tavoitteita oli 9.
Vuoden 2010 aikana toimialalla selvitettiin ja val
misteltiin useita rakenteellisia muutoksia. Toimintaa
järjesteltiin uudelleen. Perusterveydenhuollon virka
ajan ulkopuolisten päivystyspalvelujen yhteiskäyttö
pääkaupunkiseudulla alkoi 1.4.2010 ja suun tervey
denhuolto muuttui liikelaitokseksi 1.6.2010. Mielen
terveyskeskuksen toiminta saatiin alulle. Terveyspal
veluiden listautumismallin käyttöönotto viivästyi,
mutta on käynnistynyt Länsi-Vantaalla alkuvuonna
2011. Terveyspalveluissa lisäksi kolmesta sosiaali- ja
terveysasemasta muodostetaan laajan palvelun yksi
köt, jotka tarjoavat myös erikoissairaanhoidon palve
luja. Erikoissairaanhoidon palvelujen tuominen laajan
palvelun terveyskeskuksiin piti toteutua jo 2010. Toi
minnan pitäisi käynnistyä vuoden 2011 aikana alkaen
Länsi-Vantaalta.
Perhepalveluissa palveluverkon keskittäminen
käynnistyi sekä vanhus- ja vammaispalveluissa valmis
teltiin palvelusetelien käyttöönottamista. Vanhusten
erikoissairaanhoitopaineita vähennettiin akuuttihoi
toa lisäämällä. Akuuttiosastojen käyttöönoton lisäksi
hyvä kuntoutus on helpottanut erikoissairaanhoito
paineita.
Kaikkia järjestelyitä ei selvitysten perusteella aina
kaan vielä toteuteta. Esimerkiksi terveyspalvelujen
vastaanottotoiminnan liikelaitostaminen, erikoissai
raanhoidon elektiivisen toiminnan kilpailuttaminen,
Hakunilan neuvolatoiminta ja Hakunilan kotihoidon
peruspalvelut.

Suositukset:
HUS:n laskutuksen ennustettavuutta on paran
nettava. Kaupungin tulisi ryhtyä toimenpiteisiin
ennustettavuuden parantamiseksi.

5.6.14 Korson Keskustakiinteistöt Oy:n
toimijoiden vahingonkorvaukset
Korson Keskustakiinteistöt Oy:n hallinnon tarkasta
misen jälkeen vuonna 2003 tehdyn tutkintapyynnön
mukaisesti syyttäjä oli keväällä 2006 päättänyt syyt
tää Korson Keskustakiinteistöt Oy:n silloista hallituk
sen puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa muun muassa
kirjanpitorikoksista. Vantaan käräjäoikeus antoi asiassa
tuomion 30.11.2006, jolla käräjäoikeus tuomitsi yhtiön
entisen toimitusjohtajan 60 päivän sekä entisen halli
tuksen puheenjohtajan 50 päivän ehdollisiin vankeus
rangaistuksiin ja yhteisvastuullisesti noin 200 000 eu
ron korvauksiin. Tuomiot tulivat kirjanpitorikoksesta ja
luottamusmiesaseman väärinkäytöstä.
Yhtiö on joulukuussa 2004 hakenut hallituksen pu
heenjohtajan omaisuutta takavarikkoon yhtiön väite
tyn vahingonkorvaussaatavan vakuudeksi. Vantaan
kihlakunnanviraston ulosotto-osasto asetti 28.12.2004
päivätyllä täytäntöönpanopäätöksellä takavarikkoon
entisen hallituksen puheenjohtajan omistaman puo
likkaan kiinteistöstä sekä henkilöauton. Takavarikoitu
omaisuus oli keskeytyksettä entisen hallituksen pu
heenjohtajan hallussa.
Helsingin hovioikeus kumosi 13.2.2009 antamallaan
tuomiolla Vantaan käräjäoikeuden antaman tuomioin.
Lisäksi sekä Korson Keskustakiinteistöt Oy:n että syyt
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täjän kaikki vaatimukset hylättiin. Lisäksi Korson Kes
kustakiinteistöt Oy velvoitettiin korvaamaan vastaaji
en oikeudenkäyntikulut.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti
23.2.2009 antaa yhtiölle kehotuksen olla hakematta
korkeimmalta oikeudelta valituslupaa, minkä mukai
sen päätöksen yhtiön hallitus teki 6.3.2009. Yleinen
syyttäjä päätti hakea valituslupaa, jota korkein oikeus
ei myöntänyt.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksis
saan 15.3.2010, 12.4.2010 ja 19.4.2010 käsitellyt yhtiön
hallituksen puheenjohtajan sekä yhtiön toimitusjoh
tajan vahingonkorvausvaatimusta ja päättänyt vahin
gonkorvauksen määristä.
OK 5:26 (28.6.1993/595) mukaan asiassa, jossa sovin
to on sallittu, tuomioistuimen on pyrittävä saamaan
asianosaiset sopimaan asia. Asia voidaan sopia eli
tehdä sovinto missä vaiheessa tahansa siviiliprosessin
kuluessa. Sovinto on suositeltava, koska tuomioistuin
käsittely aiheuttaa epävarmuutta ja on usein pitkäkes
toista ja aiheuttaa suuretkin kulut intressiin nähden.
Lisäksi sovinto lopettaa riidan, eikä se jää enää vireil
le. Sovinto on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Yleensä
lopputulos ilmoitetaan rahamääräisenä summana eikä
lopputulokseen kirjoiteta perusteluja eikä siitä ilmene
kumpi osapuolista olisi voittaja tai häviäjä.
Korson Keskustakiinteistöt Oy:n tapauksessa oli ti
lattu asiantuntijalausunto, missä ei lausuttu ehdoton
ta kantaa korvausvelvollisuudesta. Vaihtoehtona oli
myös sovintokorvaus asian kertakaikkiseksi ja lopul
liseksi sopimiseksi.
Keskushallinnon lakimies sai konsernijaostolta toi
meksiannon neuvotella sovinnosta. Lakimies on käy
nyt neuvottelut asianomaisten kanssa. Lakimies oli
ymmärtänyt toimeksiantonsa siten, että hänen on
soviteltava siitä, millä summalla hallituksen puheen
johtaja ja hänen puolisonsa sekä toimitusjohtaja ovat
valmiita luopumaan kanteestaan. Hän ei ollut väli
miehenä eli tekemässä itsenäistä ratkaisua, vaan neu
vottelemassa kertakaikkisesta summasta. Alempaan
summaan neuvottelija ei saanut hallituksen puheen
johtajaa suostumaan.
Korvausvaatimuksen suuruudelle konsernijaosto
enempää kuin asiantuntijalausuntokaan eivät anta
neet minkäänlaisia summia. Lakimies informoi kon
sernijaostoa neuvottelujen etenemisestä.

Neuvottelutulos saavutettiin: sopimuksen mukaan
yhtiö maksaa kertakorvauksena perusteettoman ta
kavarikon aiheuttamista vahingoista hallituksen pu
heenjohtajalle 66 000 euroa sekä toimitusjohtajalle
42 500 euroa ja että sopimusten mukaan hallituksen
puheenjohtaja ja hänen puolisonsa sekä toimitusjoh
taja peruuttavat yhtiötä vastaan vireillä olevat asiaa
koskevat kanteensa.
Konsernijaosto hyväksyi summat. Neuvottelun jäl
keen konsernijaosto antoi ohjeet Korson Keskustakiin
teistöt Oy:n hallitukselle. Hallitus oli virkamieshallitus.
Korvausvaatimuksen alkuvaiheessa vielä toiminut hal
litus oli eronnut tehtävästään vahingonkorvausvaati
muksen käsittelyn aikana.
Johtopäätökset:
Hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle
maksettuja summia ei ole perusteltu. Vahingon
korvaus on korvaus siitä vahingosta, joka vahin
koa kärsineelle on aiheutunut. Tässä tapauksessa
määrää ei ole yritettykään selvitellä, vaan on mak
settu esitettyjen vaatimusten mukaisesti hallituk
sen puheenjohtajalle puolet enemmän kuin toi
mitusjohtajalle.

5.6.15 VanVan-hankkeen eteneminen
Menetelmä:
VanVan-hankkeen osalta tukeudutaan suurelta
osin tilintarkastajan suorittamaan tarkastukseen
marras–joulukuussa 2010. Ulkoinen tarkastus on li
säksi haastatellut projektin johtajaa arviointikerto
muksen laadinnan yhteydessä. Tarkastuslautakun
ta pitää tärkeänä saattaa merkittävän hankkeen
etenemistä koskevaa tietoa valtuustolle.
Toiminnanohjausjärjestelmä muodostuu SAP ja Ron
do-järjestelmistä, joissa keskeiset taloushallinnon toi
minnot suoritetaan. Toiminnanohjausjärjestelmästä
on yhteydet muun muassa Hijat-palkanlaskentaan,
Baswaren konsernilaskentaan, sähköpostiin ja toimi
alakohtaisiin järjestelmiin. Lisäksi toiminnanohjaus
järjestelmästä on yhteys ulkopuolisiin kumppaneihin,
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joista merkittävin on Itella. Ostolaskut tulevat Rondoon Itellan kautta, myös myyntilaskut lähtevät Itellan kautta samoin kuin ostotilaukset.
Projekti on aloitettu vuonna 2008 ja se päättyy vuoden 2012 keväällä. Projektin eteneminen oli alun perin
jaettu kolmeen vaiheeseen ja sen piti päättyä vuonna
2010. Projektin 2 vaihe oli sisällöltään suunniteltua laajempi. Sisältöön vaikutti muun muassa Suun terveydenhuollon liikelaitoksen perustaminen vuonna 2010.
Kustannuksia on toteutunut enemmän kuin hankkeelle on osattu budjetoida. Projektille ei ole laadittu budjettia koko elinkaarelle. Toiminnanohjaushankkeen palveluiden toimittajaksi on valittu Logica
Suomi Oy. Tarjouksen mukainen hankinnan arvo on
9 097 567,81 euroa.
Hankkeen toteutuneet kustannukset ja käyttöönotettujen järjestelmien ylläpitokustannukset ovat ylittyneet vuonna 2008 yhteensä 323 635 euroa ja vuonna
2009 yhteensä 179 723 euroa. Vuonna 2010 toteutuneet kustannukset alittivat kyseisen vuoden talousarvion 859 079 eurolla.

Johtopäätökset:
Suoritetun tarkastuksen perusteella todetaan,
että järjestelmän tuottamaa tietoa pidetään luotettavana. Järjestelmää paljon käyttävät osaavat
hyödyntää sitä esimerkiksi raportoinnissa.
Suositukset:
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen,
että toiminnanohjausjärjestelmästä tulisi saada
mahdollisimman paljon hyötyä yhtiöittämisistä
ja muista organisaatiojärjestelyistä huolimatta.
Huomiota tulee tilintarkastajan mukaan kiinnittää esimerkiksi hankebudjetointiin siten, että
järjestelmä tuottaa tiedon koko hankkeen toteutuneista kustannuksista ja investoinneista sekä talousarviosta. Lisäksi järjestelmän tulisi tuottaa tieto laskentakohteittain.

VanVan-projektin suunniteltu ja toteutunut eteneminen
Alkuperäinen suunnitelma
Toteuma / ennuste
2008
Q4

2009
Q1

Q2

2010
Q3

Q4

Q1

Q2

2011
Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

2012
Q1

Vaihe 1
Vaihe 1

1.4.2009: Taloushallinto
18.5.2009: Hankinta
3.11.2009: Talousraportointi

Vaihe 2
1.3.2010: Myyntilaskutus, matkanhallinta,
raportointi, lääkehallinta, taloushallinto
29.3.2010: Budjetointi
12.4.2010: Ulkoinen tilaaminen
10.5.2010: Talous- ja toimintatilastot

Vaihe 2

7.6.2010: HR-raportointi

STH

1.6.2010: Suun terveydenhuollon liikelaitos

Vaihe 3
1.1.2011: Lomakkeiden tilaaminen,
SEPA ja Timmi-laskutus

Vaihe 3

1.2.2011: Vetuma, hankinnan
raportointi, vyörytykset

Vaihe 4
1.1.2012?
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6 TARKASTUSLAUTAKUN
NAN KANNANOTTO TILIN
TARKASTAJAN HAVAINTOI
HIN
Tilintarkastajan havainnot perustuvat tilintarkastus
suunnitelman mukaisiin tarkastuksiin, jotka JHTT, KHT,
Tuulikki Tuononen on raportoinut tarkastuslautakun
nalle.
Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan pöytäkir
jassaan antamaan esitykseen vastuuvapauden myön
tämisestä kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden viranhaltijoil
le tilikaudelta.

7 TARKASTUSLAUTAKUN
NAN ESITYS KAUPUNGIN
VALTUUSTOLLE
Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen
vuodelta 2010 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja
esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää arviointiker
tomuksessa esitetyistä suosituksista kaupunginhalli
tuksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä vuo
den 2011 aikana.
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8 ALLEKIRJOITUKSET
Vantaalla 5. toukokuuta 2011
Tarkastuslautakunta

Hannu Kokko
puheenjohtaja

Raija Virta
varapuheenjohtaja

Taina Ala-Nikkola

Ilmari Heinonen

Göran Härmälä

Markku J. Jääskeläinen

Petri Koivuniemi

Mika Niikko

Riitta Ryhänen

Säde Tahvanainen
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LYHENTEET
ARA
ELY-keskus
HeVa
HSY
HUS
JHTT
Kela
KHT
kem2
k-m2
OK
PKS
TE
VanVan

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Helsinki-Vantaa
Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastaja
Kansaneläkelaitos
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja
Kerrosalaneliömetri
Kerrosalaneliömetri
Oikeudenkäyntikaari
Pääkaupunkiseudun yhteistyö
Työ ja elinkeino
Vantaan toiminnanohjausjärjestelmä
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Kannen kuva
Sisäkannen kuva

Taitto
Paino
Yhteystiedot

Myyrmäen urheilupuisto – visio 2015. Kuva Siren Arkkitehdit Oy.
Valtuustokauden 2009–2012 tarkastuslautakunta: vasemmalta Markku
J. Jääskeläinen, Ilmari Heinonen, Petri Koivuniemi, Hannu Kokko, Raija
Virta, varajäsen Marja-Leena Murto, varajäsen Eva Maria Loikkanen,
Riitta Ryhänen, Göran Härmälä, Mika Niikko, kuvasta puuttuvat Taina
Ala-Nikkola ja Säde Tahvanainen. Kuva Sakari Manninen.
Sanna Juusola, kaupunginkanslia
Vantaan kaupungin paino 5/2011
Vantaan kaupungin ulkoinen tarkastus
kaupunginreviisori, JHTT Helena Hyvönen
Puhelin 09 8392 8072

Vantaan kaupunki
Asematie 7, 01300 Vantaa
Puhelin 09 83911

