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Vantaan kaupungin strategia 

Vakaa talous Eheytyvä kaupunkirakenne 

Muutoksen johtaminen 

Elinvoiman 
vahvistaminen 

 Innovatiivisuus     Kestävä kehitys   Yhteisöllisyys 

      L ä p i n ä k y v y y s   t o i m i n n a s s a 

K. Virtasalo 2010 

Vakavarainen Vantaa on 
kansainvälinen kestävän kasvun 

keskus, jossa kaupunkia ja 
palvelujen laatua kehitetään 

yhdessä asukkaiden kanssa. Vantaa 
on asukkaille turvallinen 

kotikaupunki, yrityksille Suomen 
paras kumppani ja työntekijöille 

maan parhaiten johdettu kaupunki. 
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Uudistuvat palvelut 



Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 

Tuottavuutta kehitetty Vantaalla pitkään 

• Vantaa-sopimus 2009 
• Toimenpiteet sisällytettiin vuoden 2010 talousarvioon 

• Mm. 2 %:n vuotuinen tuottavuustavoite 

 

• Vantaan tuottavuusohjelma 2010 – 2013 
• Vantaa-sopimukseen pohjautuva toimenpideohjelma 

• Tuottavuusmittarit 

 Tulosaluetasoiset tunnusluvut taloussuunnitelmaan ja  

 Koko kunnan tuottavuusmittarit  

 

• Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma TVO 2013 – 2016 
• Hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2012 ja se on ohjannut vuosien  

 2013 – 2015 talousarvioiden valmistelua 

 

• Strategian väliarviointi sekä TVO-toimenpiteiden päivitys valtuuston 
vuoden 2015 kevätseminaariin 
• Valmistelussa uudet teemat  
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Tuottavuusmittareita TA 2015:ssa 

%-muutos            TP2013   TA2015 

 

Suhteutettu menokehitys * -2,2 %  -1,9 % 

 

Sairauspoissaolo-%  4,4 %  4,0 % 

 

Tilatehokkuus, m2/as  3,8 **  3,7 

  

Energiatehokkuus  61,7  61,0 

kWh/rm3   
 

 

* Käyttötalouden toimintakatteen kasvu suhteutettuna peruspalvelujen hintaindeksiin sekä asukasmäärän 
kehitykseen  

** V. 2012:n lopun tilanne 

  Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 2.12.2014 4 



Toimintakatteen kasvu-% v. 2012 vs. 
2013 suurissa kaupungeissa   
(vertailukelpoiset kasvuprosentit) 
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Keskeisiä kaupunkitason tuottavuutta 
parantavia toimia  

• Investointikatto: omat investoinnit on painettu noin 100 
milj. euroon 

• Käyttötalouden 1,9 %:n menokehitys vuonna 2013 oli suurten 
kaupunkien alhaisin  

• Organisaatio uudistettiin virtaviivaisemmaksi 

• Konserniyhtiöiden fuusiot ja niiden tukipalvelujen 
keskittäminen 

• Kaupunkiorganisaation sisäisten tukipalvelujen 
keskittäminen 

• Vantti Oy: yli 1 000 työntekijän inhouse-yhtiö, joka tuottaa 
ruokahuolto-, siivous- ja kiinteistöhuoltopalveluja  

 (hinnanalennusten vaikutus v. 2014 2,1 milj., v. 2015 1,8 milj.) 

• Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma ja 
palveluverkkosuunnittelun kehittäminen  

• InnoLa-laatupalkintokilpailu henkilöstölle 
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Toimintakatteen ja verotulojen muutos-% 
vuosina 2006 - 2013 
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Esimerkkejä Vantaan kaupungin toimialojen 
tuottavuustoimenpiteistä 

• Suurten kaupunkien tehokkain kouluverkko 

• 5 suomenkielistä lukiota ja yksi ruotsinkielinen lukio 

•   Perusopetuksen koulujen keskikoko on n. 400 oppilasta, 
oppimistulokset tasaisia 

• Varhaiskasvatuksen kevyempien palvelujen tarjonta ja 
hoitopaikkatakuu 

• Kirjaston innovatiiviset palveluratkaisut: monikäyttöisyys ja itsepalvelu 

• Uudet puhelinpalvelut terveystoimessa ja neuvolapalveluissa 

• Toimeentulotuen etuuskäsittelyn keskittäminen, prosessien 
yhdenmukaistaminen kaikissa toimipisteissä ja toimeentulotuen Kela-
kokeilu 

• Asumisen palvelurakenteen muutos Vantaan vammaispalvelussa  

• Rakennusvalvonnan yhden luukun periaate 

• Innovatiivinen Esco-energiansäästöhanke 
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Miten jatkamme TVO:ta? 

• alkuperäiset toimenpiteet ja selvitykset toteutettu pitkälti 
vuosina 2012-2014 

 

• keskeiset linjaukset pysyvät edelleen voimassa  

 

• jatkotoimenpiteet vuosille 2015-2017 valmistellaan vuoden 2015 
talousarvion sitovan tavoitteen mukaisesti 

 

• jatkotoimenpiteissä painotetaan uusia toimintatapoja, 
tuottavuuden lisäämistä ja johtamisen kehittämistä 

 

• valmistelussa arvioidaan tavoitteita uhkaavat riskit sekä 
kaupungin kokonaistaloudellinen etu 
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Kaupungin tavoitteita vuodelle 2015  

• Investointikaton noudattaminen ja talouden tasapainottamisen 
jatkaminen 

 

• Kehärata, Kivistö ja Asuntomessut  

 

• Uuteen kaavoitustavoitteeseen vastaaminen  

 

• Sähköisten palvelujen lisääminen  

 

• Elinvoimaohjelman toteuttaminen  
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Kiitos! 
  


