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KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2022 - Hyvän elämän Kerava
Henkilöstö joutui kohtaamaan suuren haasteen vuonna 2020 Covid19-pandemian vuoksi, ja edelleen pandemia on värittänyt organisaation toimintaa ja työntekijöidemme arkea vuonna 2021. Henkilöstön jaksaminen on ollut isona huolenaiheena ja sen tähden työnantaja halusi tukea henkilöstön
hyvinvointia mm. jakamalla 200 euron liikunta- ja kulttuurietuuden työntekijöille. On huomattu,
että moni asia on tullut jäädäkseen. Esimerkiksi vahva yhteistyö yli toimialarajojen on jatkunut sekä
joustavan työn tekemisen mahdollistava etätyö on tullut jäädäkseen siihen soveltuvissa tehtävissä.
Hyvinvointialue uudistusta on tehty hyvässä yhteistyössä Vantaan kanssa lakien voimaantulon myötä.
Keravalla työskentelee mahtava joukko osaavia, motivoituneita ja sitoutuneita työntekijöitä, joita kaikkia
haluan kiittää hyvästä työstä.

Tasapainoinen talous
Keravan kaupunki valmistautuu hyvinvointialueiden käynnistymiseen 1.1.2023. Samaan aikaan kaupungin
talouden tasapainotustyötä toteutetaan siten, että käyttötaloutta sopeutetaan kuuden miljoonan verran.
Vuonna 2023 käyttömenoista siirtyy n. 126 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden mukana hyvinvointialueelle, mikä on 64 % talousarvion loppusummasta.
Vuonna 2022 toimintakate kasvaa 1,4 % verrattuna muutettuun (15.11.2021) vuoden 2021 talousarvioon.
Vuonna 2022 vuosikate on 16,7 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Bruttoinvestoinnit taloussuunnitelmakaudella ovat yhteensä noin 84 miljoonaa euroa. Lainamäärä asukasta
kohden nousee taloussuunnitelmakauden lopussa vuonna 2024 noin 2 774 euroon sen oltua vuoden 2020
joulukuun lopussa noin 1 886 euroa asukasta kohden. Lainamäärä on kuitenkin hallittavissa oleva.
Keravan jatkaa investointeja kouluihin ja päiväkotiin. Rakennuksissa olevaa korjausvelkaa vähennetään
tiukasta taloudesta huolimatta. Investoinnit ovat investointeja hyvinvointiin. Infran osalta taloussuunnitelmakauden investointien päähanke on Asuntomessualueen katujen, vesihuollon ja melunsuojauksen rakentaminen.
Vuonna 2022 Keravan asemanseudun kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu ratkeaa ja aseman liityntäpysäköinnin kaavamuutos etenee. Keskustan Kauppakaari on positiivisessa kehityskierteessä ja useita kävelykadun kaavahankkeita tuodaan päätöksentekoon.

Katse palvelujen järjestämisessä, oppimisympäristöissä ja ennaltaehkäisyssä
Kasvatuksen ja opetuksen useat valtakunnalliset uudistukset toteutuvat arjessa vuoden 2022 aikana. Varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvät uudet lait mm. mitoituksesta poikkeamiseen ja henkilöstön ilmoitusvelvollisuuteen istutetaan arjen rutiineihin päiväkodeissa. Tulevan toimintavuoden aikana varhaiskasvatuslakia muutetaan myös lapsen tuen järjestämisen osalta, johon Keravalla on jo valmistauduttu.
Keravalla lapsi- ja oppilasmäärät lisääntyvät. Palveluverkon tarkastelu jatkuu erityisesti Keskuskoulun osalta. Esiopetus siirtyy vähitellen laajemmin peruskoulujen yhteyteen. Opetuksen painottamisen uudet tulevat
ratkaisut lukeutuvat toimintavuonna perusopetuksen suurimpiin uudistuksiin Keravalla. Oppivelvollisuuden
pidentämiseen liittyen perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaille tarjotaan uutena palveluna tehostettua
ohjausta, työelämäpainotteista opetusta sekä joustavia perusopetuksen ratkaisuja. Toisen asteen koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisten ammattioppilaitosten kanssa ja maksuttoman toisen asteen
toteutus etenee lukiokoulutuksessa Keravalla.
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Aktiivisuus lisää hyvinvointia
Kaupunkilaisten osallistuminen, yhteisöllisyys ja aktiivisuus ovat hyvinvoinnin kulmakiviä. Monet palveluistamme tähtäävät ennaltaehkäisyyn: tavoitteina on saada kirjaston, uimahallin ja muiden liikuntatilojen
kävijämäärät ns. normaalille tasolle. Liikuntasuunnitelmassa 2022–2025 asetetaan useita toimenpiteitä
tuleville vuosille. Myös Keravan Opiston rooli osaamisen kehittämisen ja jatkuvan oppimisen mahdollistajana kasvaa.
Korona-ajan myötä digitaalinen nuorisotyö on kehittynyt merkittävästi. Hankeavustusten ansiosta koulunuorisotyötä on voitu vahvistaa, ja etsivällä nuorisotyöllä on keskeinen rooli nuorten työllisyyden edistämisessä. Nuorisotyön ydin on luottamuksellinen suhde turvalliseen aikuiseen.
Kulttuuri ja taide näkyvät tulevaisuudessa vahvemmin osana kaupunkiympäristössä. Teemme parhaamme,
että asukkaiden omaehtoinen toiminta kantaa hedelmää ja lisää kaupungin eloisuutta. Tästä kirkkaimpana
kruununa mainittakoon purkutaide, jonka kotikaupunki Kerava on. Sinkka puolestaan valmistautuu kokoelmasiirtoihin sekä vuoteen 2023, jolloin sillä on kunnia toimia Wihurin rahaston kummimuseona.

Palvelut säilyvät Keravalla
Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestäminen siirtyy valtakunnallisesti uusien perustettavien hyvinvointialueiden vastuulle vuodesta 2023. Keravan ja Vantaan hyvinvointialueen rakentaminen on alkanut
väliaikaisen valmistelutoimielimen alaisuudessa ja tammikuun 2022 aluevaalien jälkeen on luvassa kiireinen
vuosi, kun uusi organisaatio rakennetaan valmiiksi ottamaan vastaan n. 4500 työntekijää 1.1.2023.
Apotti, toiminnanohjaus- ja tietojärjestelmä on otettu käyttöön onnistuneesti Keravalla vuoden 2021 aikana. Vuoden 2022 aikana sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoja kehitetään yhdessä Vantaan kanssa Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeessa. Tavoitteena on hyvien lähipalvelujen säilyttäminen ja edelleen kehittäminen Keravalla, palveluiden saatavuuden parantaminen ja tuominen entistä useammin kotiin saakka, niin
sähköisesti kuin fyysisestikin.
Ikäihmisten keravalaisten määrä kasvaa edelleen lähivuosina ja hoivan tarve kasvaa. Keravalle on tulossa
uusi Marttilan tehostetun palveluasumisen yksikkö, jonka on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan aloittaa
toimintansa vuoden 2022 lopulla.
Koronaviruspandemia on vaikuttanut suuresti yhteiskuntaamme jo lähes kahden vuoden ajan ja valitettavasti nopeaa loppua epidemialle ei ole näkyvissä. Pitkittyneet poikkeusjärjestelyt kuormittavat niin asukkaita kuin henkilökuntaa sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi kaikilla muillakin toimialoilla. Tiivis yhteistyö kaupungin sisällä mahdollistaa keravalaisten palveluiden turvaamisen pandemiasta huolimatta.

Kerava on upea, yhteisöllinen paikka, jossa jokaisen on hyvä elää. Yhdessä jaksamme vaikeat ajat!

Kirsi Rontu
kaupunginjohtaja
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KAUPUNGIN STRATEGIA
Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohtana on Keravan kaupunkistrategia 2025. Strategian päivitys uudelle valtuustokaudelle on käynnistetty.
Talousarvion raamissa on huomioitu strategian kärkiteemat vuosille 2022-2024
•
Uusien ajatusten kärkikaupunki
•
Sydämessä keravalainen
•
Sivistyksen edelläkävijä
•
Monimuotoinen viherkaupunki

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KESKEISET MUUTOKSET
Valtiovarainministeriön mukaan talouden toipuminen koronaviruspandemiasta on ollut ennakoitua nopeampaa vuonna 2021. Sen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen
vahvana loppuvuonna 2021 ja vuoden 2022 alkupuolella.
Koronaviruspandemia kasvatti julkisen talouden alijäämän suureksi vuonna 2020. Julkista taloutta heikensivät talouden taantuma sekä monet pandemian vuoksi toteutetut
tukitoimet. Talouden toipuminen koronaviruspandemiasta on kuitenkin ollut nopeaa
kuluvan vuoden keväästä alkaen ja sen seurauksena BKT:n kasvu kiihtyy 3,3 prosenttiin
vuonna 2021. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä niilläkin toimialoilla, joita rajoitukset
vielä tällä hetkellä koskevat. Talouskasvun ennustetaan jatkuvan vahvana loppuvuonna sekä vuoden 2022 alkupuolella, minkä seurauksena BKT:n arvioidaan vielä kasvavan
2,9 % vuonna 2022.
Työllisyyden kasvu on vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää varsinkin palvelutoimialoilla. Työllisyys kasvaa 1,7 prosenttiyksikköä vuonna 2021 ja nousee edelleen vuonna 2022. Työttömyysaste laskee 6,8 prosenttiin v. 2022 (vuonna 2021 7,8 %). Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta vuonna 2022 sen arvioidaan olevan 73,6 prosenttia (vuonna 2021 72,4
%).
Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen nousi vuonna 2020 10 prosenttiyksikköä korkeammalle tasolle kuin ennen kriisiä, jolloin se oli 59,5 %. Velkasuhteen kasvu hidastuu vuonna 2022, mutta kiihtyy sen jälkeen uudelleen nousten reiluun 73 prosenttiin vuosikymmenen puolivälissä. Julkinen velkasuhde on jäämässä huomattavasti
korkeammalle tasolle kuin viime vuosikymmenen lopulla.
Vuonna 2023 Suomen julkisyhteisöjen rakenne muuttuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta hyvinvointialueille.
Toimintaympäristön merkittävimmät riskit liittyvät taloudellisen tilanteen epävarmuuteen ja koronaviruspandemian aiheuttamaan globaaliin taantumaan.
Rahoitusriskissä lainanoton kustannuksiin ja niiden vaihteluihin vaikuttavat ensisijaisesti euroalueen yleinen korkotaso ja sen muutokset. Kustannuksiin vaikutetaan to-
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teuttamalla lainanotto mahdollisimman kustannustehokkaasti sekä hallitsemalla velan
korkoriskiasemaa huomioiden seuraavina vuosina tapahtuva lainakannan merkittävä
kasvu.
Muita merkittäviä riskejä ovat sote-uudistuksen vaikutukset, kuntien velvoitteiden lisääntyminen, rahoituksen riittävyys, ulkopuolisten kulujen kasvu, avainhenkilö- ja
osaamisriski sekä tietoliikennepalvelujen haavoittuvuus.

VÄESTÖ JA ASUNNOT
Asukkaat ja väestö
Keravan kaupungin asukasluku on 2000-luvulla kasvanut keskimäärin 1,0 %:lla vuodessa. Kasvu on vaihdellut vuosittain. Vuosina 2015–2020 kaupungin asukasmäärä on kasvanut vuodessa keskimäärin 301 asukkaalla. Kasvu on ollut siten keskimäärin 0,84 %.
Vuodet 2018–2020 ovat olleet voimakkaan kasvun vuosia. Vuodesta 2021 näyttää tulevan väestönkasvultaan poikkeuksellisen vähäinen.
Väkiluvun kasvu viime vuosina on selittynyt ennen kaikkea muuttovoitolla. Myöskään
syntyvyyden osalta Keravalla ei ole tapahtunut laskua, niin kuin on tapahtunut muualla
Suomessa.
Kaupungin asukasluku on kehittynyt vuodesta 2017 alkaen seuraavasti:
Vuosi
2017
2018
2019
2020
2021 (ennakko
30.9.2021)

Asukasluku 31.12.
35 554
36 254
36 756
37 121

Kasvu ed. vuodesta

37214

43
700
502
365

Kasvu-%
0,12 %
1,97 %
1,38 %
1,00 %

93

0,25 %

Keravalla asukasluvun kasvu on viimeisen vuosikymmenen aikana perustunut suurimmalta osin maan sisäiseen muuttoliikkeeseen ja luonnolliseen väestönlisäykseen. Viime vuosina maahanmuutto on lisääntynyt. Alla olevassa taulukossa on esitetty tarkemmin väestömuutosten osatekijät vuosina 2017–2021.

Vuosi
2017
2018
2019
2020
30.9.2021
ennakko

Syntyneiden
enemmyys
88
38
50
63

Kuntien välinen
NettoVäkiluvun
nettomuutto
maahanmuutto
korjaus
-51
70
-39
607
60
-5
336
109
7
194
116
-8

56

-41

7

100

-22

Kasvu yhteensä
68
700
502
365
93

Asukasluvun on arvioitu kasvavan taloussuunnitelmakaudella seuraavasti.
Asukasluku Kasvu ed. vuo31.12.
desta
2021
2022
2023
2024

37 683

562
473
477
474

38 156

38 633
39 107

Kasvu-%
1,51 %
1,25 %
1,25 %
1,27 %

Alla olevassa taulukossa on esitetty Keravan väestö ikäryhmittäin vuoden 2020 lopussa, sekä suunnitteluvuosien 2025 ja 2030 ja 2035 tilanteessa.
Ikäryhmä
0-6 v.

2020

2025

2030

2035

2 623

7,1 % 2663

6,7 % 2789

6,7 % 2822

6,5 %

7-15 v.

3768

10,2 % 3816

9,6 % 3804

9,1 % 3 955

9,0 %

16-18 v.

1 231

3,3 % 1409

3,6 % 1397

3,3 % 1351

3,1 %

19-24 v.

2482

6,7 % 2655

6,7 % 2879

6,9 % 2981

6,8 %

25-64 v.

19 552

52,7 % 20 568

52,0 % 21 558

51,6 % 22 783

52,1 %

65-74 v.

4 400

11,9 % 4180

10,6 % 4250

10,2 % 4123

9,4 %

75- v.

2 981

8,0 % 4283

10,8 % 5113

12,2 % 5707

13,1 %

37 105

100 % 39 574

100 % 41 790

100 % 43 722

100 %

Väestösuunnitteen mukaan yleinen väestön ikääntyminen tulee tapahtumaan myös
Keravalla. Yleinen syntyvyyden lasku vaikuttaa myös Keravalla. Alle kouluikäisten lasten lukumäärä pysyy taloussuunnitelmakaudella (v. 2022–2024) samana, samoin on
peruskouluikäisten lasten määrä. 16–18-vuotiaiden määrä lisääntyy noin sadalla. Myös
19–24-vuotiaiden määrän ennustetaan suunnitelmakaudella hieman lisääntyvän.
Taulukosta näkyy, että 25–64 -vuotiaiden määrän ennakoidaan kasvavan noin tuhannella aina viisivuotiskausittain. Ikäryhmän osuus ei kuitenkaan kasva. Yli 75-vuotiaiden
määrä jatkaa kasvuaan. Jo vuonna 2025 yli 75-vuotiaiden määrän arvioidaan olevan
yhteensä 1302 henkilöä enemmän kuin vuonna 2020.
Selkeimmin väestörakenteen tuleva muutos näkyy huoltosuhteen kehittymisessä.
Huoltosuhde muuttuu radikaalisti seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Vuonna
2020 Keravalla oli sataa työikäistä kohden 68 ei-työikäistä, kun vuonna 2030 tämä
määrä on noussut 71 henkilöön. Tiivistetysti tämä tarkoittaa, että keravalaisten työikäisten veronmaksajien määrä kasvaa hitaammin kuin eniten palveluja tarvitsevien ja
käyttävien kuntalaisten määrä. Alla olevasta taulukosta näkyy, että seuraavan kymmenen vuoden aikana muutos nk. vanhushuoltosuhteessa on vielä merkittävämpi.
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Väestöllisen huoltosuhteen muutokset on esitetty seuraavassa taulukossa:

Huoltosuhde
2020
2025
68,4
70,4
Väestöllinen huoltosuhde
(0-18 ja yli 65-vuotiaat / 100 työikäistä, 19–64-vuotiaat)

2030
71,0

2035
69,7

Vanhushuoltosuhde
33,5
36,4
(yli 65-vuotiaat / 100 työikäistä, 18–64-vuotiaat)

38,3

38,2

Asunnot ja asuminen
Asuntorakentamisella tavoitellaan asuntotuotannon tasoa, jolla luodaan edellytykset
hallitulle väestönkasvulle sekä vastataan kuntalaisten erilaisiin asuntotarpeisiin. Asumisen laatuun tulee kuulumaan ikääntyvän väestön tarpeiden myötä esteettömyys,
mm. toimivat hissit.
Asuntorakentamisen määrä v. 2020 oli 457 asuntoa (415 kerrostaloasuntoa, 42 pientaloasuntoa). Määrä on vaihdellut pidemmällä aikavälillä 300–600 asunnon välillä.
Vuosina 2018–2019 asuntotuotannon määrä oli poikkeuksellisen korkea, yli 600 asuntoa valmistui kumpanakin vuonna.
Kokonaismäärästä (457) vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja 178 ja vapaarahoitteisia
omistusasuntoja oli 179. Korkotukilainalla valmistuneita ARA-vuokra-asuntoja valmistui 65 asuntoa ja ASO -tuotantoa valmistui 35. Uuden MAL-sopimuksen mukaan Keravan kaupunki on sitoutunut tuottamaan vuosittain 514 asuntoa. Asuntokaavoituksen
tavoite vuosille 2020–2023 on Keravan osalta yhteensä 186 900 kem2 eli vuodessa
keskimäärin 46 725 kem2.
Kuluvana vuonna asuntotuotanto tulee todennäköisesti olemaan viime vuoden kaltainen. Uusia kerrostalokohteita valmistuu muun muassa Jaakkolaan ja Saviolle.
Asuntokannan muutos vuosina 2016–2020:

Asuntokanta
2016
2017
2018
2019
2020

Asuntokannan
muutos
347
288
617
601
336

18 243
18 531
19 148
19 749
20 085

Kasvu ed. vuodesta
1,9 %
1,6 %
3,3 %
3,3 %
1,7 %

Asuntojen uustuotanto uudistaa asuntokantaa ja asuntojen hinnat kohoavat. Asuntokannan määrän lisääntymisessä uustuotanto painottuu kerrostaloasuntoihin.
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Uusien asuntojen koko on selvästi vanhaa kantaa pienempi. Asumisväljyys vanhassa
asuntokannassa lisääntyy ja uudessa vähenee. Asuntojen koon pienenemistä on pyritty taittamaan rakennusjärjestyksen muutoksella vuonna 2021.
Vuokra-asuntoja on noin 38 % Keravan asuntokannasta (v. 2020). Tarjolla oli marraskuussa 2021 noin 419 vuokra-asuntoa ja noin 401 myytävää asuntoa. Tuetun ARAasuntokannan vuokrataso eri talotoimijoilla on suhteellisen vakiintunut. Keskimääräinen ARA -rahoitteisten asuntojen vuokrataso on noin 13 euroa/m2 ja kaupungin omistamalla Nikkarinkruunulla noin 12,64 e/m2. Vapaarahoitteisen vuokra-asuntokannan
tarjonnan määrän ja vuokrahintojen vuosivaihtelu on huomattavaa. Selvästi lisääntyneestä asumisen tarjonnasta (koskee sekä omistus- että vuokra-asumista) huolimatta
asuntokanta ja asunnonhakijat, hinta ja laatu eivät optimaalisesti kohtaa toisiaan.
Kerrostalojen osuus asuntokannasta on noin 65 prosenttia. Uudistuotannosta sen
osuus on huomattavasti korkeampi, koska kerrostalorakentaminen erityisesti keskustassa on nyt entistä vetovoimaisempaa. Yhtenä syynä on esim. eläkevakuuttajien ja sijoittajarahastojen jatkuva kiinnostus Keravaa kohtaan. Pientalorakentamisessa vetää
Kytömaa, jonne on rakentumassa merkittävä kohdealue ja sen pohjoispuolella kaupungilla on luovutettavana lisää omakotitontteja. Uusimpana alueena on EteläKaskela, josta luovutettiin lisää tontteja vuonna 2020 ja 2021. Asuntojen hallintamuotona omistusasuminen on menettänyt suosiotaan. Vuokra-asumisen osuus kaupungin
asuntokannasta on merkittävä, korkotuettua asuntokantaa on n. 15 % ja ASO-asuntoja
noin viisi prosenttia. Muuta vuokra-asumista on noin 25 %. Voimakkaasti kasvanutta
vapaa-rahoitteista vuokra-asuntotuotantoa yritetään taittaa, ja kasvua yritetään suunnata omistus- ja aso-asumisen suuntaan.
Keravan lähiajan asuntotuotanto painottuu kerrostaloihin ja tuotanto on voimakkainta
yleiskaavan mukaisella keskustatoimintojen alueella. ARA-kohteiden vuokraasunnonhakijoiden määrä on vakiintunut noin 500 tasolle, hakijoista keravalaisia noin
350. Hakijaruokakunnista suurin osa on yhden hengen ruokakuntia. Hakijamäärän ennustetaan lisääntyvän kokonaistarjonnan myötä pysyvän ennallaan tai vähäisessä
määrin laskevan. ARA-asunnoissa vaihtuvuus on 13,5 %, vapaarahoitteisessa kannassa
sen on arvioitu olevan suurempaa. Kaupungin oman asuntokannan käyttöaste on hyvä
(99 %). Kysyntä asuntotyyppien osalta vaihtelee vuosittain. Kysyntä yksiöistä on jatkuvaa, mutta on tällä hetkellä paljon mielenkiintoa myös kohtuuhintaisille, isommille
keskusta-asunnoille.
Asunnottomuuden määrän ennustetaan pysyvän suhteellisen ennallaan. Nikkarinkruunun hakijoista asunnottomia oli 50. Voimakas uudisrakentaminen tuo tarjolle erityisesti vuokramarkkinoille vapaarahoitteista kerrostalokantaa ja se painottuu pienempiin asuntoihin. Maksukyvyn kehitys on epäyhtenäistä, seudullisesti parantunut
työllisyys ei ole nähtävissä esim. Kela-tukien hakemisessa.
Tuetun tuotannon osalta kaupungin oma vuokrataloyhtiö on rakentamassa Ahokujalle
Virrenkulmaan 66 asunnon kohdetta. Lisäksi tuetun vuokra-asumisen kohde on valmisteilla Kannistoon (KAS-asunnot).
ASO-tuotantoa on rakenteilla Kiltaan. Erityisryhmien asumisen ARA-hanke on käynnistymässä Keskustaan, Viertolaan. Erityisryhmien – vanhusasumisen trendinä – on kohti
kevyemmän palvelun tuotantoa, jossa tuetaan erityisesti itsenäisen asumisen edellytyksiä.
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Asuntojen kokonaistuotanto arvioidaan pysyttelevän 400–500 tuntumassa lähivuosina.
Lokakuuhun 2021 mennessä asuntoja on valmistunut yhteensä 253 ja koko vuonna
2021 valmistuvaksi ennustetaan noin 400 asuntoa, joista merkittävin osa kerrostaloasuntoja. Pientalorakentamisessa Kaskelassa on eniten tiedossa uusia aloituksia. Kerrostalotuotanto jatkuu Jaakkolassa ja Killassa. 30.9.2021 mennessä on myönnetty uusia lupia 412 asunnolle. Kerrotaloasuntojen kysyntä painottaa aseman läheisyyden vetovoimaa. Koroviruspandemia on lisännyt pientaloasuntojen ja pientalotonttien kysyntää koko Keravalla.

HENKILÖSTÖ
Henkilöstövoimavarat
Kaupungin henkilöstövoimavarat ovat pysyneet vakiintuneella tasolla, mutta vuoden
2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy Vantaa-Kerava hyvinvointialueelle sote-uudistuksesta johtuen. Arvion mukaan siirtyminen hyvinvointialueelle
koskee noin 600 henkilöä.
Vuoden 2020 lopussa kaupungin henkilöstömäärä oli yhteensä 1 957 (v. 2019 lukema
oli 1 877). Vakinaisessa palvelussuhteessa henkilöstöstä oli noin 75 % ja määräaikaisessa noin 25 %.
Kevan eläkepoistumaennusteen mukaan Keravan kaupungin eläkepoistuma vuonna
2022 on noin 60 henkilöä. Vuodesta 2023 eteenpäin Keva ei ole vielä laatinut eläköitymisennustetta, joka ottaisi huomioon tulevan sote-uudistuksen.
Henkilöstömenot
Kaupungin henkilöstömenot vuonna 2022 ovat 95,8 milj.€ (TA 2021: 93,2 M€, TP 2020
89,0 M€). Henkilöstömenoissa on nousua TA 2021 verrattuna 2,8 %. Henkilöstömenojen osuus kaupungin toimintamenoista on noin 35,1 %. Palkkojen osuus toimintamenoista on noin 28 %.
Virka- ja työehtosopimukset
Nykyiset kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2020–
28.2.2022. Lisäksi ensimmäinen Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus
(SOTE-sopimus) tuli voimaan 1.9.2021 ja on voimassa muiden kunta-alan sopimusten
tavoin 28.2.2022 saakka.
Uuden 1.3.2022 alkavan sopimuskauden pituutta tai kustannusvaikutusta ei vielä tiedetä.
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KAUPUNGIN TALOUS
Käyttötalous
Toimintamenot ja -tulot
Vuoden 2022 talousarvion käyttömenot ovat 274,1 milj. euroa ja -tulot ilman myyntivoittoja 75,3 milj. euroa. Nettokäyttömenot ovat 202,3 milj. euroa, joka on 1,0 % suurempi kuin vuonna 2021. Vuonna 2023 lasku on -61,1 % ja vuonna 2024 kasvu on 1,1
%.
Kiinteistöjen nettomyyntivoitto on vuonna 2022 3,53 milj. euroa, vuonna 2023 3 milj.
euroa ja vuonna 2024 6,5 milj. euroa. Vuonna 2022 toimintakate on -198,7 milj. euroa,
mikä on -5 275 euroa/asukas. Seuraavina vuosina toimintakate on -1 908 euroa/asukas
ja -2 013 euroa/asukas.
Toimialoittain käyttötalous (1 000 euroa) jakaantuu seuraavasti:

Toimiala
Kaupunginjohtajan esikunta
(ilman nettomyyntivoittoja)
Tarkastusltk
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kasvatus ja opetus
Vapaa-aika ja hyvinvointi
Kaupunkitekniikka
Yhteensä
Nettomyyntivoitot
Käyttötalous yhteensä
Kaupungin liikelaitokset
KUUMA-seutu -liikelaitos
Kaikki yhteensä

Netto
4 933

TS 2023
Netto
1 396

TS 2024
Netto
1 768

274 082

0
13 379
6 406
2 863
30 867
71 809
3 525
75 334

80
117 169
63 791
9 654
6 646
202 272
-3 525
198 747

80
0
61 523
9 301
6 447
78 748
-6 500
-72 248

80
0
62 179
9 407
6 190
79 623
-3 000
-76 623

505
274 587

505
75 839

0
198 747

0
-72 248

0
-76 623

Menot
23 226
80
130 548
70 197
12 517
37 513
274 082

TA 2022
Tulot
18 293

Palvelujen ostoihin toimialat käyttävät v. 2022 yhteensä 126,2 milj. €. Palvelujen ostot
ja niiden prosenttiosuudet toimialan käyttömenoista ovat seuraavat:
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Investoinnit
Taloussuunnitelmakaudella talonrakennuksen painopisteitä ovat Keskuskoulun peruskorjaus ja laajennus, Savion koulun sekä päiväkotien peruskorjaukset.
Vuonna 2022 talousarvion mukaiset bruttoinvestoinnit ovat 20,8 milj. euroa. Vuosina
2023 ja 2024 bruttoinvestoinnit ovat 29,4 milj. euroa ja 33,9 milj. euroa. Suunnitelman
mukaisten poistojen määrä on vuonna 2022 n. 18,5 milj. euroa, vuonna 2023 18,7 milj.
euroa ja vuonna 2024 n. 19,0 milj. euroa.
Maanmyynnin tuloarvio on vuonna 2022 4,5 milj. euroa, vuonna 2023 7,5 milj. euroa
ja vuonna 2024 4,0 milj. euroa. Maanostoihin on varattu vuosina 2022-2023 2,5 milj.
euroa ja vuonna 2024 1,5 milj. euroa.
Irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan on varattu vuodelle 2022 1,8 milj. euroa ja
vuosille 2022 ja 2023 0,2 milj. euroa.
Investointien suuruudet (1 000 e) pääryhmittäin näkyvät seuraavasta taulukosta.

Rahoitus
Verotulot
Vuoden 2021 muutetun talousarvion mukaiset verotulot ovat yhteensä 164,23 milj.
euroa, josta kunnallisveron osuus on 144,98 milj. euroa, yhteisöveron 8,69 milj. euroa
ja kiinteistöveron 10,57 milj. euroa.
Vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmassa tuloveroprosentti on 19,25 %.
Verotuloja vuodelle 2022 arvioidaan saatavan yhteensä 174,82 milj. euroa. Vuosien 2023 ja
2024 verotulokertymäksi on arvioitu 84,77 milj. euroa ja 79,79 milj. euroa.
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Tuloveron kehitystä v. 2020-2024 kuvaa seuraava taulukko:
Verotulot
Vuosi Tuloveroprosentti (milj. euroa)
2020
2021
2022
2023
2024

19,25
19,25
19,25
19,25
19,25

Kasvu %

142,56
144,98
154,72
67,23
62,28

2,6
1,7
6,7
-56,5
-7,4

Yhteisöveroa arvioidaan kertyvän vuonna 2022 7,44 milj. euroa, vuonna 2023 5,48
milj. euroa ja vuonna 2024 noin 5,40 milj. euroa.
Kiinteistöveron tuoton arvioidaan olevan taloussuunnitelmakaudella noin
12,66 milj. euroa vuosittain.

Kiinteistöveroprosentit vuonna 2022 ovat seuraavat:
Kiinteistötyyppi
Yleinen kiinteistövero
Vakituiset asuinrakennukset
Muut asuinrakennukset
Rakentamaton tontti

Vero %
1,45
0,60
0,93
6,00

Verotulot (milj. euroa) vuosina 2020-2024 ovat seuraavat:
TP 2020

TA 2021

TA 2022

TS 2023

TS 2024

Tulovero
Yhteisövero
Kiinteistövero

145,53
7,54
9,92

144,98
8,69
10,57

154,72
7,44
12,66

66,63
5,48
12,66

61,73
5,40
12,66

Yhteensä

163,00

164,23

174,82

84,77

79,79

Valtionosuudet
Valtionosuuksien arvioidaan olevan vuonna 2022 40,35 milj. euroa, vuonna 2023 20,3
milj. euroa ja vuonna 2024 19,95 milj. euroa.
Lainat
Vuoden 2020 tilinpäätöksessä kaupungin lainojen määrä oli n. 70 milj. euroa ja asukasta kohden laskettuna 1 886 euroa.
Vuoden 2021 lopussa talousarvion mukainen lainamäärä on 100,4 milj. euroa, joka
asukasta kohden on 2 676 euroa.
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Vuonna 2022 kaupungin lainojen määrä kasvaa 4,3 milj. euroa ollen 104,7 milj. euroa.
Asukasta kohden lainamäärä on 2 762 euroa. Taloussuunnitelmakauden lopussa vuonna 2024 lainamäärä on 109,6 milj. euroa, mikä asukasta kohden on 2 840 euroa.
Seuraavassa taulukossa on kaupungin lainakanta (omat) vuosina 2020-2024:

TP 2020

TA 2021

TA 2022

TS 2023

TS 2024

Lainakanta (milj. euroa)

70,0

100,4

101,8

97,2

107,1

- euroa/asukas

1 886

2 676

2 686

2 542

2 774

Vastuut
Keravan kaupungilla oli vuoden 2020 lopussa vastuita 82,5 milj. euroa, joista 6,3 milj.
euroa kohdistui Keravan Energia Oy:hyn, 42,5 milj. euroa Kiinteistö Oy Nikkarinkruunuun ja 15,5 milj. euroa Kiinteistö Oy Keravan Kultasepänkatu 7:ään.

15

16

KERAVAN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA (1 000 EUROA)

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät (nettomyyntivoitto)
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta

TP 2020

TA 2021 kv
15.11.2021

12 664
16 858
2 733
-4 173
-31 113
-39 072
97
7 862
-18 449

-66
3 759
-3 825
-30 370
-35 195
0
4 825
-30 436

TA 2022

TS 2023

TS 2024

15 204 26 450 20 117
16 729 32 950 23 117
2 000
-3 525
-6 500
-3 000
-16 305 -21 860 -29 930
-20 830 -29 360 -33 930
0
0
0
4 525
7 500
4 000
-1 101
4 590
-9 813

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos

-36
-41
5
16 238
20 000
-8 762
5 000

0
0
0
30 436
38 247
-7 811

0
0
0
1 101
9 681
-8 580

0
0
0
-4 590
5 481
-10 071

0
0
0
9 813
14 198
-4 385

-2 247

0

0

0

0

70 006
1 886

100 442
2 676

101 837
2 686

97 246
2 542

107 060
2 774

Oman pääoman muutokset
Vaikutus maksuvalmiuteen
Lainakanta
Lainamäärä per asukas
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KERAVAN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA - Kaupungin ja liikelaitosten
yhdistelylaskelma
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VUODEN 2022 TALOUSARVION TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET
Kaupunginvaltuusto hyväksyy kunnan taloussuunnitelman, jonka ensimmäinen vuosi
on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Toiminnallinen tavoite on valtuuston talousarviossa toimielimelle asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää, laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite.
Toiminnalliset tavoitteet ovat kaupunginvaltuuston hyväksymistä koko kaupungin strategioista johdetut keskeiset asiat, jotka edistävät koko kaupungin strategioiden toteutumista.
Määräraha on valtuuston talousarviossa toimielimelle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Vastaavasti tuloarvio on
valtuuston asettama sitova tulotavoite. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetään siitä, ovatko määrärahat ja tuloarviot sitovia netto- vai bruttomääräisinä.
Talousarviossa on sitovuustasoittain toiminnallisia tavoitteita strategian kärkiteemoista. Henkilöstön osalta seurataan työpanosta laskennallisina virkoina ja henkilöstömenoja.
Talousarvion sitovuusmääräykset
Käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia toimialoittain nettoperiaatteen mukaan.
Investointiosan sitovuustaso on seuraava:
• kiinteistöjen ostojen ja myyntien nettomääräraha
• talonsuunnittelu- ja rakennus hankekohtaisesti
• kuntatekniikan rakentaminen
• irtaimiston hankinta lautakunnittain
• arvopaperien hankinta
Tuloslaskelmassa ovat sitovia seuraavat tuloerät:
• verotulot
• valtionosuudet
• rahoitustulojen- ja menojen erotus
• satunnaiset erät
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KERAVAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA - ilman liikelaitoksia
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KERAVAN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA - ilman liikelaitoksia
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MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETOTAULUKKO
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Netto- ja toimintamenot toimialoittain
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Toimintamenot menolajeittain
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Toimintatulot tulolajeittain
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KÄYTTÖTALOUSOSA
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KAUPUNGINJOHTAJAN ESIKUNNAN TOIMIALA
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Kaupunginjohtajan esikunnan toimiala käsittää hallintopalveluiden, konserni- ja elinvoimapalveluiden, viestintä- ja tapahtumapalveluiden, HR-palveluiden sekä kaupunkikehityspalveluiden vastuualueet.
Toimiala vastaa myös tehtävistä, joita ei erikseen ole määrätty muulle toimialalle. Kuntayhteistyönä hoidettavien tehtävien osalta kaupunginjohtajan esikunnan toimiala toimii tilaajaorganisaationa pelastustoimen
asioissa.
Kaupunginjohtajan esikunnan toimiala tuottaa toimialoille niiden tarvitsemia hallinto-, konserni-, talous-,
työllisyys-, viestintä- ja HR-palveluita sekä toimii samalla kaupungin keskeisten luottamuselinten ja ylimmän
johdon sekä konsernijohdon tukitoimintona.
TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Toimintavuoden aikana jatketaan kaupunginjohtajan esikunnan toimialan koordinoimana valmistautumista
hyvinvointialueiden käynnistymiseen 1.1.2023 alkaen.
Osana hyvinvointialueiden perustamista ja eri palveluiden ja toimintojen siirtymistä hyvinvointialueille toimiala huolehtii toimintojen eriyttämisprojektista, jolla koordinoidaan kaupungista eriytettävien toimintojen, henkilöstön, irtaimen ja kiinteän omaisuuden, tilojen, sopimusten, oikeuksien ja velvollisuuksien siirtämistä hyvinvointialueelle.

TALOUSTAVOITE

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

11 785 908 €

13 289 560 €

18 293 531 €

Toimintakulut

19 012 073 €

22 422 960 €

23 226 223 €

Toimintakate

-7 226 165 €

-9 133 400 €

HENKILÖSTÖ

TP 2020
6 927 306 €

Henkilöstömenot

TS 2023

TS 2024

-4 932 692 €

-1 396 000 €

-1 768 000 €

TA 2021

TA 2022

TS 2023

TS 2024

7 732 830 €

8 581 540 €

8 765 527 €

8 897 822 €
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KAUPUNGIN JOHTO
Kaupungin johto sisältää yleishallinnon kustannuspaikkoja (mm. kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston, kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaoston ja
konsernin johdon kustannuspaikat).

TALOUSTAVOITE

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

59 611 €

49 000 €

116 000 €

Toimintakulut

1 184 740 €

1 253 030 €

1 374 315 €

Toimintakate

-1 125 129 €

-1 204 030 €

-1 258 315 €

HENKILÖSTÖ

TP 2020

TA 2021

650 742 €

602 770 €

Henkilöstömenot
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TS 2023

TS 2024

TA 2022

TS 2023

TS 2024

616 280 €

625 524 €

634 907 €

VIESTINTÄPALVELUT

PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Viestintä- ja tapahtumapalveluiden yksikkö aloitti toimintansa vuoden 2019 alusta. Vuoden 2019 aikana
rakennettiin uuden yksikön työskentelytapoja ja prosesseja. Työtapojen vakiinnuttaminen jatkui vuoden
2020 aikana.
Yksikön tärkein tehtävä on viestiä Keravan kaupungin ajankohtaisista asioista kaupunkistrategia 2025:n
mukaisesti: selkeästi ja asiakaslähtöisesti kaikkia kanavia käyttäen, sekä järjestää koko kaupunkia
suomalaisessa kuntakentässä positiivisesti profiloivia keravalaisuudesta ammentavia kaupunki- ja
kulttuuritapahtumia.
Kaupunginhallitus päätti loppuvuodesta 2020 viestintäjohtajan viran perustamisesta. Keravan
viestintäjohtajaksi valittu Thomas Sund aloitti tehtävässään 1.4.2021. Sund toimii yksikön esimiehenä ja
kuuluu kaupungin johtoryhmään. Viestintä- ja tapahtumapalveluiden esimiestehtäviä hoiti väliaikaisesti
(1.5.2020-31.3.2021) viestintäpäälikön määräaikaiseen tehtävään nimetty viestintäsuunnittelija Anni Pasuri.
COVID-19 -pandemiasta koituneet ylimääräiset tehtävät ovat kuormittaneet merkittävällä tavalla viestintäja tapahtumapalveluiden yksikköä 2020-2021 aikana. Käytännössä tämä on näkynyt kehityshankkeiden
viivästymisenä, poikkeuksellisena kuormittavuutena henkilöresurssien osalta ja korkeana vaihtuvuutena.
Viestintäyksiköstä on irtisanoutunut kolme henkilöä vuoden 2021 aikana. Korvausrekrytoinnit on aloitettu.
Viestintäyksikön resurssit ovat hyvin pienet. On tarkoiteksenmukaista pohtia, riittävätkö tämänhetkiset
resurssit viestintävastuiden tehokkaaseen hoitamiseen.
TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Kuntalaki uudistettiin vuonna 2015 ja uuden lain mukaan kunnan ilmoitusten ja viestinnän pääkanavaksi
määritellään yleinen tietoverkko. Tämän linjauksen mukaisesti myös Keravan kaupunki käyttää
verkkosivujaan pääasiallisena viestintäkanavanaan, yhdessä muiden kanavien kanssa.
Saavutettavuusdirektiivin voimaantulo 2020 asettaa uudenlaisia vaatimuksia tuotetulle sisällölle sekä
alustoille. Verkkosivujen saavutettavuus ja esteettömyys ovatkin yksi tämän ajankohdan suurimmista
haasteista.
Jatkuva tiedonvälityksen nopeutuminen ja kanavien muuttuminen luovat haasteita viestinnän
ajantasaisuudelle ja tavoittavuudelle. Yleisöt ovat pirstaloituneempia ja löytyvät eri paikoista. Tästä syystä
myös viestintää on tehtävä aiempia useammassa kanavassa. Tämä puolestaan vaatii osaamista sekä sen
kehittämistä ja lisää taloudellisia resursseja.
Ikäihmisten digitaitojen jatkuva vahvistuminen luo myös uuden tilanteen: printtiviestintää ei tarvita
entiseen tapaan, mutta osa tästä ikäluokasta ei kuitenkaan löydy tietoverkoista. Samalla nuoremman
ikäpolven diginatiivien tapa etsiä tietoa ja olla läsnä sosiaalisessa mediassa kehittyy koko ajan; myös
kaupungin viestinnän on heidät tavoittaakseen oltava notkeasti ajan hermolla ja mentävä sinne missä
yleisöt jo ovat, omien kanavien käyttö ei enää riitä.
SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Työ Keravan maineen ja brändin vahvistamiseksi aloitettiin toukokuussa 2021. Viestintäjohtajan johdolla
toteutettuun brändistrategiatyöhön on osallistunut kaupungin ylin johto, henkilöitä eri toimialoilta ja
ulkopuolista konsultointia. Työn tukena on käytetty runsaasti olemassa olevaa taustamateriaalia, järjestetty
työpajoja sekä hyödynnetty kaupungin strategiakyselyn tuloksia, johon saatiin lähes 300 vastausta. Työ on
valmistunut ja esitellään johtoryhmälle elokuussa 2021. Brändityön jalkauttaminen jatkuu vuoden 2022
aikana.
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Sisäistä viestintää pyritään vahvistamaan uuden mobiilikäytön mahdollistavan intranet ratkaisun kautta.
Kehittämishanke alkoi toden teolla huhtikuussa 2021 ja työtä on edistetty työpajojen kautta, joihin on
osallistunut runsaasti henkilöitä kaupungin eri toiminnoista. Betaversio uudesta mobiilista intranetista on jo
olemassa. Järjestelmä otetaan käyttöön syksyn 2021 aikana. Intranetin jalkauttamiseen panostetaan
vahvasti vuoden 2022 aikana.
Verkkosivu-uudistuksen suunnittelu on aloitettu ja konseptointityö tilattu. Konseptointityön tuloksena on
tekninen spesifikaatio ja tarjouskilpailun dokumentaatio, jonka avulla Keravan kaupunki voi hankkia
modernin, tehokkaan ja saavutettavan kommunikaatiokanavan. Uudistettu, käyttäjäystävällinen
verkkosivusto otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana.
Tavoitteet nousevat suoraan strategiasta: mobiili intranet innostaa henkilöstöä ja helpottaa viestinnän
sujuvuutta, Keravan mainetutkimuksen läpivienti sekä tapahtumien tekemisen keravalaisuuden
vahvistaminen rakentavat niin sydämen keravalaisuutta, kuin leimaa Keravasta uusien ajatusten
kärkikaupunkina.
TAVOITTEET 2023-2024
Keravan kaupungin brändin vahvistaminen ja modernisointi kaikilla strategian eri osa-alueilla.
Tartutaan vuoden 2020 mainetutkimuksessa esiin nousseisiin haasteisiin ratkaisuhakuisesti.
Parannetaan entisestään sisäisen viestinnän toimivuutta.
Kiinnitetään huomiota saavutettavuusvaatimusten toteutumiseen kaikessa viestinnässä.
STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Kerava-brändin
modernisointi

Mainetutkimuksen
tulosten käyttö
ratkaisujen etsimiseen

Tutkimuksen
toistokierroksella 2022
tulokset parantuneet yli
10 %

Tutkimus tehty ja seuraavien
vuosien kehittämiskohteet
valittu tulosten perusteella

Saavutettavuuden
parantaminen

Toteutetaan
verkkosivu-uudistus ja
huomioidaan
saavutettavuusvaatim
ukset
sisällöntuotannossa

Arvioidaan verkkosivujen
saavutettavuutta
sähköisillä työkaluilla
(esim. Siteimprove)

Uudet verkkosivut toiminnassa
ja sähköisten palveluiden
kehittämistyö käynnissä

Sisäisen viestinnän
vahvistaminen

Sisäisen viestinnän
linjaukset ja kanavat
linjattu ja
kommunikoitu

Vähintään 85 %
henkilöstöstä käyttää
intranetiä viikoittain

Intranet uudistettu mobiiliksi ja
päätelaiteriippumattomaksi

TALOUSTAVOITE

TP 2020

TA 2021

TA 2022

44 €

33 000 €

33 000 €

Toimintakulut

475 991 €

451 510 €

455 912 €

Toimintakate

-475 824 €

-418 510 €

-422 912 €

Toimintatuotot
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TS 2023

TS 2024

HENKILÖSTÖ
Henkilöstömenot (eurot)

TP 2020

TA 2021

TA 2022

TS 2023

TS 2024

353 652 €

297 650 €

317 870 €

322 638 €

327 477€
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KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT

PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Konserni- ja elinvoimapalvelut tuottaa talouspalvelut, tietohallintopalvelut, sisäisen tarkastuksen, elinkeinopalvelut ja työllisyyspalvelut.
Palvelutarve liittyy oleellisesti talousarvioon, tilinpäätökseen, rahoitukseen, maksuliikenteen hoitamiseen,
kaupungin tarvitsemiin ja lakisääteisiin tietohallintopalveluihin sekä työllistämiseen ja elinkeinopainopalveluihin. Palvelutarpeen lisääntymistä on havaittu erityisesti opastamisen suhteen johtuen erilaisista muutoksista yleisessä tilanteessa toimialoilla ja toimintaympäristössä.
Taloushallinnon osalta palvelua tuotetaan kolmen henkilön voimin. Kapasiteetin käyttöön vaikuttaa oleellisesti taloushallintopalveluiden ulkoisen tuottajan kyky toimittaa sovittuja palveluja riittävän laadullisena.
Kaupunki hoitaa itse taloushallintoon liittyvät asiantuntijatehtävät. Ulkoiselta palveluntuottajalta ostetaan
mm. kirjanpitoon, laskujen käsittelyyn ja perintään liittyvät rutiinityöt.
Tietohallinnossa on kuusi vakituista työntekijää: tietohallintopäällikkö, kaksi kehittämispäällikköä, ICTasiantuntija, ICT-suunnittelija ja järjestelmäasiantuntija. Perustietotekniikkapalvelut ostetaan KeskiUudenmaan informaatioteknologia Oy:ltä (KUUMA-ICT) ja sen kumppaniverkostolta yhdessä Hyvinkään,
Järvenpään ja Mäntsälän kanssa. Elokuun lopussa 2021 Telia Finland Oyj osti Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n osakkeet omistajakunnilta. Tuusulan kunnan kanssa on yhteinen tietosuojavastaava
Keravan konserni- ja elinvoimapalveluissa.
Sisäistä tarkastusta on hoitanut oma sisäinen tarkastaja.
Elinkeinopalvelut tuottaa yrityksille sijoittumispalvelua ja toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita/tapahtumia. Yritysten neuvontapalvelut (yrityksen perustaminen ja kehittäminen) toteuttaa
kaupungin osaomistama Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy (KEUKE).
Keravan kaupunki ja Vantaan kaupunki tekivät päätökset hakeutumisesta yhteiseen työllisyyden kuntakokeiluun. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvisti 5.12.2019 Vantaan ja Keravan yhteisen kuntakokeiluhakemuksen pääsyn jatkovalmisteluun. Työllisyyden kuntakokeilun alkoi 1.3.2021 ja se kestää 30.6.2023 saakka.

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Valtiovarainministeriö toukokuu 2021: Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021, 2,5 % v.
2022 ja 1,5 % v. 2023. Vuoden 2021 loppua kohden kiihtyvä kasvu nostaa myös vuoden 2022 talouskasvua.
Talouden selvä toipuminen covid-19-pandemiasta siirtyy vuoden 2021 loppupuolelle, sillä tautitapausten
määrän voimakas nousu vuoden 2021 keväällä luo edelleen epävarmuutta taloudenpitäjien toiminnalle.
Kotimaassa palveluiden kysyntä pysyy edelleen heikkona ja vienti kärsii pandemian jatkumisesta. Talous voi
normalisoitua vasta, kun epidemiatilanteen voidaan arvioida olevan hallinnassa.
Julkisen talouden alijäämä pienenee v. 2022 voimakkaasti, kun covid-19-epidemian vuoksi päätetyt tukitoimet päättyvät ja talous elpyy. Julkinen talous jää kuitenkin edelleen alijäämäiseksi. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvaa nykyisestä vajaasta 70 prosentista yli 75 prosenttiin vuoteen 2025
mennessä
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SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Toteutetaan strategiasta johdettua talouteen kohdistuvaa toimenpideohjelmaa.
Elinvoimapalveluiden toiminnalliset tavoitteet ovat sidottu kaupunkistrategiaan 2025 ja siitä johdettuihin
toimenpideohjelmiin, jotka on hyväksytty kaupunginhallituksessa huhtikuussa 2018. Strategian pohjalta
laadittua toimenpideohjelmaa noudatetaan ja tarvittaessa ohjelmaa päivitetään vastaamaan muuttuvia
olosuhteita.
Työllisyyspalvelujen toiminnan tavoitteena on pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen. Työllisyyden
kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja
koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen
tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa
olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia
palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden
yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

TAVOITTEET 2023-2024
Toimenpideohjelmien toteuttamisen jatkaminen ja tarvittaessa päivitys.
Toteutetaan strategiasta johdettua talouteen kohdistuvaa toimenpideohjelmaa.

STRATEGISET TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Pitkäaikaistyöttömyyden
vähentäminen

Useita erillisiä
Työmarkkinatuen
toimenpiteitä, erityisesti kuntaosuus €
työllisyyden
kuntakokeiluun
osallistuminen yhdessä
Vantaan kanssa

TALOUSTAVOITE

Mittari

TA 2022
Työmarkkinatuen
kuntaosuuden lasku 2 400 000
euroon vuodessa.

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

9 598 544 €

10 729 120 €

13 367 891 €

Toimintakulut

13 709 589 €

15 593 930 €

16 742 369 €

Toimintakate

-4 111 045€

-4 864 810 €

-3 374 478 €

HENKILÖSTÖ
Henkilöstömenot (eurot)

TS 2023

TS 2024

TP 2020

TA 2021

TA 2022

TS 2023

TS 2024

3 715 912 €

4 411 350 €

4 860 050 €

4 684 955 €

4 755 230 €
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HALLINTOPALVELUT
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Hallintopalvelut vastaa keskitettyjen hallinto-, hankinta- ja asiointipalveluiden tuottamisesta.
Hallintopalveluiden tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja vaikuttavia hallinnon palveluita keskeisille
luottamuselimille, luottamushenkilöille ja toimialoille.
Hallintopalveluiden tehtävänä on huolehtia keskeisten luottamustoimielinten toimintaedellytyksistä
(kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja sen alaiset toimikunnat, keskusvaalilautakunta,
tarkastuslautakunta, valtuustoasiain neuvottelukunta), viranhaltijajohdon tukipalveluista,
lakiasiainpalveluista, toimialojen hallinnollisesta ohjauksesta ja yhtenäisistä hallinnollisista
toimintakäytänteistä, arkisto- ja kirjaamotoiminnoista, painatus- ja kopiointipalveluista ja kunnallisten sekä
valtiollisten vaalien järjestämisestä. Hallintopalvelut vastaa myös maataloustoimen järjestämisestä
(tapahtuu kuntayhteistyönä Mäntsälän kunnan kanssa). Lisäksi hallintopalvelut toimii kaupunginjohtajan
esikunnan toimialan sisäisenä eri vastuualueille hallintopalveluita tarjoavana tukipalveluna.
Hankintapalveluiden tehtävänä on vastata keskitettyjen tavara- ja palveluhankintojen kilpailuttamisesta,
sopimusohjauksesta, erikseen määritellyistä toimialojen erillishankinnoista, hankintasopimusten
sopimusvalvonnan ohjauksesta, toimialojen hankintaneuvonnasta ja -kouluttamisesta sekä
hankintasopimusten elinkaarenhallintaan liittyvistä ohjaus- ja neuvontapalveluista toimialoille.
Asiointipalveluissa toimivan asiointipisteen tehtävänä on hoitaa kaupungin toimialojen ja
yhteistyökumppaneiden (HSL, poliisin lupapalvelut, digi- ja väestötietovirasto, TE-palvelut, Kela)
asiakaspalveluun liittyvät tehtävät. Asiointipalvelut huolehtii myös Sampolan palvelukeskuksen
vahtimestaripalveluista ja puhelinpalvelupisteen tehtävistä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Eduskunnan hyväksyttyä hyvinvointialueiden perustamista koskevan lakipaketin, muuttuu hallintopalveluiden toimintaympäristö merkittävästi talousarviovuoden aikana. Osana Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen perustamista ja eri palveluiden ja toimintojen siirtymistä hyvinvointialueille koordinoi hallintopalvelut
kaupungin toimintojen eriyttämisprojektia, jolla ohjataan kaupungista eriytettävien toimintojen, henkilöstön, irtaimen ja kiinteän omaisuuden, tilojen, sopimusten, oikeuksien ja velvollisuuksien siirtämistä hyvinvointialueelle. Tähän projektiin liittyy valtava määrä erilaisia lakisääteisiä määräaikoja, joiden mukaisesti
kaupungin on huolehdittava esimerkiksi sopimus- ja henkilöstösiirroista hyvinvointialueelle.
Vuoden 2022 aluevaalit muuttavat vähitellen myös politiikan teon painopistettä alueellisten rajapintojen
lisääntyessä. Hallintopalvelut pyrkii tässä muutoksessa tarjoamaan kaupungin luottamushenkilöille ja
toimielimille tarvittavan tuen ja koulutuksen siirtymisessä uudenlaiseen ympäristöön ja toimintatapaan
1.1.2023 alkaen.
Hankintapalveluiden 1,5 vuotta sitten tapahtuneen keskittämisen jälkeen on siirrytty vähitellen
muutosjohtamisen vaiheesta toiminnan vakiinnuttamisen aikaan. Toimintavuoden aikana valmistuu
kaupungin hankintastrategia, jonka täytäntöönpano käynnistetään kevään aikana. Hankintastrategiassa
huomioidaan pääministeri Marinin hallituksen syyskuussa 2020 hyväksymä kansallinen julkisten
hankintojen strategia. Tavoitteena on valjastaa kaupunkitasoisesti hankinnat palvelemaan päivitetystä
kaupunkistrategista johdettavaa hankintastrategiaa ja siten luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon
tekemiä linjauksia esimerkiksi hiilineutraalisuuden, kestävän kehityksen, paikallisen elinvoiman ja
työllisyyden suhteen.

Koronaviruspandemia-ajasta siirtyminen vähitellen pandemian jälkeiseen aikaan tuo paineita erilaisten
hallinnollisten prosessien sujuvalle järjestämiselle samoin kuin kehittämiselle myös vuoden 2022 aikana
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vieden toimintaa entisestään uudenlaisiin muotoihin, joihin myös hallintopalveluiden on löydettävä uusia,
ketteriä ja samalla myös lain- ja tarkoituksenmukaisia toteuttamistapoja.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Hallintopalvelut
Kaupunkilaisten ja kaupungin asiakkaiden palautteenanto-, aloite- ja osallistamispalveluiden kehittämista
koskeva projekti viedään loppuun toimintavuoden loppuun mennessä. Yhteistyössä Järvenpään kaupungin
kanssa toteutettavan projektin yhteydessä tarkastellaan sekä em. palveluiden prosessin hallinnan että
palautteen antomahdollisuuksien, erilaisten aloitteiden jättämismahdollisuuksien ja
osallistamismahdollisuuksien kokonaisuudet ja otetaan käyttöön osallistava budjetointi.
Toimintavuoden aikana vähintään kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen osalta selvitetään ja
käyttöönotetaan uudistettuja sähköistä kokousta tukevia ominaisuuksia.
Kaupunkistrategian päivitystyö viedään läpi hyvin suunnitellusti siten, että kaupunginvaltuusto hyväksyy
päivitetyn kaupunkistrategian toimintavuoden aikana. Strategian seurantaprosessin kehittämishanke
viedään loppuun toimintavuoden loppuun mennessä.
Tarkastuslautakunnan toimintaa tuetaan tehostetusti siten, että arviointiprosesseja ja arviointikertomuksen
rakennetta kehitetään kaupunkikonsernin toimintaa ohjaavampaan suuntaan yhteistyössä
tarkastuslautakunnan kanssa.
Osana Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen perustamista ja eri palveluiden ja toimintojen siirtymistä
hyvinvointialueille koordinoi hallintopalvelut kaupungin toimintojen eriyttämisprojektia, jolla ohjataan
kaupungista eriytettävien toimintojen, henkilöstön, irtaimen ja kiinteän omaisuuden, tilojen, sopimusten,
oikeuksien ja velvollisuuksien siirtämistä hyvinvointialueelle. Tähän projektiin liittyy valtava määrä erilaisia
lakisääteisiä määräaikoja, joiden mukaan kaupungin on huolehdittava esimerkiksi sopimus- ja
henkilöstösiirroista hyvinvointialueelle. Näissä määräajoissa pysytään ja kaupungin edunvalvonta turvataan
kaupunginhallituksen 27.9.2021 § 359 hyväksymien valmisteluperiaatteiden mukaisesti.
Kaupunginhallituksen ja -valtuuston toiminnan itsearvioinnit vakiinnutetaan osaksi tavanomaista toiminnan
kehittämistä. Lautakuntia tuetaan toimintavuoden aikana pelisääntöjen laadintatyössä.
Toimintavuoden aikana toteutetaan toimielinten hyvän hallinnon ja valmistelun parantamisen
kehittämishanke, jossa keskitytään erityisesti toimielinten yhteisten esityslista- ja
pöytäkirjaamiskäytänteiden kehittämiseen, parantamiseen ja yhtenäistämiseen.
Hankintapalvelut
Kaupungin hankintastrategia vuosille 2022-2025 ja sen toimenpideohjelma on laadittu ja hyväksytty.
Kehittämishankkeen toteuttaminen koskien paikallisen elinvoiman entistä parempaa huomioista osana
kaupungin pienhankintoja.
Sähköinen sopimushallintajärjestelmän laajentamista jatketaan vähintään yhdellä toimialalla myös muiden
kuin hankintasopimusten osalta.
Kaupungin hankintatoimen keskittämisen kehittämishankkeen vaihe 2 toteutetaan 30.6.2022 mennessä
Asiointipalvelut
Kelan tehtävät vakiinnutetaan osaksi asiointipisteen palveluja.
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TAVOITTEET 2023-2024
Toimialoille tarjotaan entistä laadukkaampia ja vaikuttavampia sisäisen hallinnon palveluita.
Kaupungin hallinnollisia menettelytapoja yhtenäistetään ja siiloutumista vähennetään
Kaupungin hankintaosaamisen tasoa nostetaan systemaattisesti, tiedon hyödyntämistä hankinnoissa
vahvistetaan merkittävästi hankintojen tiedolla johtamisen ja vaikuttavuuden kehittämiseksi.
Innovatiivisten, yhteiskuntavastuullisten ja ekologisten hankintojen osuutta kaupungin hankinnoissa
edistetään hankintastrategiassa määritellyllä tavalla.
Kaupungin hankinta- ja sopimusohjausta yhtenäistetään ja vahvistetaan.
Sähköinen sopimushallintajärjestelmä on otettu käyttöön kaikilla toimialoilla kaikkien sopimusten osalta
31.12.2024 mennessä.

STRATEGISET TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Innostunut
henkilöstö

Toimialoille tarjotaan
entistä laadukkaampia ja
vaikuttavampia sisäisen
hallinnon palveluita.

Toimintavuoden
aikana toteutetaan
toimielinten hyvän
hallinnon mukaisen ja
valmistelun
parantamisen
kehittämishanke,
jossa keskitytään
erityisesti toimielinten
yhteisten esityslistaja
pöytäkirjaamiskäytänt
eiden parantamiseen
ja yhtenäistämiseen.

Kehittämishanke on
toteutettu ja käytänteet
jalkautettu.

Kaupungin hallinnollisia
menettelytapoja
yhtenäistetään ja
siiloutumista vähennetään.

Tasapainoinen
talous

Kaupungin 140 miljoonan
euron suuruisia vuosittaisia
hankintoja johdetaan
strategisena toimintona ja
hankintojen potentiaali
hyödynnetään päivitetyn
kaupunkistrategian
tavoitteiden
saavuttamisessa.

Kaupungin
hankintastrategia
vuosille 2022-2025 ja
sen
toimenpideohjelma
laaditaan.

Kaupungin hankintastrategia
vuosille 2022-2025 ja sen
toimenpideohjelma on
laadittu ja hyväksytty.

Sydämessa
keravalainen

Osana Vantaan ja Keravan
hyvinvointialueen
perustamista ja eri
palveluiden ja toimintojen
siirtymistä
hyvinvointialueille
koordinoi hallintopalvelut
kaupungin toimintojen
eriyttämisprojektia, jolla

Määräajoissa
pysytään ja kaupungin
edunvalvonta
turvataan.

Määräajoissa on pysytty ja
kaupungin edunvalvonta
turvattu kaupunginhallituksen
27.9.2021 § 359 hyväksymien
hyvinvointialueen
valmisteluperiaatteiden
mukaisesti.
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ohjataan kaupungista
eriytettävien toimintojen,
henkilöstön, irtaimen ja
kiinteän omaisuuden,
tilojen, sopimusten,
oikeuksien ja
velvollisuuksien siirtämistä
hyvinvointialueelle. Tähän
projektiin liittyy valtava
määrä erilaisia lakisääteisiä
määräaikoja, joiden
mukaan kaupungin on
huolehdittava esimerkiksi
sopimus- ja
henkilöstösiirroista
hyvinvointialueelle.

TALOUSTAVOITTEET

TP 2020

TA 2021

TA 2022

198 553 €

223 440 €

276 640 €

Toimintakulut

1 545 067 €

1 748 740 €

1 793 381 €

Toimintakate

-1 346 515 €

-1 525 300 €

-1 516 741 €

HENKILÖSTÖ

TP 2020

TA 2021

626 976 €

1 071 130 €

Toimintatuotot

Henkilöstömenot
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TS 2023

TS 2024

TA 2022

TS 2023

TS 2024

1 080 650 €

1 127 015 €

1 143 921 €

HR-PALVELUT
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
HR-palvelujen tehtävänä on luoda ja kehittää henkilöstöön liittyviä prosesseja ja toimia esimiesten tukena
erilaisissa palvelussuhteen elinkaareen liittyvissä asioissa. Vuoden 2022 aikana keskitytään erityisesti
Vantaa-Kerava hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön muutosprosessiin sekä KVTES-TVA projektin
läpivientiin.
Vuosina 2022-2024 kehitetään edelleen HR-palvelujen palveluja organisaatiolle mm. johtamisen,
esimiestyön sekä työhyvinvoinnin tukemiseen liityviä toimintatapoja ja prosesseja.

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Henkilöstöpalvelut palvelee Keravan kaupungin ylintä johtoa, esimiehiä ja koko henkilöstöä. Palvelutarpeeseen vaikuttavat lainsäädännön muutokset sekä henkilöstömäärän yleinen kehitys, työhyvinvoinnin ja
osaamistarpeen muutokset. Vuonna 2022 henkilöstömäärän arvioidaan olevan noin 1900. Vuoden 2023
alusta kaupungin henkilöstömäärä tulee laskemaan sote-uudistuksen myötä. Tämän henkilöstömäärämuutoksen arvioidaan olevan noin 600.
HR-palvelujen yhteydessä toimii kaupungin turvallisuuspäällikkö, jonka tehtäväkenttä jakautuu kaupungin
sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen sekä työsuojeluun. Tähän toimintakenttään vaikuttavia tekijöitä ovat
mm. kaupungin väestörakenne, ympäristön tila sekä kaupungin henkilöstömäärä ja toimintaympäristö,
jossa henkilöstö työskentelee.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Henkilöstöpalvelut toteuttaa ”innostunut henkilöstö ”- teeman mukaista toimenpideohjelmaa tavoitteena
hyvä työntekijäkokemus ja työnantajakuva.
Vuoden 2022 erityisiä tavoitteita ovat 1. työn vaativuuden arviointi KVTES:n osalta ja 2. HR-järjestelmän
jatkokehitys.
Turvallisuuden osalta tavoitteena on kaupungin yleisen turvallisuuden jatkokehittäminen yhdessä ulkoisten
ja sisäisten sidosryhmien kanssa.

STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Tukea sujuvaa
arkea

HR-järjestelmän
jatkokehitysprojekti

Ennakoivan välittämisen
toimintamalli: projektin
aloitus ja lopetus

Moduli käytössä 2022
aikana

Tukea sujuvaa
arkea

Työn vaativuuden
arviointi KVTES:n osalta

Projektin aloitus ja lopetus

Vuoden 2022 loppuun
mennessä
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TALOUSTAVOITE

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

33 713 €

0€

0€

Toimintakulut

999 078 €

1 501 510 €

1 223 180 €

Toimintakate

-965 365 €

-1 501 510 €

-1 223 180 €

HENKILÖSTÖ

TP 2020

TA 2021

699 400 €

769 340 €

Henkilöstömenot (eurot)
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TS 2023

TS 2024

TA 2022

TS 2023

TS 2024

825 000 €

837 883 €

850 451 €

KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Kaupunkikehitysjaoston ohjauksessa toimiva kaupunkikehityspalvelut valmistelee asema- ja yleiskaavat
sekä muut kaupunkikuvaan, kaupunkirakenteeseen ja maankäyttöön liittyvät suunnitelmat,
liikennepoliittiset suunnitelmat ja muut maankäyttöön liittyvät kehittämishankkeet sekä arkkitehtuuri-,
maa- ja asuntopoliittiset asiat. Palveluverkkotyö päivitetään myös kaupunkikehityspalveluissa aina
tarvittaessa. Kaupunkikehityspalvelut vastaa väestösuunnitteiden laatimisesta.
Kaupungin tonttituotanto, maanhankinta ja –luovutus sekä vuokratonttien laskutus kuuluu
kaupunkikehityspalveluiden vastuulle. Kaupunkikehityspalvelut valvoo Keravan etua seudullisen
suunnittelun asioissa. Asemakaavoituksessa ja tonttituotannossa ei ole vuonna 2022 nähtävissä merkittäviä
muutoksia.

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on käynnissä ja sen kautta kaavaprosesseihin ja mahdollisesti koko
kaavahierarkiaan on tulossa muutoksia. Keravan kaupunkikehityksen henkilökunta osallistuu ja pyrkii
vaikuttamaan lakimuutoshankkeeseen mm. Kuntaliiton ja Kuuma-kuntien kaavoittajaryhmän kautta.
Helsingin seudun kuntien ja Suomen valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimus
2020-2031 perustuu Helsingin seudun 14 kunnan ja Suomen valtion yhteiseen tahtotilaan seudun
kehittämisestä. Keravan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sopimuksen. Keravan kuntakohtainen
asuntotuotantotavoite on MAL-sopimuksessa 514 asuntoa vuodessa, joista 103 asuntoa vuodessa on
kohtuuhintaisen asumisen osuus ja tästä 40-vuotisen korkotuen ja erityisryhmien hankkeiden osuus on 51
asuntoa. Valtio sitoutuu sopimuksessa mm. Keravan asemalle sijoittuvan, laajemmin alueen kuntia
palvelevan liityntäpysäköinnin suunnittelun kustannuksiin.
Keravan kaupunki on sitoutumassa kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään vähentämiseen sekä MAL
2020-2031 sopimuksen että SECAP:iin liittymisen takia.
Keravan väestö kasvoi vuosien 2018 ja 2019 aikana voimakkaasti, mutta rakennuslupien ja aloitettujen
asuntojen määristä päätellen näyttäisi siltä, että väestönkasvu taloussuunnitelmakaudella tulee olemaan
maltillisempaa. Kaupunkikehityksen toiminnan kannalta painotus asuntotuotannossa onkin syytä siirtää
määrällisistä laadullisiin näkökulmiin.
Henkilöstön määrässä on tarve yhden määräaikaisen kaava-arkkitehdin vakinaistamiseen, koska
yleissuunnitelmien laadintaan ja kaupunkikehitykseen siirtyvään poikkeamislupien ja
suunnittelutarvealueen lupaharkinnan ratkaisuiden valmistelu ja päätöksenteko siirtyvät
kaupunkikehityspalveluille.
SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Keravan asuinalueiden omaleimaisuutta ja identiteettiä pyritään vahvistamaan. Asemakaavoitusta ja muuta
suunnittelua ohjaavat valmistuneet aluekehityskuvat sekä asuntopoliittisen ohjelman päivitys. Vuoden
2022 aikana tarkastellaan seuraavien aluekehityskuvien tarve. Kehittämissuunnitelmissa tutkitaan
täydennysrakentamismahdollisuuksien lisäksi alueiden elinvoimaisuuteen ja toiminnallisuuteen liittyvät
kehittämismahdollisuudet. Asemakaavoituksessa otetaan mukaan kestävän ja ilmastoviisaan suunnittelun
ohjaus.
Tärkeimmät vuoden 2022 kaavahankkeet ovat Asemanseudun asemakaavamuutos sekä muut Keravan
keskustan täydennysrakentamiskaavat.
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TAVOITTEET 2023-2024
Vuosien 2023 ja 2024 aikana toteutetaan asemakaavoituksen sekä maa- ja asuntopolitiikan keinoin uudessa
asuntopoliittisessa ohjelmassa linjatut toimenpiteet tasapainoisen asuntorakenteen ylläpitämiseksi.
Keravan menestyminen elinvoimaisena kaupunkina riippuu sen työpaikkaomavaraisuudesta ja kyvystä
mahdollistaa monimuotoisia asumisen ratkaisuja tasapainoisesti. Ratkaisuissa on kyettävä ottamaan
huomioon kaikki kestvyyden eri muodot: sosiaalinen kestävyys, taloudellinen kestävyys ja ekologinen
kestävyys.
Tavoite

Toimenpide

Mittari

TA 202

Uusien ajatusten
kärkikaupunki

Mahdollistamme
kaavoituksessa ja
toteutuksessa uudet
asumisen konseptit

Vuoteen 2024
mennessä on
toteutunut uusia
kohteita

Keravan Asuntomessut 2024
alueelle valmistuu monimuotoisesti
toteutus- ja hallintamuotoja

Hyvinvoiva
viherkaupunki

Tiivistetään olemassa
olevaa
yhdyskuntarakennetta

Valmistuneet
täydennysrakentamisen
asemakaavat

Aseman seudun, LänsiKauppakaaren ja Kauppakaarin 1:n
asemakaavamuutokset ovat valmiit
vuoden 2023 aikana

TALOUSTAVOITE

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

1 895 320 €

2 255 000 €

4 500 000 €

Toimintakulut

1 097 608 €

1 874 240 €

1 637 067 €

Toimintakate

797 712 €

380 760 €

2 862 933 €

HENKILÖSTÖ

TP 2020

TA 2021

560 365 €

580 590 €

Henkilöstömenot (eurot)

TS 2023

TS 2024

TA 2022

TS 2023

TS 2024

881 190 €

894 408 €

907 824 €

KIINTEISTÖJEN NETTOMYYNTIVOITOT
TALOUSTAVOITE
Toimintatuotot

TP 2020

TA 2021

TA 2022

TS 2023

TS 2024

4 173 261 €

3 825 000 €

3 525 000 €

6 500 000 €

3 000 000 €

4 173 261 €

3 825 000 €

3 000 000 €

6 500 000 €

3 000 000 €

Toimintakulut
Toimintakate
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TARKASTUSLAUTAKUNTA
PALVELUIDEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Tarkastuslautakunta suorittaa arviointityötänsä tekemänsä arviointisuunnitelman pohjalta ja tarkentaa sitä
vuosittaisissa työohjelmissaan. Tarkastuslautakunta suorittaa arviointitehtäväänsä kuntalain ja kaupungin
tarkastussäännön mukaisesti. Tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen.

SITOVA TALOUSTAVOITE

TP 2020

TA 2021

TA 2022

TS 2023

TS 2024

Toimintakulut

84 350 €

80 000 €

80 000 €

80 000 €

80 000 €

Toimintakate

-84 350 €

-80 000 €

-80 000 €

-80 000 €

-80 000 €

Toimintatuotot
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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan tavoitteena ja perustehtävänä on tuottaa keravalaisille laadukkaita ja vaikuttavia peruspalveluita. Suurin osa palveluista on lakisääteisiä. Monimuotoinen palveluverkko sisältää sekä ennaltaehkäiseviä että korjaavia/hoidollisia palvelumuotoja. Sosiaali- ja
terveyspalveluiden avulla pyrimme auttamaan kuntalaisia selviytymään arjen erilaisissa tilanteissa ja
haasteissa.
Palveluiden tuottamisen lähtökohtana on väestön tarve erilaisille palveluille. Palvelurakenteen kehittymistä ohjaavat lainsäädännön lisäksi palveluiden sisällöstä annetut kansalliset/kansainväliset suositukset, palveluihin osoitettu rahoitus ja kunnan päätökset. Suunnittelemme palvelut asiakkuutta kunnioittaen ja ihmisiä kuunnellen. Kehitämme palveluprosesseja määrätietoisesti siten, että ne tuottavat
asiakkaille lisäarvoa ja painottuvat vaikuttaviin palveluihin. Palvelujen suunnittelussa otamme huomioon erilaiset tuen tarpeet ja erilaiset palvelujen tuottamistavat.
Kansallisella tasolla eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2021 sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta koskevan lainsäädännön, joka tuli voimaan 1.7.2021. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tässä yhteydessä arviolta yli 600 Keravan kaupungin työntekijää usealta toimialalta siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on aloittanut toimintansa ja uuden organisaation rakentaminen on käynnistynyt. Aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Turvallinen siirtymä hyvinvointialueelle on suuri muutosjohtamisen haaste. Työntekijöiden osallistaminen on avainasia hallitun muutoksen toteuttamisessa.
Keravan kaupungin tavoitteena on jatkossakin turvata laadukkaat ja laajat sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelut Keravalla sekä säilyttää toimiala haluttuna työpaikkana ja varmistaa osaavan ja sitoutuneen
sote-henkilöstön saatavuus niin hyvinvointialueelle siirtymistä valmisteltaessa kuin Keravan alueella
jatkossakin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön rekrytoinnin menetelmiä, Keravan kaupungin
positiivista työnantajakuvaa sekä henkilöstön työhyvinvointia tuleekin kehittää erilaisin keinoin ja yhteistyössä henkilöstöpalvelujen kanssa. Myös kaupungin viestinnällä on iso rooli, kun kilpailemme pääkaupunkiseudun ja naapurikuntien kanssa osaavasta henkilökunnasta.
Keravalla sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun piiriin kuuluvan väestön määrä on lisääntynyt tasaisella vauhdilla. Maahanmuuttajien osuus on myös kasvussa. Kehitämme sotepalvelujamme siten, että Keravalla viihtyvät ja pärjäävät kaiken ikäiset ja erilaisista lähtökohdista
tulevat asukkaat. Ikäihmisten määrä tulee lähivuosina kasvamaan ja pyrimme olemaan heidän tukenaan. Keravan palvelujen saavutettavuus ja taso säilytetään hyvinä. Kasvavan kysynnän tasapainottamiseksi pyrimme ottamaan ketterästi käyttöön uusia palvelumuotoja ja hyödyntämään sähköisiä
palveluratkaisuja. Asukkaiden omatoimisuutta ja oma-aloitteisuutta tuetaan sote-palveluissa yhteistyöllä muiden toimialojen ja muiden toimijoiden kanssa.
Koronaviruspandemia on vaikuttanut suuresti sosiaali- ja terveystoimialan toimintaan. Kuluvan vuoden
aikana rokotukset ovat edistyneet hyvin ja tällä hetkellä käytännössä kaikilla halukkailla 12 vuotta täyttäneillä on ollut mahdollisuus kahteen rokotusannokseen, jolla saavutetaan erinomainen teho tautia ja erityisesti sen vakavaa muotoa vastaan. Odotettavissa on, että vuoden 2022 aikana testaamiseen ja tartunnanjäljitykseen ei ole enää tarvetta samassa laajuudessa kuin nykyisin ja henkilökuntaa voidaan vapauttaa muihin tehtäviin. Pandemian aikana vastaanottokäyntejä on toteutunut aikaisempaa vähemmän ja sairauksia
on jäänyt hoitamatta. Osa näistä on sellaista, joka tulee realisoitumaan kasvavana kysyntänä kaikilla vastuualueilla vuoden 2022 aikana ja sen jälkeenkin.
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Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset
Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönotto on vaatinut huomattavan työpanoksen toimialalta. Järjestelmän mahdollisuuksien hyödyntäminen, raportoinnin kehittäminen ja käytön vakiinnuttaminen sitoo voimavaroja myös talousarviovuonna. Apotti- toiminnanohjaus- ja tietojärjestelmä on muuttanut ja muuttaa toimialan toimintakäytäntöjä nykyisestä. Sähköisen asioinnin väylät ammattilaisen ja kansalaisen välillä muuttavat perinteisiä vastaanottomalleja ja mahdollistavat asioinnin virka-aikojen ulkopuolella. Tämä muutos vaatii uudistuksia myös soten palvelukulttuurissa ja asiakkaan kohtaamisessa.
Koronaepidemian vaikutukset ovat heijastuneet laajasti koko toimialan toimintoihin. Epidemia on edelleen
keskuudessamme, mutta sosiaali-ja terveystoimi on vähitellen siirtymässä kohti ”uutta normaalia” toiminnoissaan.
Digitalisaation avulla toimiala parantaa ja kehittää tapoja tuottaa palveluja sekä tarjoaa asukkaille mahdollisuuden käyttää palveluja heille parhaiten soveltuvin tavoin. Riittävät ja saavutettavat kasvokkain tapahtuvat vastaanottopalvelut on varmistettava, jotta kuntalaisten terveyttä- ja hyvinvointia voidaan tukea heidän
tarpeitaan vastaavalla tavalla.
Uusi asiakasmaksulaki on tuonut muutoksia hallinto-ja tukipalvelujen työhön ja tämä jatkuu edelleen vuonna 2022.
Keskeiset kehittämiskohteet
Työntekijöiden suuri vaihtuvuus ja työvoimapula kriittisissä ammattiryhmissä ovat haasteita, joiden ratkaisemiseen toimiala panostaa voimakkaasti.
Työn vetovoimaisuuden ja toimialan kilpailukykyisyyden lisäämiseksi panostetaan hyvään työnantajakuvaan
ja selvitetään tulevaisuudessa mahdollisuuksia kehittää esimerkiksi tulospalkkausta
Viestinnän ja henkilöstöhallinnon kanssa tehtävä tiivis yhteistyö on vuoden 2022 kehittämiskohde, samoin
hankintojen koordinointi ja kokonaiskuvan kehittäminen.
Toimialan strategisten tavoitteiden toimeenpanoa tuetaan, vastaavasti toimialan johdon ja esimiesten
saama johtamisen tuki varmistetaan. Palveluprosessien digitalisaatiota edistetään ja tiedolla johtamisen
mahdollisuuksia hyödyntäen kehitetään palvelutuotantoa.
Sosiaali-ja terveystoimi on kaupungin budjetissa ylivoimaisesti suurin toimiala. Vuonna 2022 tavoitellaan
tervettä ja tasapainoista taloutta kaupungin toimintakyvyn säilyttämiseksi.
SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Vuonna 2022 tavoitteena saada kaikki valmistelu tehtyä aikataulussaan siten, että uusi Vantaa-Kerava hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 lukien. Muutos on mittasuhteiltaan historiallinen ja tulee vaikuttamaan kaupunkiin laajasti. Muutoksen myötä kaupungin sote-palvelut siirtyvät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Uudistusta on valmisteltu tulevaisuuden sote-keskus- sekä rakenneuudistushankkeiden avulla. Vuonna 2022 substanssitoiminnan kehittämisen kärjet jatkuvat tulevaisuuden sote-keskus hankkeessa ja
uuden hyvinvointialueen hallinnon kehittäminen jo perustetussa hyvinvointialueen valmisteluorganisaatiossa. Aluevaalit käydään alkuvuonna 2022 ja aluevaltuustot aloittavat toimikautensa 1.3.2022.
Uuden hyvinvointialueen valmistelutyö tulee viemään resursseja erityisesti johdolta ja esimiesportaalta ja
hallinnon ja talouden tukipalveluista. Talousarviossa ei ole rahallisesti varauduttu hyvinvointialueen perustamiseen, sillä se on tarkoitus hoitaa valtion rahoittamana. Suuren muutoksen edessä toimialalla kuitenkin
esimerkiksi viestinnän tarpeet korostuvat ja hyvä ja huolellinen valmistelu koituu myös Keravalaisten asuk-
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kaiden parhaaksi kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle vuoden
2023 alusta.
Sähköisten palvelujen ja digitalisaation osalta vuoden 2022 merkittävämpänä tavoitteena on jatkaa Apotin
kehittämistyötä ja ottaa täysimääräisesti käyttöön sen tarjoamat mahdollisuudet uusille työskentelytavoille
sekä tiedolla johtamiselle.
Toimiala toisena tavoitteena on strategian mukaisesti vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja parantaa asiakaskokemusta kaikissa toimialan palveluissa. Myös henkilöstökokemukseen ja turvallisuuden parantamiseen
kiinnitetään erityistä huomiota.
SUUNNITELMAKAUDEN KESKEISIMMÄT RISKIT
Osaavan ja riittävän henkilöstön rekrytoiminen
Apotti ei kehity toivotusti, käytettävyys hidastaa edelleen toimintaamme ja järjestelmän suunniteltuja hyötyjä ei päästä ulosmittaamaan
Uudet koronavirusvariantit kiertävät rokotteiden tehon ja yhteiskuntaa joudutaan uudestaan sulkemaan
laajamittaisesti.
STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Keravalaisten
hyvinvointi ja
terveys ovat
ykkösasioita.

Asiakaskokemus paranee: NPS –mittari (NPSluAsiakkaan kohtaamiseen vussa vähennetään
kohdistetaan koulutusta. arvostelijoiden määrä
suosittelijoiden määAsiakaslähtöisyyttä palve- rästä): Joka yksikössä
toteutunut vähintään
luissa edistetään palve2x vuodessa.
lumuotoilun keinoin.

Palveluun pääsyä/tavoitettavuutta parannetaan kaikissa palveluissa.

Keravan palve- Hyödynnetään
lut ovat kilpailu- digitalisaation mahdollikykyisiä
suuksia. Henkilöstökokemusta edistetään monipuolisin keinoin.

Mittari

Tavoitettavuus
Uudet sähköiset kanavat

Henkilöstön vaihtuvuus: vähenee puolivuosittain eri vastuualueilla
Sähköiset palvelut
laajenevat
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TA 2022
Tulos paranee
puolivuosittain toimialan
eri yksiköissä. Tavoitetaso
yli 50.
Tavoitteena henkilökohtaisen NPS-mittaroinnin
laajentaminen joka vastuualueelle

Tavoitettavuus 100 %
Sähköistä kanavia käyttävien eri henkilöiden lukumäärä kasvaa vuonna
2022
Vaihtuvuus vähenee verrattuna vuoteen 2021
Henkilöstökokemuksen
mittarointia laajennetaan
vastuualueilla

Henkilöstön työtyytyTulokset korkeammat
väisyys on mittakuin vertailuajankohtana
roidusti hyvällä tasolla.
Palvelujen kustannustehokkuus ja
vaikuttavuus säilytetään
hyvinä.

Terveysperusteiset
poissaolot vähenevät
1 % vuosittain.

Ikävakioidut kustannukset suurten ja keskisuurten kaupunkien
vertailussa ovat alle
kuntien keskiarvon.

Poissaolot 1 %
pienemmät vuoden 2021
lopussa verrattuna vuoden 2022 loppuun

Tavoite toteutuu.

TOIMIALAN TALOUS YHTEENSÄ
TP 2020

TA 2021*

TA 2022

11 066 046

19 484 405

13 379 267

Toimintakulut

-123 630 210

-138 106 985

-130 548 071

Toimintakate

-112 564 163

-118 622 580

-117 168 804

Toimintatuotot

HENKILÖSTÖ
Henkilöstömenot (eurot)

TP 2020
-29 476 617

TA 2021*
-31 011 240

TA 2022

TS 2023

TS 2023

-31 032 742

*Sisältää muutetun talousarvion, Sote lautakunta 25.11.2021. Muutetussa talousarviossa mukana koronaan liittyvät arvioidut korvaukset ja kustannukset, josta syystä suurta vaihtelua edelliseen vuoteen.
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TS 2024

TS 2024

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue tuottaa taloudellisia, tietoteknisiä ja hallinnollisia tukipalveluita,
sekä yleisiä toimistosihteeripalveluita muille sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan vastuualueille.
Tavoitteena on arjen helpottaminen johdolle, esimiehille ja työntekijöille. Hallinto- ja tukipalveluissa
työskentelee vuonna 2022 yhteensä noin 25 työntekijää, joista kaksi esimiehiä. Vastuualueelle sijoittuu myös toimialan kehittämis- ja järjestelmäpalvelut yksikkö, joka tuottaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien pääkäyttäjäpalveluita ja kehittää yhdessä muiden ammattilaisten kanssa Apotti- järjestelmää ja muita digitaalisia palveluita.
TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Hallinto- ja tukipalveluissa pyritään jatkuvasti parantamaan tuotettua palvelua, sekä vaikuttamaan
osaltaan siihen, että sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla toteutetaan hyvää hallintoa ja tietoon
perustuvaa johtamista. Tämä tarkoittaa sitä, että on siirrytty jatkuvasti yleisistä sihteeripalveluista
yksityiskohtaisempaa asiantuntemusta vaativiin palveluihin, esimerkkinä hankinta-, hr- sekä
viestintäpalvelut. Henkilöstön saatavuuden haasteet eivät näy suoraan tällä vastuualueella, mutta
hallinto- ja tukipalveluissa pyritään tukemaan esimiehiä ja johtoa myös tähän liittyvissä kysymyksissä.
Digitalisaatio antaa uusia mahdollisuuksia toteuttaa hyvää hallintoa ja tukea tietoon perustuvaa johtamista, sekä antaa myös mahdollisuuden entistä tiiviimpään yhteistyöhön sidosryhmien kanssa. Uusia työtapoja ja menetelmiä pyritään ottamaan käyttöön aina mahdollisuuksien mukaan. Digitalisaatio luo positiivisen haasteen osaamisen ja organisaation kyvykkyyksien kehittämiseen.
Uusi asiakasmaksulaki on tuonut muutoksia hallinto- ja tukipalvelujen työhön ja tämä jatkuu edelleen
vuonna 2022.
SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Toiminnallisina tavoitteina on tuottaa palvelut samalla henkilöstömäärällä ja rahalla, tukea edelleen
esimiehiä ja johtoa sekä vastata muuttuviin osaamistarpeisiin. Kaupunkistrategia toteutumiseen vaikutusta on eniten sillä tuella, jota toimialan henkilöstölle, esimiehille ja johdolle tarjotaan.
Sote-uudistuksen ja uuden Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen rakentamisen tuki tulee monin paikoin lankeamaan nimenomaan hallinto- ja tukipalveluiden tehtäväksi. Tavoitteena onkin olla esimiehille ja johdolle ja henkilöstölle erityisenä tukena tähän muutosvaiheeseen valmistautuessa.

STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Hyvinvointialueelle siirtymisen tukeminen

Henkilöstön siirtosopimukset
Kiinteistömassan
kartoitus
Olemassa olevien
sopimusten kartoitus

Aikataulutetut
Toimenpiteet suoritettu ajallaan
toimenpiteet
hyvinvointialueen
rakentamisen
aikataulussa
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TALOUSTAVOITE

TP 2020

TA 2021*

TA 2022

Toimintatuotot

2 943 423

2 327 655

2 815 517

Toimintakulut

-2 957 042

-3 544 245

-2 743 577

Toimintakate

-463 619

-1 216 590

71 940

HENKILÖSTÖ
Henkilöstömenot (eurot)

TP 2020

TA 2021*

TA 2022

-1 564 335

-1 867 640

-1 740 930

*Sisältää muutetun talousarvion, Sote lautakunta 25.11.2021
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TS 2023

TS 2023

TS 2024

TS 2024

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT PALVELUT
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022 -2024
Vastuualueella tuotetaan kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvia perusterveydenhuollon avopalveluita.
Terveydenhuollon tehtäväalue vastaa akuuttivastaanoton, ajanvarausvastaanoton, mielenterveys- ja
päihdepalveluiden sekä työterveyshuoltopalveluiden järjestämisestä. Kuntoutuspalveluihin sisältyvät
fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia, apuvälinetoiminta ja lääkinnällinen kuntoutus. Suun terveydenhuollon palveluiden tavoitteena on suu- ja hammassairauksien ennaltaehkäisy ja hammaslääketieteellinen hoito yleisesti hyväksyttyjen lääketieteellisin hoitomenetelmin.
Valtaosa palveluista tuotetaan omana toimintana, pois lukien virka-ajan ulkopuolinen päivystys, virkaajan ulkopuolinen terveysneuvonta sekä yhden psykiatrisen sairaanhoitajan ja kahden eri psykiatrin
palvelu. Lisäksi ulkopuolelta ostetaan työpanosta koronapandemiasta johtuvien lisävelvoitteiden, kuten
koronarokotusten järjestämiseen. Laboratoriopalvelut tuottaa HUSLAB-liikelaitos ja kuvantamispalvelut
HUS Kuvantaminen -liikelaitos. Alueen yrityksille tarjottavan työterveyshuollon järjestämisvastuu on
1.7.2020 lähtien siirretty Vantaan kaupungille. Vantaan kaupungin kanssa käynnistetty yhteistyö tähystystutkimusten tuottamisesta jatkuu tuoden tehokkaampaa resurssien käyttöä ja lisätuloja Keravan
terveyskeskuksen toimenpideyksikölle. Terveyskeskus tuottaa erilliseen yhteistyösopimukseen perustuen yleislääkäripalveluita Kellokosken sairaalan psykiatrisille potilaille.
Terveyskeskus on vuoden 2021 aikana toiminut myös koronapandemian infektioterveyskeskuksena.
Lisäksi terveyskeskuksesta on koordinoitu tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluvaa tartunnanjäljitystä ja kansalaisten rokottamista koronarokotuksilla. Koronaan liittyviin tehtäviin on tarvittu merkittävästi henkilöstöpanosta, joka on johtanut sekä ostopalvelutyövoiman tarpeeseen, että omien sijaisten
palkkaamiseen. Kuormitus jatkuu todennäköisesti ainakin vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon ajan.
Vastuualueella otettiin käyttöön asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti huhtikuussa 2021. Järjestelmän käyttöönotto on johtanut oletetusti tuottavuuden laskuun etenkin terveyskeskuksen puhelintyössä
ja avovastaanotoilla. Itse käyttöönotto terveyspalveluissa on sujunut kuitenkin ilman merkittäviä turvallisuuskriittisiä tai toiminnallisia ongelmia. Sekä järjestelmän, että toimintamallien kehitystyö on kuitenkin edelleen kesken ja työ jatkuu vuonna 2022. E
Vastuualueella tehdään systemaattista palveluiden kehittämistyötä. Terveyskeskuksen
vastaanottopalveluita pyritään suunnittelemaan nykyistä paremmin eri potilassegmenteille sopiviksi,
erityisesti kehitetään paljon palveluita tarvitseville potilaille räätälöityjä hoitomalleja. Tästä esimerkkeinä ovat mielenterveys- ja päihdepotilaille suunnitellut palvelut ja kroonista kipua poteville suunnattu
strukturoitu hoitomalli. Terveyskeskuksessa käynnistetään kehittämisohjelma, joka tähtää yhteydenottoviiveiden lyhentämiseen ja hoidon saatavuuden parantamiseen avoterveydenhuollossa.
Vuoden 2021 aikana on toteutettu lääkäreiden ajanvarauspilotti, jossa osa lääkäreistä on ottanut ajanvarausta toivoneisiin potilaisiin puhelimitse yhteyttä selvittääkseen, mikä asiointikanavista on potilaan
asian hoitamiselle paras. Tämä on optimaalisesti toimiessaan auttanut kohdistamaan fyysiset vastaanotot niistä eniten hyötyville. Toimintatapaan on liittynyt myös yhteydenoton viiveinä näkyneitä haasteita, ja mallia pitää kehittää edelleen.
Suun terveydenhuollossa palveluiden järjestämisessä hyödynnetään Hyvä vastaanotto-toimintamallin
mukaista palveluiden järjestämistapaa ja vastaanottotoiminta suunnitellaan kysyntää vastaavaksi. Toi-
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mintamallin tavoite on palveluiden oikea-aikainen ja hyvä saatavuus, resurssien tehokas käyttö sekä
laadun ja asiakastyytyväisyyden parantaminen.
Terveyskeskuksessa on tehty remonttia, joka on vaikuttanut käytettävissä olevien vastaanottotilojen
määrään. Remontti on pääosin valmistunut vuoden 2020 lopussa. Terveyskeskuskiinteistössä on aloitettu 2021 vesikattoremontti, jolla ei ole toiminnan kannalta merkittävää vaikutusta.
Vastuualue on kehittänyt palveluita tiiviissä yhteistyössä HUS:n kanssa. Vuoden 2020 aikana painopiste
on ollut kroonisen kivun hoidon kehittämisessä. Muita HUS-yhteistyön painopisteitä ovat mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen ja neurologian alan reaaliaikaiset etäkonsultaatiot.
Vastuualueella on valmistauduttu asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönottoon, jonka on
suunniteltu toteutuvan huhtikuussa 2021. Myös muita digitaalisia palveluita kehitetään aktiivisesti.

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Eduskunta on hyväksynyt sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä koskevat uudistukset (soteuudistus) kesällä 2021. Tämä johtaa uuden Vantaa-Kerava hyvinvointialueen muodostumiseen, ja se
aiheuttaa merkittäviä muutoksia palveluiden järjestämiseen. Hyvinvointialueen valmistelutyö tulee vaatimaan merkittävästi esimiesten työpanosta. Lisäksi muutosten aiheuttaman kuormituksen vaikutukset
toimintakulttuuriin ja henkilöstön jaksamiseen tulee erityisesti huomioida.
Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia vaikuttaa merkittävästi vastuualueen toimintaan. Palveluiden
kysynnässä on poikkeuksellista vaihtelua, joka vaikuttaa asiakasmaksutuottoihin. Pandemian vuoksi on
ollut tarpeen tehdä useita muutoksia palvelutuotantoon ja on valmistauduttava siihen, että henkilöstöresurssia joudutaan edelleen vuonna 2022 kohdentamaan muuhun kuin tavanomaiseen palvelutuotantoon.
Palvelutarpeeseen aiheuttavat muutoksia myös useat muut tekijät kuten väestön ikääntyminen ja maahanmuutto. Palveluiden tuottamiseen vaikuttavat lisäksi jatkuva tekninen ja lääketieteellinen kehitys
uusine innovaatioineen.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Terveyskeskuksen vastaanotoilla käynnistetään vuoden 2022 aikana operatiivista toimintaa koskeva
kehitysohjelma, jonka tavoitteena on lyhentää puhelinkontaktin vasteaikoja, parantaa hoidon saatavuutta ja vahvistaa ammattilaisten keskinäistä yhteistyötä ja luottamusta. Kehitysohjelmaa toteutetaan
henkilökuntalähtöisesti ja ammattilaisilla on merkittävä rooli uusien toimintatapojen suunnittelussa.
Uudistuksen vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen seurataan tarkasti.
Paljon palveluita tarvitseville potilaille kehitetään räätälöityjä palvelumalleja. Vuoden 2020 alussa on
käynnistynyt kroonista kipua kärsiville potilaille suunnattu Kivun Kera –hoitomalli. Hoitomalliin on saatu
hankittua 117 000 e suuruinen sairaanhoitopiirin erillisrahoitus, jonka avulla terveyskeskukseen on siirtynyt syksyllä 2020 työskentelemään kivun hoitoon erikoistunut psykologi HUS Kipuklinikalta. Kivun Kera
hoitomalli on ollut käynnissä vuoden 2021 aikana koronapandemiasta huolimatta. Vuoden 2021 lopulla
mallin hallintoa uudistetaan ja vuoden 2022 toiminnasta vastaa työntekijöistä koostuva työryhmä.
Käynnissä olevia reaaliaikaisia etäkonsultaatiopilotteja pyritään jatkamaan vuoden 2021 aikana. Kerava
pyrkii edistämään HUS:n Terapiat etulinjaan -hankkeen toteutumista uuden hyvinvointialueen toimintaympäristössä. Toiminnallista yhteistyötä erikoissairaanhoidon eri toimialojen kanssa jatketaan vuoden
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2022 aikana, mutta huomioiden koronapandemian ja hyvinvointialueen vaikutukset, uusia avauksia
harkittaessa huomioidaan käytettävissä olevan kehittämisresurssin riittävyyttä.
Apotti-järjestelmää kehitetään Keravan toiveiden mukaisesti vastaamaan paremmin johdon raportointitarpeisiin. Vuoden 2022 aikana kehitetään kuntalaisten ja työntekijöiden nähtäväksi avoimeen jakoon
terveyskeskuksen toimintojen keskeisistä mittareista koostuva raportti. Henkilökunnan Apottiosaamista ja sujuvien työprosessien käyttöä vahvistetaan kertauskoulutuksilla.
Kuntouttavissa palveluissa kehitetään apuvälineiden myöntämisen prosessia ja tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivien potilaiden suoravastaanottotoimintaa.

TAVOITTEET 2023-2024
Vuoden 2023 alusta Keravan terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy Vantaa-Kerava hyvinvointialueelle.
Vuoden 2022 aikana palveluita kehitetään siten, että lähipalveluiden säilyminen voidaan varmistaa
mahdollisimman hyvin hyvinvointialueelle siirtymisen jälkeenkin. Palvelutuotannon laatu, hyvä saatavuus ja riittävä henkilöstö ovat avainasemassa tulevaisuuden palveluiden turvaamisessa.
STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Henkilöstökokemus
paranee

Työviihtyvyyden lisääminen, tilojen kehittäminen paremmiksi,
hoitoprosessien selkeys, onnistuneet rekrytoinnit

Henkilöstötyytyväisyyskysely,
Fiilispulssi

Vuoden aikana nousevat tulokset mittareissa

Potilastyytyväisyys on Hoitoon pääsyä kiireet- NPS
kaikissa toimipisteissä tömiin palveluihin ja
yli 70
päivystyksen läpimenoaikaa lyhennetään
useilla kehityshankkeilla

TALOUSTAVOITE

70

TP 2020

TA 2021*

TA 2022

2 348 535

10 297 670

4 639 670

Toimintakulut

-20 614 340

-27 230 974

-20 753 657

Toimintakate

-18 265 804

-16 933 304

-16 113 987

Toimintatuotot
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TS 2023

TS 2024

HENKILÖSTÖ
Henkilöstömenot (eurot)

TP 2020

TA 2021*

TA 2022

-9 773 519

-10 309 840

-10 270 660

*Sisältää muutetun talousarvion, Sote lautakunta 25.11.2021
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TS 2023

TS 2024

ERIKOISSAIRAANHOITO
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Erikoissairaanhoidon palvelutarvetta määrittävät pääosin samat tekijät kuin perusterveydenhuollossakin. Uudet hoitomahdollisuudet ja –menetelmät lisäävät erityisesti erikoissairaanhoidon palvelutarvetta. Hyvin järjestetyt perusterveydenhuollon palvelut voivat vähentää erikoispalveluiden tarvetta, ja
päinvastoin.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) tuottaa valtaosan Keravan hankkimasta erikoissairaanhoidosta. Suurin osa käytöstä kohdistuu kirurgian, sisätautien, psykiatrian ja lastentautien erikoisaloille.
Terveyskeskus tuottaa itse pienen määrän erikoislääkärivastaanottoja ortopedian, sisätautien ja geriatrian alalla sekä lisäksi gastroenterologisia tähystystutkimuksia omassa toimenpideyksikössä.
Vuoden 2023 alusta toteutuva soteuudistus vaikuttaa koko Uudenmaan toimintaympäristöön ja saattaa
muuttaa tulevan Vantaa-Kerava hyvinvointialueen ja soteuudistuksen mukaisesti organisoituvan HUS:n
välistä työnjakoa tai toimintaperiaatteita. Muutokset eivät kuitenkaan oletettavasti ole merkittäviä vuosien 2023-2024 aikana.
TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Vuoden 2023 aloittavat hyvinvointialueet ja käynnistyvä sote-uudistus tulee todennäköisesti vaikuttamaan merkittävällä tavalla erikoissairaanhoidon järjestämiseen ja rahoittamiseen.
Keravan terveyskeskus on käynnistänyt yhdessä HUS:n kanssa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatiota edistäviä hankkeita, joilla tavoitellaan suotuisia vaikutuksia erikoissairaanhoidon
epätarkoituksenmukaisen käyttöön ja hoidon saatavuuden parantumiseen.
SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Keravan terveyskeskuksen ja HUS:n integraatiohankkeilla parannetaan terveyskeskuksen kilpailukykyä ja pyritään ympäryskuntia matalampaan erikoissairaanhoidon kustannusten kasvuun.
Vuoden 2022 aikana panostamme erityisesti yleislääkäritasoisen päivystyksen käytön vähentämiseen lyhentämällä viivettä kiireettömille ajoille, lisäämällä potilasohjausta digitaalisten kanavien ja
palveluiden pariin ja parantamalla kuntalaisinformaatiota hoitomahdollisuuksista Keravalla.
TAVOITTEET 2023-2024
Tavoitteena on varmistaa laadukkaat ja kustannustehokkaat erikoissairaanhoidon palvelut keravalaisille
myös Vantaa-Kerava hyvinvointialueen aloittaessa. Vuoden 2023 aikana uuden toimintaympäristön
aikana turvaamme hyvän palveluiden saatavuuden myös erikoistason hoidoissa, kuten omassa tähystystoiminnassa.
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STRATEGIANTAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Mittari

Potilaiden hoitoketjut
ovat nykyistä sujuvammat ja palvelut
järjestetään kokonaistaloudellisest i edullisella tavalla.

Keravan
terveyskeskuksen ja
HUS:n integraatiohanke

Erikoissairaanhoitoon
tehtyjen lähetteiden määrän muutos ympäryskuntiin
verrattuna, erikoissairaanhoidon kustannusten muutos.

TALOUSTAVOITE

TA 2022

TP 2020

TA 2021*

TA 2022

24 467

400 000

25 000

Toimintakulut

-44 490 450

-46 394 954

-47 199 620

Toimintakate

-44 465 785

-45 994 954

-47 174 620

HENKILÖSTÖ

TP 2020

TA 2021*

TA 2022

Henkilöstömenot (eurot)

-937 917

-866 800

-711 000

Toimintatuotot

*Sisältää muutetun talousarvion, Sote lautakunta 25.11.2021
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Lähetteet lisääntyvät
vähemmän kuin ympäryskunnissa.

TS 2023

TS 2023

TS 2024

TS 2024

ARJESSA SELVIYTYMISTÄ TUKEVAT PALVELUT
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Vastuualueen toiminta jakautuu kolmeen tehtäväalueeseen.
Kotona asumista tukevat palvelut ja ostopalvelut
Marraskuun 2021 alusta lähtien kotona asumista tukevat palvelut ja ostopalvelut on yhdistetty samaan
tehtäväalueeseen. Samassa yhteydessä vammaispalveluiden kokonaisuus siirtyi arjessa selviytymistä
tukevien palveluiden vastuualueelle. Muutoksen perusteena oli organisaatiorakenteen yhtenäistäminen
Vantaan organisaatiorakenteen mukaiseksi. Tehtäväalueella koordinoidaan ja toteutetaan lisäksi palveluiden valvontaa sekä omassa että ostetussa palvelutuotannossa.
Asiakkaat ohjautuvat palveluiden piiriin vanhus- ja vammaispalveluiden asiakas- ja palveluohjausyksikön
kautta. Tämä on moniammatillinen yksikkö, jossa toimii sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaaja, palveluohjaajia, sairaanhoitajia sekä lähihoitajia. Yksikön kautta asiakkaat saavat ohjausta ja neuvontaa, heidän palvelutarvettaan arvioidaan ja ohjautuvat palveluiden piiriin. Yksikössä edistetään mm. jatkuvaa tavoitettavuutta
(erilaiset viestintätavat) sekä ennalta ehkäisevää toimintaa ja jalkautuvaa työtä. Yhteistyön edistäminen
sekä vastuualueen, toimialan että kaupungin muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
on yksikön toiminnassa tärkeää.
Ostopalvelut muodostavat merkittävän osuuden tehtäväalueen toiminnasta ja kustannuksista. Vantaan
kanssa yhteistyössä on kilpailutettu vammaisten asumispalvelut ja sopimuskausi käynnistyi 1.1.2021. Vantaan kanssa on käynnistynyt henkilökohtaisen avun kilpailutus, jonka sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi
1.1.2022. Ikäihmisten tehostettu asumispalvelu on kilpailutettu vuonna 2019 yhteistyössä Keusoten ja
Sipoon kanssa ja sopimuskausi alkoi 1.3.2020. Kaikissa tehostetun palveluasumisen hoivakodeissa on pilotoitu vuosina 2019 - 2020 Terveystalon vastuulääkärimallin soveltuvuutta ja vaikuttavuutta. Lääkäripalvelun
kilpailutus tehtiin syksyllä 2020 ja hankintakausi alkoi vuonna 2021.
Kotihoito on sekä sosiaalihuoltolain että kansanterveyslain alaista toimintaa. Kotihoitopalveluihin sisältyvät
kotisairaanhoito, kotipalvelu ja kotihoidon tukipalvelut. Asiakkaat ohjautuvat yleisimmin kotihoidon palveluihin arviointijakson jälkeen AAKU- tiimin (=akuutti arviointi- ja kuntoutustiimi). Kotihoidossa toimii neljä
(4) kotihoidon perustiimiä. Mielenterveyskuntoutujien kotikuntoutus toimii osana kotihoidon palvelua.
Lisäksi käytössä on Arjen apu- palvelu, jossa työntekijä auttaa asiakkaita mm. arjen asioinneissa. Kotihoitopalvelua hankitaan myös ostopalveluna tarpeen mukaan mm. ruuhkahuippujen tasaamiseksi. Palvelu on
kilpailutettu 2020 aikana. Kotihoidon toiminnallista kehittämistä jatketaan mm. AAKU- tiimin toiminnan
kehittämisellä, päivystyksellisten tilanteiden osaamista edistämällä (NEWS) ruuhkatilanteissa tapahtuvan
ostopalveluiden käytön avulla ja yöaikaisen kotihoitopalvelun mahdollistamisella.
Keravan työkeskuksen palveluihin kuuluu työtoiminta työkeskuksessa sekä työllistämispalvelu työkeskuksen ulkopuolelle.

Ympärivuorokautisen hoivan palvelut
Ikääntyneiden asumispalvelut järjestetään kaupungin omana toimintana tehostettuna palveluasumisena
palvelukeskus Hopeahovissa (49 paikkaa) ja hoivakoti Vommassa (42 paikkaa). Mahdollinen uuden hoivakodin (ns. ”Marttilan hoivakoti”) rakentamisen käynnistyminen ajoittuu vuosille 2022-2023.
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Mielenterveyskuntoutujien tuettua asumista tuotetaan omana toimintana palvelukeskus Hopeahovin 7paikkaisessa Lauri-kodissa.
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden päivätoiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaan kuntoutumista ja
arjenhallintaa. Ikäihmisten päivätoimintapalvelu toimii Hopeahovin palvelukeskuksen yhteydessä.
Ikäihmisten hoivan toteuttaminen tulee jatkossa vielä nykyistäkin enemmän suuntautumaan kotona
asumista tukeviin palveluihin sekä kodinomaiseen hoivaan.
Ympärivuorokautisen hoidon palvelut
Ympärivuorokautista hoitoa tarjotaan terveyskeskuksen sairaalaosastoilla (kuntouttavan hoidon osasto
ja akuuttihoidon osasto) ja hoivaosasto Helmiinassa.
Kuntouttavan hoidon osasto on 36-paikkainen osasto, jossa on kuntoutumassa olevia potilaita, toista
hoitopaikkaa odottavia sekä jatkohoitoon tulevia potilaita. Akuuttihoidon osasto on 34- paikkainen (+ 1
paikka kotisairaalapotilaille) akuuttia terveyskeskussairaalatasoista hoitoa tarjoava osasto, jonne potilaat tulevat ensisijaisesti lähetteellä erikoissairaanhoidosta ja Keravan terveyskeskuksen päivystyksestä.
Akuuttihoidon osaston yhteydessä toimii huhtikuussa 2017 toimintansa aloittanut kotisairaala, joka
tarjoaa terveyskeskustasoista sairaalahoitoa aikuisikäisille keravalaisille asiakkaille heidän kotonaan.
Terveyskeskussairaalatason osastohoidon järjestämistä hyvinvointialueella Peijaksen sairaalan yhteydessä selvitetään.
Hoivaosasto Helmiina on 36-paikkainen sosiaalihuoltolain mukaista laitoshoitoa tarjoava osasto, jonka
paikoista noin 22 on pitkäaikaishoidon käytössä ja noin 14 paikkaa lyhytaikaishoidon (mm. omaishoidon
tuen lakisääteiset vapaat) käytössä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöuudistus (sote-uudistus) hyväksyttiin kesäkuussa 2021. Hyvinvointialueen suunnitteluun ja valmistelutyöhön on osallistuttu vastuualueella aktiivisesti tekemällä
Vantaan toimijoiden kanssa jatkuvaa yhteistyötä ja osallistumalla hanketyöhön. Kaikki kehittämistyö
palvelee tulevaa hyvinvointialuekokonaisuutta vanhus- ja vammaispalveluiden kokonaisuudessa.
Lainsäädäntöä koskevat muutokset hoitajien mitoituksiin liittyen (mm. toteuttamisen aikataulu).
RAI-soft- arviointijärjestelmän käyttöönotto muissakin kuin kotihoidon palveluissa (vrt. vanhuspalvelulaki) tapahtuu vuoden 2022 aikana.
Palvelutarpeeseen muutoksia aiheuttaa väestön voimakas ikääntyminen ja palveluihin kohdistuvien
odotusten ja tarpeiden muutokset. Palveluiden tuottamiseen vaikuttavat lisäksi jatkuva tekninen kehitys
uusine innovaatioineen.
Henkilöstön rekrytoinnin haasteet ja kilpailukykyisyys työvoiman houkuttelemisessa ja sitouttamisessa
on haaste kaikissa vastuualueen työyhteisöissä ja koko kaupungin tasolla.
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SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022

Apotin käyttöönoton jälkeinen toimintamallien ja raportoinnin edistäminen ja edelleen kehittäminen.
Asiakas/omaistyytyväisyys- tulokset ohjaavat palveluiden kehittämistä.
Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030- ohjelman toimenpideohjelman tavoitteet ja niille asetetut toimenpiteet vuosille 2021-2024 ohjaavat palveluiden kehittämistä.
Hoitoketjut toimivat sujuvasti ja asiakaslähtöisesti. Asiakkaat pääsevät palvelutarpeisiinsa perustuen
palveluiden piiriin oikea-aikaisesti ja turvallisesti.
Vastuualueella jatketaan edelleen tehostetusti ostopalveluiden sekä oman palvelutuotannon ohjausta ja
valvontaa sekä hyödynnetään yhteisyötä muiden kuntien kanssa.
TAVOITTEET 2023-2024
Palveluita kehitetään niin, että vastuualueen palveluiden tuottaminen keravalaisten asiakkaiden lähellä
turvataan myös hyvinvointialueen käynnistyessä ja sen tuomien uudistusten ja muutosten keskellä.

STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia

Kohdistamme hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä riskiryhmiin

Palvelut ovat kilpailukykyisiä.

Otamme nopeasti
haltuun uusia, hyviä
toimintatapoja ja kehitämme olemassa
olevia toimintamalleja
ja prosesseja.

Hyödynnetään
digitalisaation
mahdollisuuksia

Otetaan käyttöön ja
kehitetään
olemassa olevia ja uusia
digitalisaatiota hyödyntäviä toimintoja.

Mittari

Ikäihmisten terveys ja
hyvinvointi: hyvinvointia
edistävät kotikäynnit
lkm, hyvinvointitapaamiset
lkm, jalkautuvien toimintakäyntien määrät kpl

TA 2022
Ennalta ehkäisevien toimintakäyntien määrät kasvavat vuoden
2021 toteutuneeseen määrään
verrattuna.

Odotusajat palveluiden piiriin(keskiarvot),
Palveluiden peittävyys %

Tehostettuun
palveluasumiseen jonotusaika on
alle 90 vrk. Kotihoidon palvelun
peittävyys 8 %
vuoden 2022 lopussa (yli 75 v.)

Lääkeannosteluautomaatin
käyttäjien määrä lkm

Lääkeannosteluautomaatin palvelun käyttäjien määrä kasvaa
vuoteen 2021 verrattuna

RAI-soft- järjestelmän koulutuskokonaisuuden käyneet
työntekijät %-osuus
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RAI-soft- arviointijärjestelmä on
otettu käyttöön vuoden 2022
loppuun mennessä.

TALOUSTAVOITE

TP 2020*

TA 2021**

TA 2022

Toimintatuotot

4 852 305

4 685 580

4 645 580

Toimintakulut

-35 000 180

-38 637 243

-37 711 611

Toimintakate

-30 147 875

-33 951 663

-33 066 031

HENKILÖSTÖ
Henkilöstömenot (eurot)

TP 2020*

TA 2021**

TA 2022

-11 733 949

-12 271 220

-12 484 850

*TP 2020 oikaistu organisaatiomuutoksen mukaiseksi.
**Sisältää muutetun talousarvion, Sote lautakunta 25.11.2021.
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TS 2023

TS 2023

TS 2024

TS 2024

PERHEITÄ TUKEVAT PALVELUT
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Perheitä tukevien palveluiden vastuualueen toiminta jakautuu kolmelle eri tehtäväalueelle: lasten ja
nuorten terveys- ja hyvinvointipalvelut, perhepalvelut ja sosiaalipalvelut. Palvelut tuotetaan sekä omana
toimintana että ostopalveluin.
Lasten ja nuorten hyvinvointipalveluiden tehtäväalueelle kuuluu ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola,
äitiys- ja lastenneuvola, neuvolapsykologi, koulu- ja opiskeluterveydenhoito sekä Nuorten Asema.
Perhepalveluiden tehtäväalueelle kuuluvat neuvolan perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö,
perhesosiaalityö, perheneuvola, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto sekä perheoikeudelliset palvelut.
Sosiaalipalveluiden tehtäväalueelle kuuluvat aikuissosiaalityö, maahanmuuttajapalvelut, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kotiin annettavat palvelut ja asumispalvelut (osto) sekä sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelut.
Virka-aikainen sosiaali- ja kriisipäivystys, lastensuojelun perhehoito sekä perheoikeudellisen yksikön
palvelut on tuotettu yhteistyössä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kanssa. Hyvinvointialueen
käynnistymisen myötä näiden palveluiden tuottaminen tulee siirtymään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Virka-aikaisen sosiaali- ja kriisipäivystyksen osalta palveluntuottajaksi vaihtuu Keusoten sijaan
Vantaa jo 6.11.2021 alkaen. Palveluntuottajan vaihtamisen perusteena oli Vantaalla jo käytössä oleva
Apotti -tietojärjestelmä, joka helpottaa palveluiden yhteensovittamista jo tässä vaiheessa.

Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelut
Nuorten asemalla ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa kehitetään perheitä tukevien palveluiden
henkilöstön yhtenäistä menetelmäosaamista. Menetelmät valikoituvat tutkituista, näyttöön perustuvista menetelmistä. Tavoitteena on parantaa perustason henkilöstön mielenterveysosaamista niin, että
erikoissairaanhoitoon ohjautumista saadaan hillittyä ja lasten ja nuorten varhaista tukea vahvistettua.
Nuorten asemalla tehdään yhteistyötä Vantaan nuortenkeskus Nupin kanssa ja yhteisenä tavoitteena on
parantaa myös nuorten vanhemmille suunnattua vanhempainohjauksen ja kasvatusneuvonnan saatavuutta. Opiskelijaterveydenhuollossa pyrimme vastaamaan kasvaneen oppilasmäärän ja oppivelvollisuuden laajentumisen tuomaan kysyntään. Valmistelemme yhdessä Vantaan soten sekä molempien
kaupunkien kasvatus- ja opetustoimialojen kanssa oppilashuollon kuraattorien ja psykologien sote organisaatioon siirtymistä hyvinvointialueen käynnistyessä.
Perhepalvelut
Perheneuvolassa segmentoidaan asiakkuuksia ja kehitetään asiakkaiden tarpeisin vastaavia asiakasprosesseja myös mm. menetelmäosaamista yhtenäistämällä ja kouluttamalla. Yhteistyötä neuvolan ja varhaiskasvatuksen kanssa tiivistetään. Lapsiperhepalveluiden ja perheneuvolan kehittämisen keskiössä on
asiakasohjauksen parantaminen, jotta kuntalaiset pääsevät tarkoituksenmukaisen tuen piiriin riittävän
varhaisessa vaiheessa, eikä jonoja syntyisi. Kehittämistyötä tehdään yhdessä Tulevaisuuden sotekeskus hankkeen perhekeskus -kärjen työryhmän kanssa.
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Perhesosiaalityössä kehitetään edelleen päivystys-, ohjaus- ja neuvontarakennetta kuntalaisten palveluohjauksen parantamiseksi. Lastensuojelun, perhesosiaalityön ja perhetyön palveluissa jatketaan systeemisen lastensuojelutyön toimintamallin kehittämistä ja käyttöä. Systeemisessä toimintamallissa
työskentely painottuu toimenpidekeskeisyyden sijasta suhdeperustaiselle työskentelytavalle ja asiakkaan osallistamiselle. Valtakunnallisesti kehitettävällä ja jalkautettavalla toimintamallilla tavoitellaan
kotiin annettavien avohuollon palveluiden parempaa vaikuttavuutta.
Sosiaalipalvelut
Toimeentulotuen Kela -siirron myötä aikuissosiaalityön sisältö ja rakenteet ovat olleet murroksessa ja kehittämistä on paljon. Aikuissosiaalityössä jatketaan palveluprosessien sujuvoittamista ja palveluiden saatavuuden parantamista työnjakoa kehittämällä ja pilotoimalla ajanvarauksetonta Front desk- palvelua. Ajanvarauksettomalla vastaanotolla helpotetaan palveluiden saatavuutta ja madalletaan kynnystä hakeutua
avun piiriin. Keravan kaupunki osallistuu Vantaan kanssa myös työllisyyden kuntakokeiluun ja TEOT hankkeeseen (osatyökykyisten työllistämisen edistämisen hanke). Aikuissosiaalityössä näitä tehdään yhteistyössä työllisyyspalvelujen kanssa ja kehitetään kuntouttavaa työtoimintaa ja työttömien aktivointitoimia.
Maahanmuuttajapalveluissa tehdään tiivistä yhteistyötä niin työllisyyspalveluiden, kuin Vantaan ja Keravan
kuntakokeilun kanssa. Maahanmuuttajapalveluiden toimintakeskus Topaasin toimintaa jatketaan kuntakokeilun kanssa samoissa tiloissa os. Aleksis Kiven tie 4. Yhteiset tilat luovat mahdollisuuden tiiviimmälle yhteistyölle työllisyyspalveluiden kanssa ja tehostavat maahanmuuttajien monitoimijaista tukemista ja integroitumista.
Koko vastuualueella kehitetään toimintoja suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti niin, että palveluohjaus
ja palveluiden saatavuus paranee. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti otetaan käyttöön koko perheitä tukevien vastuualueella 6.11.2021 ja jatkossa Apotin sekä Maisa-palvelun hyödyntämistä tullaan
aktiivisesti edistämään sekä työn sujuvoittamiseksi, raportoinnin parantamiseksi, että kuntalaisten ja
ammattilaisten välisen viestinnän parantamiseksi. Myös puhelinpalveluiden sekä ohjauksen ja neuvonnan kehittämisellä edistetään kuntalaisten palveluihin pääsyä matalalla kynnyksellä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöuudistus ja hyvinvointialueen käynnistäminen tulee vaikuttamaan merkittävästi kaikkiin vastuualueen toimintoihin ja niiden järjestämiseen. Sosiaalihuollon toimintojen tulevaisuuden järjestämistapaa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiota kehitetään useissa eri tasoissa työryhmissä, joissa on myös perheitä tukevien palvelujen edustajia eri tehtäväalueilta.
Vastuualue osallistuu aktiivisesti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmisteluun. Vastuualueelta on
edustus väliaikaisessa toimielimessä sekä kaikissa Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen kärkien projektiryhmissä ja useissa palvelupaketti -työryhmissä. Työyksiköitä ja niiden henkilöstöä tuetaan tutustumaan
vantaalaisiin vastinpareihin ja osallistamaan heitä myös sitä kautta tulevaan muutokseen valmistautumiseen ja suunnitteluun. Henkilöstön hyvinvoinnin ja osallistamisen huomioiminen on keskeistä onnistuneen muutoksen varmistamiseksi.
SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Lasten ja nuorten hyvinvointipalveluissa valmistellaan oppilashuollon sujuva siirtyminen sote organisaatioon ja hyvinvointialueelle.
Perhepalveluissa kehitetään lapsiperheiden ohjauksen ja neuvonnan rakennetta sekä asiakkuusprosessia palveluiden saatavuuden parantamiseksi.
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Aikuissosiaalityössä vahvistetaan matalan kynnyksen vastaanottoa ja palveluohjausta ja parannetaan
näin palveluihin pääsyä.
Kaikissa palveluissa tehdään yhteistyötä Vantaan vastinparien kanssa vuoden 2022 aikana hyvinvointialueen käynnistymiseen valmistautumiseksi.

TAVOITTEET 2023-2024
Apotin tuomien toiminnallisten muutosten läpivienti, jalkauttaminen ja yhdistäminen Vantaan Apotin
toimintojen kanssa hyvinvointialueella tehtävää työtä ja kuntalaisten tarpeita palvelevaksi.
Palveluiden järjestäminen niin, että vastuualueen palveluiden tuottaminen turvataan riittävällä tavalla
lähipalveluina myös hyvinvointialueella. Palveluiden järjestämisen ja niiden rakenteiden suunnittelu
kaupungin palveluiden kanssa yhteensopivaksi kokonaisuudeksi.
STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Palvelutarve arvioidaan,
Kuntalaiset saavat
tarvittavat päätökset sekä
tarkoituksenmukaiset
asiakassuunnitelmat tehpalvelut oikeadään viivytyksettä.
aikaisesti.

Kuntalaisilla on käyLaajennetaan Maisan käyttössään sujuvat digitömahdollisuuksia kuten
taaliset palvelut ja
sähköistä ajanvarausta sekä
yhteydenottokanavat
viestintää kuntalaisten ja
ammattilaisten välillä.

Mittari

TA 2022

Lakisääteisten määräaikojen noudattaminen
(ilmoitusten käsittely
7vrk, pta 3kk, asiakassuunnitelmat väh. kerran
vuodessa)

Määräaikojen noudattaminen 100%

Maisan kautta varattujen
aikojen lkm suhteessa
Maisa -sovelluksen käyttäjiin.
Maisan kautta tulevat ja
lähtevät yhteydenotot.

Aikoja varataan entistä
enemmän sähköisesti ja
yhteydenpito kuntalaisten
ja ammattilaisten välillä
Maisan kautta lisääntyy.

Odotusaika yhteydenotosta ensiaikaan.

Perheneuvolaan ja Nuorten
Asemalle pääsee viimeistään 4 vkon kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta.

Ohjataan kuntalaisia tarkoituksenmukaisen yhteydenottokanavan käyttöön.

Palveluiden saatavuus paranee

Lasten ja nuorten varhaisen
tuen palveluihin pääsyä tehostetaan prosesseja ja
työnjakoa uudistamalla.

Aikuisten sosiaalihuollon
palveluihin pääsy tehostuu

Front deskillä tehdyt
toimenpiteet.
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Pidempiaikaisten asiakkuuksien määrä ei kasva tai
pienenee.

TALOUSTAVOITE

TP 2020*

TA 2021**

TA 2022

Toimintatuotot

1 347 118

1 773 500

1 253 500

Toimintakulut

-20 568 198

-22 299 569

-22 139 606

Toimintakate

-19 221 079

-20 526 069

-20 886 106

TP 2020*

TA 2021**

TA 2022

-5 466 897

-5 695 740

-5 825 302

HENKILÖSTÖ
Henkilöstömenot (eurot)

*TP 2020 oikaistu organisaatiomuutoksen mukaiseksi.
**Sisältää muutetun talousarvion, Sote lautakunta 25.11.2021.
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TS 2023

TS 2024

TS 2023

TS 2024

KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TOIMIALA
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Kasvatuksen ja opetuksen toimialan tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatus-, esiopetus-, perusopetus- ja
lukiokoulutuspalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi tehtävänä on järjestää ja kehittää valmistavaa opetusta sekä koululaisten iltapäivätoimintaa. Oppilas- ja opiskeluhuoltopalvelut sekä maahanmuuttajien erilaiset kasvuun ja oppimiseen liittyvät palvelut tuotetaan kasvatuksen ja opetuksen toimialalla.
Kasvatuksen ja opetuksen toimialan työntekijät ovat aktiivisesti yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden
kanssa. Yhteistyöllä saadaan lisäarvoa kuntalaisille ja huolehditaan heidän hyvinvoinnistaan moniulotteisesti.
Yhteiskunnallisten, toimintaympäristöön ja työllistymiseen sekä pitkään koronaepidemiajaksoon liittyvien
muutosten vaikutukset näkyvät myös Keravalla. Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja mielenterveydestä tulee huolehtia entistäkin paremmin. Vuorohoidon, monimuotoisten kasvatus- ja opetuspalveluiden sekä
erityisvarhaiskasvatuksen ja -opetuksen tarpeiden kasvu näkyy palvelujen kysynnässä ja edellyttää palvelutarjonnan vaihtoehtojen monipuolistamista ja toiminnan tehostamista.
Toimintakauden aikana kasvatuksen ja opetuksen toimialan toimintaympäristön muutokset jatkuvat. Muutoksia lupaavat sekä valtioneuvoston hallitusohjelma että kaupungin strategia. Tulevalle suunnittelukaudelle osuvat hallitusohjelman keskeiset tavoitteet liittyvät mahdollisuuksien tasa-arvoon kasvatus- ja opetuspalveluiden saatavuudessa ja tarjonnassa. Pitkän koronaepidemian jälkeen keskiössä ovat erityisesti erilaiset joustavat opetusjärjestelyt, hyvinvoinnin ja oppimiseen tukeen liittyvät toimenpiteet ja moniulotteinen
ennaltaehkäisy. Toimenpiteitä ja tavoitteita edistetään kolmiportaisen tuen ja oppilashuollon ulottamisella
esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen, oppivelvollisuuden pidentämisen ja toisen asteen maksuttomuuden
avulla sekä järjestämällä esi- ja alkuopetusta yhä useammin yhtenä kokonaisuutena koulujen yhteydessä.
Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa jatketaan syväoppimisen globaalin ohjelman
mukaista tulevaisuustaitojen opettamista (NPDL).
Lukiokoulutuksessa otetaan käyttöön uusien perusteiden mukainen opetussuunnitelma. Yksi lukiokoulutuksen opetussuunnitelman toteuttamisen työvälineistä on globaali syväoppimisen ohjelma, jolla opiskelijoille
opetetaan erilaisia tulevaisuustaitoja. Lukiokoulutuksessa keskitytään vetovoimaisuuden parantamiseen ja
opetuksen laadun nostamiseen niin, että oppilaitokseen pyrkijöiden kohonneet keskiarvot näkyvät yhä
enemmän ylioppilaskokeiden lopputuloksissa.
Teknologian kehittyminen haastaa toimialaa niin johtamisen ja taloushallinnon uudistamisen kuin myös
pedagogiikan ja opetusmenetelmien uudistamisen osalta aina varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen.
Toimialan hallinnon järjestelmien uusiminen on nyt edessä. Uusiminen aloitetaan toimintakauden aikana
varhaiskasvatuksen järjestelmästä. Toimintakauden aikana on tarkoitus myös saavuttaa tavoitteeksi asetetut oppilaiden henkilökohtaisten laitemäärien suhdeluvut. Oppilaslaitteiden hallinta, elinkaari ja hankintamalli on nyt ratkaistu. Laitteet hankitaan jatkossa leasing-mallin mukaisesti ja ohjelmistoja hallitaan etäjärjestelmiä hyödyntäen.
Kasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa kehitetään uuden palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Suunnittelukaudelle osuvat kasvatuksen ja opetuksen osalta ainakin asuntomessualueen päiväkotijärjestelyt
sekä vanhan Keskuskoulun uudet ratkaisut. Palveluverkkotyötä tehdään yhdessä toimialarajat ylittäen ja
keravalaisten paikalliset tarpeet sekä väestönkehitys huomioiden.
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SUUNNITTELUKAUDEN KESKEISIMMÄT RISKIT
Suunnittelukauden riskit kohdistuvat lasten ja oppilasmäärien kasvuun ja palveluverkon riittävyyteen. Väestöennusteiden mukaan lasten määrä on Keravalla edelleen kasvussa. Suunnittelukauden alkupuolella mittavimmat riskit kohdistuvat koulupaikkojen riittävyyteen yläkouluikäisille oppilaille. Riittävyyteen vaikuttaa
oleellisesti se tapa, jolla kaupungissa toteutetaan yläkouluikäisten painotusopetusta. Vaikka painotusopetuksen vaikutukset saataisi uuden opetustavan avulla eliminoitua, oppilaita on silti niin paljon, etteivät
kaikki oppilaat tule mahtumaan kotiaan lähinnä oleviin yhtenäiskouluihin. Kaikille oppilaille on kuitenkin
tarjota oppimisympäristöltään asianmukainen koulupaikka turvallisella koulumatkalla. Vanhan Keskuskoulun peruskorjaus tai uuden rakentaminen tuo aikanaan asiaan pysyvämmän ratkaisun.
Oppivelvollisuuden pidentäminen ja maksuton toisen asteen koulutus alkaa suunnittelukauden alussa. Riskinä on kuntien ja opetuksenjärjestäjille uuteen lakiin kirjoitetut erilaiset velvoitteet ja niiden toteuttaminen. Lain toteutumista Keravalla tuleekin arvioida ja mahdollisiin puutteisiin tai muihin havaintoihin reagoida tarvittaessa nopealla aikataululla.
Toimialan taloudellinen tarkastelu ja vertailu verrokkikuntiin osittaa, että esimerkiksi perusopetuspalvelut
järjestetään tällä hetkellä verrokkikuntiin verrattuna erittäin edullisesti. Kasvatus- ja opetuspalveluista säästäminen on siten vaikeaa ja vaatii rakenteellisia ratkaisuja ja valintojen tekemistä palveluvalikkoon.
Epävarmuutta talouteen ja toimintaa tuovat suunnittelukauden lopussa syntyvä sote-maakunta ja sen tuomat uudet sosiaali- ja terveyspalveluiden ratkaisut ja järjestämistavat. Uudella sote-maakunnalla ja kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on runsaasti yhteisiä rajapintoja. Yksi suurimmista rajapinnoista syntyy koulujen ja oppilas- ja opiskeluhuollon järjestämisessä.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Kasvatuksen ja opetuksen toimialan sitovat tavoitteet on laadittu Hyvän elämän kaupungin neljän strategisen kärjen alle. Toimialan sitovat tavoitteet, tahtotila ja mittarit kuvaavat toimialan kokonaisuutta. Toimialan vastuualueilla ilmaistaan niitä toimenpiteitä, joilla toimialan tavoitteisiin ja tahtotilaan päästään.
Näin toimiala ja sen vastuualueet muodostavat kokonaisuuden toimialan strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi.
Uusien ajatusten kärkikaupunki – tavoitteena on, että lapsista ja nuorista kasvaa rohkeita ajattelijoita.
Tahtotilana on, että kaikilla keravalaisilla lapsilla, oppilailla ja opiskelijoilla on henkilökohtainen kasvun,
oppimisen tai opiskelun suunnitelma. Tavoitteen ja tahtotilan toteuttamiseksi vastuualueet laativat erilaisia
toimenpiteitä, joiden avulla tavoite saavutetaan ja tahtotila toteutuu.
Sydämessä keravalainen – tavoitteena on, että kaikista lapsista ja nuorista pidetään huolta. Tahtotilana on,
että lasten ja nuorten kokema terveydentila paranee. Tavoitteen ja tahtotilan toteuttamiseksi vastuualueet
laativat erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla tavoite saavutetaan ja tahtotila toteutuu.
Sivistyksen edelläkävijä – tavoitteena on elinikäinen oppiminen. Tahtotilana on, että jokainen lapsi, oppilas
ja opiskelija pitää oppimisesta. Tavoitteen ja tahtotilan toteuttamiseksi vastuualueet laativat erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla tavoite saavutetaan ja tahtotila toteutuu.
Monimuotoinen viherkaupunki – tavoitteena on, että oppimisen ympäristönä on koko kaupunki. Tahtotilana on, että lasten ja nuorten turvallisuuden tunne on hyvä. Tavoitteen ja tahtotilan toteuttamiseksi vastuualueet laativat erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla tavoite saavutetaan ja tahtotila toteutuu.
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TAVOITTEET 2023-2024
Toimialakohtaiset tavoitteet pysyvät tarkastelujakson aikana samoina. Toimialan tahtotila, eli se mitä halutaan saada aikaiseksi ja vastuualueiden toimenpiteet, eli millä keinoilla toimialan tavoite ja tahtotila saadaan toteutumaan, päivittyvät vuosittain.

Uusien ajatusten kärkikaupunki – tavoitteena on, että lapsista ja nuorista kasvaa rohkeita ajattelijoita.
Sydämessä keravalainen – tavoitteena on, että kaikista lapsista ja nuorista pidetään huolta.
Sivistyksen edelläkävijä – tavoitteena on elinikäinen oppiminen.
Monimuotoinen viherkaupunki – tavoitteena on, että oppimisen ympäristönä on koko kaupunki.

STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Lapsista ja nuorista kasvaa rohkeita ajattelijoita

Kaikilla lapsilla, oppilailla ja
opiskelijoilla on henkilökohtainen kasvun, oppimisen tai
opiskelun suunnitelma.

Lapsen, oppilaan tai opiskelijan
henkilökohtainen kasvun, oppimisen, opiskelun suunnitelma on
olemassa.

100–80 %
79–50 %
0–49 %

Tavoite

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Lapsista ja nuorista pidetään huolta

Lasten ja nuorten kokema
terveydentila paranee

Koettu terveydentila paranee:
VAKA / asiakastyytyväisyyskysely
PO / kouluterveyskysely
LO / kouluterveyskysely

100–80 %
79–50 %
0–49 %

Tavoite

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Lapsi, oppilas ja opiskelija
pitää oppimisesta

Innostus oppimiseen lisääntyy:

Uusien ajatusten kärkikaupunki

Sydämessä keravalainen

Sivistyksen edelläkävijä
Elinikäinen oppiminen

Tavoite

Toimenpide
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VAKA / asiakastyytyväisyyskysely
PO / kouluterveyskysely
LO / kouluterveyskysely

100–80 %
79–50 %
0–49 %

Mittari

TA 2022

Monimuotoinen viherkaupunki
Kasvun ja oppimisen ympäristönä koko kaupunki

Lasten ja nuorten turvallisuuden tunne on hyvä

Lasten ja nuorten turvallisuuden
tunne lisääntyy:
VAKA / asiakastyytyväisyyskysely
PO / kouluterveyskysely
LO / kouluterveyskysely

TOIMIALAN TALOUS
YHTEENSÄ

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

4 228 142 €

5 087 798 €

6 406 051 €

Toimintakulut

65 093 943 €

67 702 638 €

70 197 005 €

Toimintakate

-60 865 801 €

-62 614 840 €

HENKILÖSTÖ

TP 2020

Henkilöstömenot

37 665 095 €

100–80 %
79–50 %
0–49 %

TS 2023

TS 2024

-63 790 954 €

-61 523 000 €

-62 179 000 €

TA 2021

TA 2022

TS 2023

TS 2024

38 758 447 €

39 584 711 €

37 903 457 €

38 055 071
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TOIMIALAN JOHTO JA TALOUSHALLINNON VASTUUALUE
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Toimialan johto sekä taloushallinnon vastuualue tarjoaa palveluita, ohjeita ja neuvontaa koko toimialalle.
Keskeisimmät tehtävät liittyvät toimialan johtamiseen, talouden ja toiminnan suunnitteluun, raportointiin,
seurantaan ja kehittämiseen. Muita tehtäviä ovat esimerkiksi lautakuntatyöskentely, sähköisten palvelujen
kehittäminen, päiväkotien ja koulujen muodostamaan palveluverkkoon ja tietosuojaan liittyvät asiat.
Kasvatuksen ja opetuksen toimialan johdon ja taloushallinnon toimintaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan
toimialan vastuualueiden tarpeita vastaavaksi. Prosessien kriittinen tarkastelu, uusien toimintatapojen etsiminen sekä tiedolla johtaminen ovat toiminnan kehittämisen keskiössä. Toimialan, vastuualueiden ja yksiköiden talousarviossa pysyminen turvataan vahvistamalla esimiesten talouden ja hallinnon osaamista sisäisin koulutuksin sekä perehdytysvideoin. Uusien henkilöiden perehdytykseen panostetaan ja osaamisen
kehittäminen huomioidaan myös rekrytoitaessa uusia osaajia toimialalle.
Kasvatuksen ja opetuksen toimialan johto ja taloushallinnon vastuualue koostuvat toimialajohtajasta sekä
hallinto- ja talouspalveluista. Toimialajohtajan alaisuudessa työskentelevät talousjohtaja ja hallintopäällikkö. Talousjohtaja toimii esihenkilönä taloustiimille ja hallintopäällikkö koulu- ja opintosihteereille, jotka
työskentelevät kouluissa.
Johdon ja talouspalvelujen tavoitteena on parantaa johdon raportointia, kehittää budjetointia ja tiedolla
johtamista. Keskeisenä tehtävänä on myös sähköisen asioinnin parantaminen ja laajeneminen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Toimialaa työllistää edelleen EU:n tietosuoja-asetuksen tuomat haasteet. Prosesseja hiotaan asiakkaiden
henkilötietojen käsittelyssä sekä asiakirjahallinnossa. Opettelemme hyödyntämään uutta tulorekisteriä
varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittelemisessä. Varhaiskasvatuksen tietovaranto VARDA:n sekä
perusopetuksen ja lukiokoulutuksen KOSKI tietovarannon käyttöönottoa jatketaan opetushallituksen määrittelemän aikataulun mukaisesti. Järjestelmiin syötetään toimialan tilastotietoja, kuten suoritettuja tutkintoja jne.
Johdon ja taloushallinnon vastuualueen toimintaa, työtehtäviä ja tehtävänkuvia sopeutetaan muuttuviin
tilanteisiin, tarpeisiin ja olosuhteisiin. Tulevina vuosina toimiala saa henkilöstöhallinto-, hankinta-, viestintäja ICT-palvelut kaupunginjohtajan esikunnasta. Kasvatuksen ja opetuksen toimialalta siirrytty neljä asiantuntijaa omine tehtävineen kaupunginjohtajan esikuntaan. Korona pandemian aika jatkuu. Erityistilateet
haastavat etsimään uusia toiminnallisia ratkaisuja yhteistyössä toimialan vastuualueiden, muiden toimialojen ja yhteistyötahojen kanssa.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Toimialan tavoitteena on päivittää toimialan tuotetaulukoiden tuotteet ajan tasalle. Talouden seurannan
tehostamisella tavoitellaan asetetussa talousarviossa pysymistä. Korona pandemia on osoittanut sähköisten
oppimismahdollisuuksien tärkeyden. Keravalaisten lasten ja nuorten yhdenvertaisten oppimismahdollisuuksien turvaamiseksi panostetaan laadukkaan etäopetuksen kehittämiseen laitekantaa vahvistamalla.
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Toimialan tulos tehdään ihmisten kautta ja ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa. Tavoitellaan hyvää johtamista ottamalla valmentavan johtamisen menetelmät aktiiviseen käyttöön. Toimialan johdon ja taloushallinnon tärkeimmät asiakkaat ovat päiväkodeissa ja kouluissa työskentelevät esimiehet ja henkilöstö. Sisäisten asiakkaiden palvelutyytyväisyyden nostaminen on jatkuva pitkän aikavälin tavoite.

TAVOITTEET 2023-2024
Toimialan jatkuva tavoite on talouden seurannan tehostaminen ja sen avulla talousarviossa pysyminen.
Korona pandemia, joka asiantuntijoiden mukaan tulee elämään keskellämme useita vuosia, on osoittanut
sähköisten oppimismahdollisuuksien kehittämisen tärkeyden. Keravalaisten lasten ja nuorten yhdenvertaisten oppimismahdollisuuksien turvaamiseksi panostetaan pitkäjänteisesti laadukkaan etäopetuksen kehittämiseen oppilaiden laitekantaa vahvistamalla.
Toimialan tulos tehdään ihmisten kautta ja ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa. Tavoitellaan hyvää johtamista ottamalla valmentavan johtamisen menetelmät aktiiviseen käyttöön. Toimialan johdon ja taloushallinnon tärkeimmät asiakkaat ovat päiväkodeissa ja kouluissa työskentelevät esimiehet ja henkilöstö. Sisäisten asiakkaiden palvelutyytyväisyyden nostaminen on jatkuva pitkän aikavälin tavoite.

STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Hoidamme taloutta
taitavasti

Päivitämme toimialan tuotteet ja
tehostamme talouden seurantaa

Pysytään talousarviossa

+-3 %

Tavoite

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Mahdollistamme
laadukkaan etäopetuksen kaikille oppilaille

Tavoitteen mukainen
laitekanta (laite/oppilasta)
1) varhaiskasvatus 1:4
2) esiopetus 1:2
3) perusopetus 1:1
4) lukiokoulutus 1:1

1) varhaiskasvatus 1:4

Mittari

TA 2022

Tasapainoinen talous

Uusien ajatusten kärkikaupunki

Palvelujen sähköistäminen

Tavoite

Toimenpide

Innostunut henkilöstö
Valmentava ja arvostava Panostamme valesimies luo mahdollimentavaan johtamisuudet onnistua ja keseen
hittyä

Työtyytyväisyyskysely,
tyytyväisten määrä
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2) esiopetus 1:2
3) perusopetus 1:2
4) lukiokoulutus 1:1

Tavoite

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Kehitämme ohjausta,
koulutusta, tukea ja
prosesseja palvelemaan sisäisiä asiakkaitamme

Sisäisille asiakkaille
suunnattu tyytyväisyyskysely, tyytyväisten määrä

85 %

Innostunut henkilöstö
Onnistumme tukemaan
toimialan palvelujen
järjestämistä

TALOUSTAVOITE

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

592 385 €

641 000 €

641 000 €

Toimintakulut

532 405 €

601 380 €

599 240 €

Toimintakate

59 980 €

39 620 €

41 760 €

HENKILÖSTÖ

TP 2020

TA 2021

Henkilöstömenot (eurot)

457 192 €

479 460 €
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TS 2023

TS 2024

TA 2022

TS 2023

TS 2024

480 260 €

484 272 €

486 209 €

KASVUN JA OPPIMISEN TUEN PALVELUT
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Kasvun ja oppimisen tuen vastuualueen palveluiden valikkoon kuuluvat oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelut,
pedagogisen tuen palvelut, avustaja- ja ohjaajapalvelut, perhetyön palvelut sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja kieli- ja kulttuuriryhmien palveluiden koordinointi ja kehittäminen.
Oppilas- ja opiskeluhuolto
Kasvun ja oppimisen tuen vastuualue tarjoaa oppilas- ja opiskeluhuollon palveluita varhaiskasvatuksesta
toisen asteen koulutukseen. Työtä tekee yhteensä 8 psykologia ja 8 kuraattoria. Perusopetuksessa kuraattoreilla ja psykologeilla on keskimäärin 750 oppilasta työntekijää kohden. Toisella asteella kuraattoreilla on
noin 746 oppilasta ja psykologeilla noin 1119 oppilasta työntekijää kohden.
Pedagoginen tuki
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tehostetun tuen tarve on kasvanut viime vuosina. Varhaiskasvatusikäisistä 7,2 % saa tehostettua tukea ja erityisryhmissä toimii 2 % varhaiskasvatusikäisistä lapsista. Esiopetusikäisistä tehostetun tuen piirissä on 15 % ja 6,1 % saa erityistä tukea. Perusopetuksessa tehostetun tuen
tarve on viime vuosina kasvanut. Tehostetun tuen piirissä on kaikkiaan 12 % ja erityisen tuen piirissä 11 %
peruskouluikäisistä oppilaista.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajia on kaupungissa yhteensä 10. Erityisopettajista 6 on alueellisia erityisopettajia. Perusopetuksessa työskentelee 24 laaja-alaista erityisopettajaa. Erityisluokkia on 29. Erityisen
vaativan erityisopetuksen luokkia on yhdeksän: kolme hoidollisen tuen luokkaa ja kuusi vammaisopetuksen
luokkaa. Lukiossa on yksi erityisopettaja. Opiskelijoita lukiossa on noin 600.
Avustaja- ja ohjaajapalvelut
Avustajia ja ohjaajia tarvitaan sekä päiväkotien lapsiryhmissä että kouluissa luokkatyössä, mutta myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Avustaja- ja ohjaajatarve tarkistetaan aina toiminta- ja lukuvuosittain.
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskentelee yhteensä 27 avustajaa. Perusopetuksessa koulunkäynninohjaajia on 65. Vaativan erityisen tuen luokissa työskentelee 9 oppilaiden ohjaajaa.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan kaikille ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä
erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Myös seurakunta järjestää iltapäivätoimintaa.
Kieli- ja kulttuuriryhmien tuki
Kieli- ja kulttuuriryhmien tuki koostuu muiden tukipalveluiden lisäksi valmistavasta opetuksesta, oman äidinkielen ja uskonnon opetuksesta sekä yhteistyöverkostoista eri toimialojen kanssa. Kieli- ja kulttuuriryhmille on tarjolla myös tulkitsemispalveluita.
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen piirissä olevista lapsista 23 % puhuu muuta kuin suomea tai ruotsia
äidinkielenään. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on kaksi kiertävää Suomi toisena kielenä (S2)opettajaa. Perusopetuksessa oppilaista 15 % puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Perusopetuksessa on kaksi valmistavan opetuksen luokkaa, joissa opiskelupaikkoja on yhteensä 30. Ensimmäisen
luokan oppilaiden valmistava opetus toteutetaan inklusiivisesti lähikoulussa.
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Muut hyvinvointia tukevat palvelut
Vastuualueella työskentelee edellä mainitun lisäksi 4 perheohjaajaa ja 2 psykiatrista sairaanhoitajaa. Lisäksi
lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtimiseksi on erilaisten kehittämishankerahojen avulla voitu palkata
mm. tsemppiohjaajaa jokaiseen yhtenäiseen peruskouluun. Tsemppiohjaajia on yhteensä kolme. Hankerahalla on palkattu 2 konsultoivaa resurssiopettajaa, jotka jalkautuvat varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja
perusopetukseen erilaisissa kriisitilanteissa. Esiopetukseen ja kouluihin on palkattu resurssiopettajia, avustajia, koulunkäynninohjaajia ja erityisopettajia sekä lisätunteja on osoitettu erityisopetukseen ja tukiopetukseen. Lukiokoulutukseen on hankerahoilla palkattu lukiotsemppari auttamaan ja tukemaan motivaatiovaikeuksista sekä opintojen hitaasta edistymisestä kärsiviä opiskelijoita.
TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Keravalla lasten ja nuorten määrä on kasvanut. Tämä tarkoitta sitä, että myös S2, tehostetun ja erityisen
tuen lasten ja nuorten määrä on kasvanut ja kasvaa edelleen.
Koronatilanne on kasvattanut lasten ja nuorten välisiä eroja oppimisessa ja hyvinvoinnissa. Toiminnanohjauksen haasteet ovat lisääntyneet oppilailla. Oppilaita siirrettiin vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen
yläkouluissa aiempaa enemmän. S2 oppilaiden suomen kielen taito heikkeni ja sanavarasto supistui poikkeusolojen aikana.
Osa huoltajista on lomautettuina tai joutunut työttömäksi. Etäopetus ja muu koronaan liittyvä epävarmuus
on kuormittanut huoltajia, joka näkyy perheiden ja lasten hyvinvoinnissa.
SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Uusien ajatusten kärkikaupunki – tavoitteena on, että lapsista ja nuorista kasvaa rohkeita ajattelijoita.
Tahtotilana on, että kaikilla keravalaisilla lapsilla, oppilailla ja opiskelijoilla on henkilökohtainen kasvun,
oppimisen tai opiskelun suunnitelma. Tavoitteen ja tahtotilan toteuttamiseksi vastuualueet laativat erilaisia
toimenpiteitä, joiden avulla tavoite saavutetaan ja tahtotila toteutuu.
Toimenpiteet:
− Kolmiportaisen tuen eri tukimuotojen käyttöä tehostetaan. Otetaan haltuun yleisen tuen ja tehostetun tuen tarjolla olevat tuen keinot paremmin ennen oppilaan siirtämistä erityiseen tukeen. Tarve oppilaiden siirtämiseksi erityiseen tukeen, erityisluokille vähenee.
Sydämessä keravalainen – tavoitteena on, että kaikista lapsista ja nuorista pidetään huolta. Tahtotilana on,
että lasten ja nuorten kokema terveydentila paranee. Tavoitteen ja tahtotilan toteuttamiseksi vastuualueet
laativat erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla tavoite saavutetaan ja tahtotila toteutuu.
Toimenpiteet:
− Poissaolojen suunnitelmallinen seuranta ja poissaoloihin puuttuminen matalalla kynnyksellä poissaolomallin mukaisesti esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Poissaolojen tulee
vähentyä edelliseen vuoteen verrattuna.
Sivistyksen edelläkävijä – tavoitteena on elinikäinen oppiminen. Tahtotilana on, että jokainen lapsi, oppilas
ja opiskelija pitää oppimisesta. Tavoitteen ja tahtotilan toteuttamiseksi vastuualueet laativat erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla tavoite saavutetaan ja tahtotila toteutuu.
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Toimenpiteet:
− Lisätään osallisuutta päiväkodeissa, kouluissa ja lukiossa. Lapset, oppilaat ja opiskelijat saavat itse
vaikuttaa oman kasvun ja oppimisen suunnitteluun. Oppilaat ja opiskelijat pitävät koulunkäynnistä.
Monimuotoinen viherkaupunki – tavoitteena on, että oppimisen ympäristönä on koko kaupunki. Tahtotilana on, että lasten ja nuorten turvallisuuden tunne on hyvä. Tavoitteen ja tahtotilan toteuttamiseksi vastuualueet laativat erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla tavoite saavutetaan ja tahtotila toteutuu.
Toimenpiteet:
− Kiinnitetään huomiota turvalliseen kasvun ja oppimisen ympäristöön ottamalla käyttöön nollatoleranssi kiusaamiseen puuttumisessa kaikissa päiväkodeissa, kouluissa ja lukiossa.
TAVOITTEET 2023-2024
Toimialakohtaiset tavoitteet pysyvät tarkastelujakson aikana samoina. Toimialan tahtotila, eli se mitä halutaan saada aikaiseksi ja vastuualueiden toimenpiteet, eli millä keinoilla toimialan tavoite ja tahtotila saadaan toteutumaan, päivittyvät vuosittain.
Kasvun ja tuen oppimisen vastuualue lakkautuu 1.1.2023, jolloin oppilashuollon kokonaisuus siirtyy tulevalle hyvinvointialueelle. Erityisopetuksen osa-alueet jakautuvat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion
vastuualueille.
STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite
Uusien ajatusten kärkikaupunki

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Lapsista ja nuorista kasvaa rohkeita ajattelijoita

Kolmiportaisen tuen eri tukimuotojen käyttöä tehostetaan.
Otetaan haltuun yleisen tuen ja
tehostetun tuen tarjolla olevat
tuen keinot paremmin ennen
oppilaan siirtämistä erityiseen
tukeen.

Erityiseen tukeen siirrettävien
oppilaiden määrä on
-esiopetuksessa pienempi kuin
6,5 % oppilasmäärästä
-perusopetuksessa pienempi
kuin 11 % oppilasmäärästä

< 6,5 %
< 11 %

Tavoite
Sydämessä keravalainen

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Lapsista ja nuorista pidetään huolta

Poissaolojen suunnitelmallinen
seuranta ja poissaoloihin puuttuminen matalalla kynnyksellä
poissaolomallin mukaisesti
- esiopetuksessa,
- perusopetuksessa ja
- lukiokoulutuksessa.

Poissaolojen määrä vähenee
edelliseen vuoteen verrattuna.

10 %

Tavoite

Toimenpide

Mittari

TA 2022
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Sivistyksen edelläkävijä
Elinikäinen oppiminen

Lisätään osallisuutta päiväkodeissa, kouluissa ja lukiossa.
Lapset, oppilaat ja opiskelijat
saavat itse vaikuttaa oman kasvun ja oppimisen suunnitteluun.

VAKA / asiakastyytyväisyyskysely, ”Pitää eskarista hyvin paljon tai melko paljon.”

>75 %

PO / kouluterveyskysely,
”Pitää koulunkäynnistä hyvin
paljon tai melko paljon.”

>75 %

LO / kouluterveyskysely,
”Pitää opiskelusta hyvin paljon
tai melko paljon”

>70 %

Tavoite
Monimuotoinen viherkaupunki

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Kasvun ja oppimisen ympäristönä koko kaupunki

Kiinnitetään huomiota turvalliseen kasvun ja oppimisen ympäristöön ottamalla käyttöön
nollatoleranssi kiusaamiseen
puuttumisessa kaikissa päiväkodeissa, kouluissa ja lukiossa.

VAKA / Asiakastyytyväisyyskysely,
”Ei ole kiusattu eskarissa”

100 %

PO / kouluterveyskysely
”Kokenut syrjivää kiusaamista
koulussa tai vapaa-ajalla”
LO / kouluterveyskysely
”Ei ole kiusattu koulussa lukuvuoden aikana”

TALOUSTAVOITE

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

20 676 €

21 000 €

21 000 €

Toimintakulut

1 330 590 €

1 543 179 €

1 553 877 €

Toimintakate

-1 309 914 €

-1 522 179 €

- 1 532 877 €

HENKILÖSTÖ

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Henkilöstömenot (eurot)

1 190 433 €

1 419 840 €

1 350 494 €
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<5 %

100 %

TS 2023

TS 2024

TS 2023

TS 2024

VARHAISKASVATUSPALVELUT
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Varhaiskasvatuksen vastuualue tulee suunnittelukauden aikana järjestämään lakisääteiset esiopetus- ja
varhaiskasvatuspalvelut. Esiopetusta tullaan suunnittelukaudella järjestelmään sekä kunnallisena että yksityisten päiväkotien tuottamana, kuitenkin niin että esiopetusta tullaan yhä enemmän järjestämään koulujen yhteydessä kunnallisesti järjestettynä.
Varhaiskasvatusta tullaan järjestämään sekä päiväkodeissa että perhepäivähoidossa. Päiväkotitoimintaa
tullaan järjestämään itse, myöntämällä perheille tulosidonnainen palveluseteli yksityiseen päiväkotiin tai
perheen itse Kelalta hakemana yksityisen hoidon tuella sekä yksityisenhoidon tuen kuntalisällä varhaiskasvatukseen yksityisessä päiväkodissa. Vuorohoito tullaan järjestämään omana palveluna Savenvalajan päiväkodissa (vaativa vuorohoito ympärivuorokautinen painottuen yöhön ja viikonloppuun). Perhepäivähoitoa
tullaan järjestämään sekä omana toimintana että ostopalveluna yksityisiltä perhepäivähoitajilta.
Lakisääteisen varhaiskasvatuspalvelun lisäksi varhaiskasvatuksen vastuualue tulee järjestämään vaihtoehtona päiväkotitoiminnalle leikkikoulutoimintaa 2–5-vuotiaille lapsille. Leikkikoulutoiminnassa toimitaan
varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti mutta se on kevyempi vaihtoehto päiväkotitoiminnalle.
Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän arvioidaan kasvavan maltillisesti tarkastelukaudella ja kasvu tapahtuu pitkälti muuttoliikkeen ja osallistumisasteen lisäyksen kautta. Osallistumisasteen arvioidaan nousevan
tarkastelukaudella esiopetuksessa 99 % ikäluokasta, 5-vuotiaissa 98 % ikäluokasta, 4-vuotiaissa 95 % ikäluokasta ja 3-vuotiaissa 85 %. Alle 3-vuotiaiden ikäluokasta noin 50 % arvioidaan osallistuvan varhaiskasvatukseen.
Eteläisellä alueella Savion, Marttilan ja Naavapuiston päiväkodit tulevat siirtymään vuoden 2022 keväällä
Savion päiväkodin uudisrakennukseen. Pohjoisen alueen varhaiskasvatuspaikkojen tilannetta tulee helpottamaan Keravan messualueelle vuonna 2024 valmistuva päiväkoti, jonka palvelut tulee tuottamaan yksityinen palveluntuottaja.
Suunnittelukaudella varhaiskasvatuksen päiväkotiverkkoa tullaan tarkastelemaan osana kasvatuksen ja
opetuksen toimialan kokonaisuutta hyödyntäen sekä päiväkoti että koulurakennuksia vaihtuvissa tarpeissa.
Keskeisenä tavoitteena on tulevaisuudessa järjestää esiopetus koulujen yhteydessä, jolloin esi- ja alkuopetuksen järjestäminen yhtenä kokonaisuutena mahdollistuu.
TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Tarkastelujaksolla varhaiskasvatuslakiin suunnitellaan muutoksia varhaiskasvatuksessa annettavan tuen
järjestämiseen. Varhaiskasvatussuunnitelmat tullaan päivittämään niin valtakunnallisesti kuin kuntatasolla
vastaamaan tulevia lakimuutoksia. Suunnitteilla on myös vanhempainvapaa uudistus, joka mahdollisesti
vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Lisäksi henkilöstön koulutusmitoituksen muutos vuoteen 2030 mennessä tulee vaikuttamaan tuleviin rekrytointeihin. Vuonna 2030 päiväkotien kasvatushenkilöstöstä 2/3 tulee olla joko varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin koulutus.
Myös yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämisen muuttaminen luvanvaraiseksi on suunnitteilla tarkastelukauden aikana.
Hallitusohjelmaan on myös kirjattu mahdollinen kaksivuotinen esiopetus sekä mahdollinen päätös maksuttomasta 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksesta sekä esi- ja alkuopetuksen järjestäminen yhtenäisenä kokonai-
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suutena. Kaikilla näillä esityksillä tulee olemaan vaikutusta varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen järjestämiseen toteutuessaan.
Ympärivuorokautisen varhaiskasvatuksen tarve on kasvaa edelleen ja painottuu iltaan ja viikonloppuisin
tarvittaville palvelulle
Covid-19 viruksen aiheuttaman pandemian vaikutukset tulevat edelleen näkymään varhaiskasvatuksen
asiakasmaksukertymässä huoltajien mahdollisen työttömyyden ja lomautusten kasvun myötä.
Syväoppimisen ohjelman myötä varhaiskasvatukseen kehitettyä laadunarvioinninmallia tullaan edelleen
kehittämään. Päiväkodinjohtajille, opettajille sekä asiantuntijoille suunnatulla täydennyskoulutusprosessilla
tullaan syväoppimisen mallia syventämään ja jaetun johtajuuden mallia edelleen kehittämään varhaiskasvatuksessa. Täydennyskoulutusprosessissa huomioidaan myös hyvinvoinnin johtaminen.
Varhaiskasvatuksen sähköisiä järjestelmiä on tarve edelleen kehittää. Suunnittelukaudella varhaiskasvatukseen tullaan hankkimaan uusi asiakastietojärjestelmä. Uusi järjestelmä vastaa paremmin varhaiskasvatuksen tarpeita niin päätöksenteossa kuin pedagogiikassa ja joka palvelee asiakkaiden tarpeita tulevaisuudessa
paremmin sekä yhteensovittaa valtakunnalliset järjestelmät kaupungin palveluihin.
SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Kasvatuksen ja opetuksen toimialan sitovat tavoitteet on laadittu Hyvän elämän kaupungin neljän strategisen kärjen alle. Toimialan sitovat tavoitteet ja se millä niihin päästään on avattu vastuualueiden toimesta.
Toiminnallisten tavoitteiden toimenpiteet, seuranta ja mittarit täsmennetään vastuualueiden toimesta
yksityiskohtaisemmin ja täsmällisemmin. Näin toimiala ja sen vastuualueet muodostavat kokonaisuuden
toimialan strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi.
Uusien ajatusten kärkikaupunki – tavoitteena on, että lapsista ja nuorista kasvaa rohkeita ajattelijoita.
Tahtotilana on, että kaikilla keravalaisilla lapsilla, oppilailla ja opiskelijoilla on henkilökohtainen kasvun,
oppimisen tai opiskelun suunnitelma. Tavoitteen ja tahtotilan toteuttamiseksi vastuualueet laativat erilaisia
toimenpiteitä, joiden avulla tavoite saavutetaan ja tahtotila toteutuu.
Toimenpiteet:
− Lapset otetaan mukaan toiminnan ja oppimisympäristöjen suunnitteluun. Oppimisympäristöä
muokataan lapsen tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaisesti.
Sydämessä keravalainen – tavoitteena on, että kaikista lapsista ja nuorista pidetään huolta. Tahtotilana on,
että lasten ja nuorten kokema terveydentila paranee. Tavoitteen ja tahtotilan toteuttamiseksi vastuualueet
laativat erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla tavoite saavutetaan ja tahtotila toteutuu.
Toimenpiteet:
− Jokaisessa päiväkodissa noudatetaan vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen vuosikelloa. Vuorovaikutus
ryhmissä on myönteistä, välittävää ja kannustavaa.
Sivistyksen edelläkävijä – tavoitteena on elinikäinen oppiminen. Tahtotilana on, että jokainen lapsi, oppilas
ja opiskelija pitää oppimisesta. Tavoitteen ja tahtotilan toteuttamiseksi vastuualueet laativat erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla tavoite saavutetaan ja tahtotila toteutuu.
Toimenpiteet:
− Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksessa henkilökohtainen esiopetussuunnitelma.
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Monimuotoinen viherkaupunki – tavoitteena on, että oppimisen ympäristönä on koko kaupunki. Tahtotilana on, että lasten ja nuorten turvallisuuden tunne on hyvä. Tavoitteen ja tahtotilan toteuttamiseksi vastuualueet laativat erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla tavoite saavutetaan ja tahtotila toteutuu.
Toimenpiteet:
− Vahvistetaan lasten kotiseuturakkautta, tekemällä yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa kulttuurisuunnitelma.
− Vahvistetaan lasten luontosuhdetta tekemällä jokaisessa ryhmässä joka viikko retki lähiluontoon.
TAVOITTEET 2023-2024
Toimialalle asetettuja strategisia kärkitavoitteita syvennetään vuosien 2023–2024 aikana. Toimialle vuonna
2022 asetetut kärkitavoitteet pysyvät samoina, mutta vastuualuetasoilla toimenpiteitä lisätään, laajennetaan ja vaikutuksia syvennetään.
Uusien ajatusten kärkikaupunki – lapsista ja nuorista kasvaa rohkeita ajattelijoita.
Tulevaisuuden taitojen oppiminen on keskiössä ja lasten onnistumisen kokemukset osaamisen vahvistuessa
lisääntyvät. Varhaiskasvatusta ja esiopetusta kehitetään ja arvioidaan syväoppimisen mallia hyödyntäen.
Sydämessä keravalainen – lapsista ja nuorista pidetään huolta.
Lasten ilo näkyy ja kuuluu toiminnassa. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lasten siirtymiin eri nivelvaiheissa kiinnitetään huomiota.
Sivistyksen edelläkävijä -Elinikäinen oppiminen.
Lasten osallisuus ja toimijuus varhaiskasvatuksessa lisääntyy edelleen ja perheet kokevat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelut pedagogisesti laadukkaina.
Monimuotoinen viherkaupunki – oppimisympäristönä koko Kerava.
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toteutetaan kulttuuritoimen kanssa yhdessä luotua kulttuuripolkua.
Lasten kotiseuturakkaus näkyy kiinnostuksen omaa kaupunkia ja sen rakennettua ja rakentamatonta ympäristöä kohtaan. Halu pitää omasta kaupungista huolta kasvaa. Lasten luontosuhdetta vahvistetaan retkeilemällä luonnossa sekä tuomalla luontoelementtejä osaksi päiväkotien pihapiiriä.
STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite
Uusien ajatusten
kärkikaupunki

Toimenpide

Mittari

Lapsista ja nuorista
kasvaa rohkeita
ajattelijoita

Lapset otetaan mukaan toiminnan ja oppimisympäristöjen suunnitteluun.

Asiakastyytyväisyyskysely:
”Oppimisympäristöä muokataan 90 %
lapsen tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaisesti.”

Tavoite

Toimenpide

Mittari
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TA 2022

TA 2022

Sydämessä keravalainen
Lapsista ja nuorista
pidetään huolta

Jokaisessa päiväkodissa noudatetaan vuorovaikutuksen
ja tunnetaitojen vuosikelloa.

Asiakastyytyväisyyskysely:
”Vuorovaikutus lapseni ryhmässä on myönteistä, välittävää ja
kannustavaa.”

100 %

Tavoite
Sivistyksen edelläkävijä

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Elinikäinen oppiminen

Jokaiselle lapselle laaditaan
henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksessa henkilökohtainen esiopetussuunnitelma.

0–100 %

100 %

Tavoite
Monimuotoinen
viherkaupunki

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Oppimisympäristönä koko
kaupunki

Vahvistetaan lasten kotiseuturakkautta, tekemällä yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa kulttuurisuunnitelma

Kulttuurisuunnitelman valmistuminen 0–100 %

100 %

Vahvistetaan lasten luontosuhdetta tekemällä jokaisessa ryhmässä joka viikko retki
lähiluontoon

Retkien toteutuminen
0–100 %

100 %

TALOUSTAVOITE

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

1 978 427 €

1 834 000 €

2 397 685 €

Toimintakulut

26 013 661 €

26 050 477 €

26 549 018 €

Toimintakate

-24 035 234 €

-24 216 477 €

-24 151 333 €

HENKILÖSTÖ

TP 2020

TA 2021

Henkilöstömenot (eurot)

14 365 963 €

14 463 727 €
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TS 2023

TS 2024

TA 2022

TS 2023

TS 2024

14 748 377 €

14 787 133 €

14 846 281 €

PERUSOPETUSPALVELUT
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Keravan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista kasvatusta ja opetusta toteutetaan kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla 1.–9. Perusopetuspalvelut tullaan talousarviokauden aikana järjestämään kolmen
alueellisen yhtenäiskoulun ympärille. Syyskuussa 2021 perusopetuksen oppilaita on yhteensä 3789. Heistä
2520 on 1.–6. –luokilla ja 1269 on 7.–9. –luokilla. Oppilasmäärän ei arvioida laskevan vaan jatkavan pientä
nousua.
Muuttoliikkeen vaikutus näkyy Keravalla siten, että todellinen oppilashallintajärjestelmässä oleva oppilasmäärä 1.-6. vuosiluokilla on +27 oppilasta enemmän kuin väestöennusteeseen pohjaava oppilasennuste.
Muuttoliike on siis ollut väestöennusteen arviota voimakkaampi näissä ikäluokissa. Vuosiluokkien 1.–6.
yhteyteen pyritään valtakunnallisen linjauksen mukaisesti yhdistämään esiopetuksen oppilaat. Tämä esioppilasmäärä on Keravalla seuraavina vuosina 400–370 esioppilasta / vuosiluokka.
Oppilasmäärä 7.–9. luokkalaisten kohdalla on väestöennusteeseen nojaavan oppilasennusteen perusteella
seuraavina vuosina selvästi kasvussa. Muuttoliikkeen vaikutus näkyy siten, että todellinen oppilashallintajärjestelmässä oleva oppilasmäärä 7.-9. vuosiluokilla on syyskuussa 2021 +40 oppilasta enemmän kuin väestöennusteeseen pohjaava oppilasennuste. Muuttoliike on siis ollut väestöennusteen arviota voimakkaampi näissä ikäluokissa.
Pitkäjänteistä perusopetuspalvelun tuottamista arvioitaessa on huomioitava em. ennusteiden ja toteuman
eroavaisuudet. Lähipalveluperiaatteen mukaisten opetuspalveluiden tuottamisen yhteydessä on huomioitava, että oppilasennuste 13–15-vuotiaiden osalta on kaupunkitasoinen, ei aluekohtainen. Mikäli eri kaupunginosien opetuspaikkoja 13–15-vuotiaille halutaan lisätä, ne vaativat väliaikaisia tilainvestointeja.
Painotusopetus
Painotusopetuksen järjestämistä tullaan talousarviokaudella tarkastelemaan valinnaisaineisiin liittyvän ratkaisun kautta. Tarkastelun näkökulmina on yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus oman oppimisen painottamisen mahdollisuuksina sekä sen vaikutukset 13–15-vuotiaiden oppilassijoitteluun koko kaupungissa. Tällä
ratkaisulla ei ole talousarvioon liittyviä vaikutuksia.
Kotoutumista tukeva opetus
Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä Keravan perusopetuksessa huomattava. Oppilasmäärän
myötä tarve perusopetukseen valmistavan opetuksen palvelulle, suomi toisena kielenä –opetuksen (S2)
sekä oman uskonnon opetuksen palveluille on lisääntynyt. Tällä lisäyksellä on talousarviota kasvattava vaikutus.
Hiljattain Suomeen muuttaneiden oppilaiden valmistava opetus toteutetaan ensimmäisellä ja toisella luokalla inklusiivisesti omassa lähikoulussa ja se vaatii oikeanlaista resursointia henkilöstöön sekä henkilöstön
osaamiseen. Perusopetuksen valmistavan opetuksen ryhmämuotoista opetusta järjestetään vuosiluokille
3.–6. ja vuosiluokille 7.–9. Suomi toisena kielenä opetusta tullaan järjestämään tarpeen mukaan jokaiselle
sitä tarvitsevalle oppilaalle. Oman uskonnon opetusta tullaan järjestämään sen pienen osallistujamäärän
takia kaupunkiyhteisinä koontiryhminä.
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Joustava perusopetus
Joustavaan perusopetukseen (JOPO) hakeutuminen on mahdollista Keravan kaikkien yhtenäiskoulujen 8.–9.
luokilla. Jokaisessa yhtenäiskoulussa on 13 joustavan perusopetuksen oppilaspaikkaa. Joustava perusopetus
on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestettävää opetusta sekä oppimisen ja
kasvun tukea. Talousarviokauden aikana valmistellaan siirtymistä joustavan perusopetuksen järjestämisestä
työelämäpainotteiseen TEPPO-malliin. Siirtymä tullaan toteuttamaan vaiheittain tai osittain, jolloin yleisopetuksen ryhmässä toteutuva TEPPO-malli korvaa joustavan perusopetuksen JOPO-mallin. Muutoksella on
talousarvion henkilöstökuluja pienentävä vaikutus sitä mukaan, kun TEPPO-mallin käyttöönotto korvaa
pienluokkamuotoiset JOPO opetusryhmät.
Erityisopetus
Luokkamuotoista erityisopetusta tullaan järjestämään Keravanjoen koulussa, Päivölänlaakson koulussa,
Sompion koulussa, Savion koulussa, Killan koulussa sekä Kurkelan koulussa. Osa-aikaista erityisopetusta
järjestetään erityisopettajien toimesta jokaisessa Keravan peruskoulussa. Koulutuksellisen tasa-arvon ja
kaikille yhteinen koulu hankkeiden myötä Keravalla kehitetään erityisopetusta sekä inklusiivista kasvun ja
oppimisen tuen järjestämistä.
TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Tarkasteluvälillä muutoksia perusopetuksen palvelujen tuottamiseen tuovat mm. laki- ja opetussuunnitelmamuutokset. Näistä esimerkkeinä oppivelvollisuuden laajentaminen, väliaikaisen perusopetuslain muutos
(Covid-19) sekä keväällä 2022 käytäntöön siirtyvä opetussuunnitelman valtakunnallinen muutos päättöarvioinnin osalta. Paikallisella tasolla pyrimme kehittämään kaikille yhteistä koulua, syväoppimisen tulevaisuustaitoja ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Perusopetuksen ja koulujen johtamisessa vahvistetaan tavoitteellisesti valmentavan johtamisen toimintakulttuuria.
Oppivelvollisuusiän korottaminen 18 ikävuoteen on merkittävä perusopetustakin koskeva muutos. Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjausvelvoite on tullut voimaan ja talousarviokauden aikana on kehitettävä ratkaisuja tunnistaa, toteuttaa ja arvioida oppilaiden henkilökohtaisen tehostetun oppilaanohjauksen menetelmiä, huolehtia toisen asteen nivelvaiheen lisäohjauksesta ja kehittää koko koulun ohjauskäytäntöjä. Oppivelvollisuuden laajenemiseen rakennetaan perusopetuksen ja toisen asteen nivelkohtaan erilaisia opinto- ja tukimuotoja, jotka voidaan sisällyttää toisen asteen
tutkintoihin, esimerkiksi lisäopetus, kansanopisto-opiskelu, työpajatoiminta, kuntoutus tai valmentava koulutukset. Näillä velvoitteilla on vaikutusta talousarvioon.
Palveluverkon uudistaminen jatkuu kouluverkon sekä opetuspalveluiden tarjoamisen jatkuvalla tarkastelulla ja kehittämisellä. Tarkastelukauden aikana käynnistyy Killan koulun peruskorjaus ja mahdollisesti Keskuskoulun hankesuunnittelu etenee. Tarkasteluvälin tavoitteena on vakiinnuttaa esiopetus osaksi peruskoulujen toimintaa.
Teknologiavälitteisyys opetuksessa tuo uusia oppimisen ulottuvuuksia, mutta myös haastaa koulujen toimintaa ja perinteisen opetuksen. Henkilökohtaisen työskentelylaitteen käyttömahdollisuus mm. etäopetuksessa on noussut yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi yhdenvertaisen opetuksen ja digitaalisen inkluusion näkökulmasta. Kasvatus- ja opetushenkilöstön työn muutoksen käsittely ja opetussuunnitelman toteuttaminen
jokaisessa luokassa vaatii sitoutunutta johtamista koko vastuualueella sekä avointa ja läpinäkyvää keskustelua työyhteisöissä.
Syväoppimisen ohjelman myötä perusopetuksen rehtorit ja johto ovat sitoutuneet pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä opetussuunnitelman toimeenpanoon. Valmentavaan johtamiseen ja erityisesti asiantuntijaopettajajärjestelmään perustuvan täydennyskoulutuksen avulla tullaan vahvistamaan Keravan peruskoulujen henkilöstön kyvykkyyttä toteuttaa opetussuunnitelmaa sekä jokaisen oppilaan oikeutta opetussuunni-
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telman mukaiseen oppimiseen. Muuttuvan työelämän vaatimukset lisäävät oman osaamisen päivittämisen
ja jatkuvan oppimisen tarvetta merkittävästi myös perusopetuksen henkilöstön kohdalla. Tämän takia jatkuva oppimaan oppiminen ja tulevaisuuden ydintaitojen oppiminen ovat nousseet merkittävään asemaan
tietojen ja asiasisältöjen rinnalle.
Muutoksia perusopetukseen tuo myös lisääntynyt monikulttuurisuus sen myötä perusopetuksessa tullaan
kiinnittämään erityistä huomiota oppilaiden ja perheiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden toteutumiseen. Keravalla taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastukseen koulupäivän yhteydessä ja koulujen kerhotoiminnan myötä pyritään vaikuttamaan lasten ja nuorten hyvinvointiin. Hyvinvointiin
liittyvää kehittämistyötä tullaan perusopetuksessa toteuttamaan myös moniammatillisen Ankkuritoiminnan ja urheiluakatemian Urhea –toiminnan kautta.
SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Kasvatuksen ja opetuksen toimialan sitovat tavoitteet on laadittu Hyvän elämän kaupungin neljän strategisen kärjen alle. Toimialan sitovat tavoitteet ja se millä niihin päästään on avattu perusopetuksen näkökulmasta. Myös toiminnallisten tavoitteiden toimenpiteet, seuranta ja mittarit on täsmennetty perusopetuksen vastuualueelle. Näin toimiala ja sen vastuualueet muodostavat kokonaisuuden toimialan strategisten
tavoitteiden toteuttamiseksi.
Uusien ajatusten kärkikaupunki – Lapsista ja nuorista kasvaa rohkeita ajattelijoita: Kaikilla oppilailla on
henkilökohtainen kasvun ja oppimisen pedagoginen portfolio.
Syväoppimista ja vahvuuskasvatusta hyödynnetään opetuksessa ja ryhmäpedagogista toimintaa kokeillaan
jokaisessa koulussa. Syväoppimista ja vahvuuskasvatusta sovelletaan kaikissa oppiaineissa ja erillisinä oppitunteina. Opetusta toteutetaan siten, että oppilaille mahdollistuu tiimityötaitojen harjoittelu päivittäin.
Oppilaat harjoittelevat vastuunottoa, vuorovaikutustaitoja, viestinnän taitoja, ryhmädynamiikkaa ja ongelmatilanteiden hallintaa ryhmäpedagogisen toimintamallin avulla. Kaikissa oppiaineissa asetetaan taitojen
oppimiselle tavoitteita ja tavoitteiden saavuttamista kuvataan pedagogisessa portfoliossa. Oppilaat osallistuvat yhteisölliseen ongelmanratkaisuun ja toteuttavat kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia kokeiluja.
Sydämessä keravalainen –Kaikista lapsista ja nuorista pidetään huolta: Lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden
koettu terveydentila paranee.
Tietoinen hyvinvointia tukeva kasvatus- ja opetustyö kouluissa tehdään näkyväksi, sitä sanoitetaan myös eri
kielille. Välittämistä osoitetaan puuttumalla siten, että jokainen koulun työntekijä noudattaa hyvinvointia
tukevaa puuttumista yhteisen toimintakulttuurin mukaisesti ja toiminta on ratkaisukeskeistä. Kaikenlaiset
keravalaiset lapset nuoret voivat paremmin ja kokevat tulevansa kohdatuksi tasa-arvoisesti. Erilainen häirintä vähenee ja ongelmien siirtämisen kulttuuri poistuu. Laajennamme kerho- ja kummitoimintaa vastaamaan sosiaalisiin tarpeisiin kuten yksinäisyys ja kiusatuksi tuleminen. Toiminnalla luodaan oppilaille, opettajille ja kouluyhteisöille hyvinvoiva oppimisympäristö.
Sivistyksen edelläkävijä – tavoitteena on elinikäinen oppiminen: Oppilas pitää oppimisesta.
Tavoittelemme elinikäistä oppimista varmistamalla hyvät perustiedot ja taidot, hyödyntämällä oppilaiden
vahvuuksia ja keskittymällä koululaisten oppija-identiteetin vahvistamiseen. Lasten ja nuorten ilo näkyy ja
kuuluu arjessa. Kasvattajien, opettajien ja henkilökunnan puhe on oppimista kannustavaa ja positiivista.
Koulu oppimisympäristönä tukee kaikille yhteisen inklusiivisen toimintamallia.
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Hyväksytyksi tulemisen kokemukset vahvistuvat ja viihtyminen omassa koulussa lisääntyy. Opetus on monipuolista niin, että se mahdollistaa jokaisen oppilaan oppimisen omalla tavallaan. Osallistuminen omien
asioiden päätöksentekoon lisääntyy ja osallisuuden tunne vahvistuu. Jokainen oppilas kuuluu koulun oppilaskuntaan ja kaikille oppilaille annetaan mahdollisuuksia osallistua. Mahdollisuus oppia kokeilemalla ja
yrittämällä motivoi ja innostaa oppimaan uutta samalla, kun yksilö oppii tunnistamaan omat vahvuutensa ja
osaa arvioida omia taitoja ja edistymistään.
Monimuotoinen viherkaupunki – tavoitteena on, että oppimisen ympäristönä on koko kaupunki: Lasten ja
nuorten turvallisuuden tunne on hyvä.
Hyödynnämme teknologiaa vähentämällä oppilaiden ilmastoahdistusta ja vahvistamalla oppilaiden ympäristötietoisuutta heidän omista ja paikallisista ympäristöteoista. Haemme ympäristötekojen näkyväksi tekemiseen rahoitusta yhdessä Kaupunkitekniikan toimialan kanssa rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien
ilmastoratkaisut –ohjelmasta ja kehitämme tavoitteen mukaista toimintaa yhteistyössä.
TAVOITTEET 2023-2024
Toimialakohtaiset tavoitteet pysyvät tarkastelujakson aikana samoina. Toimialan tahtotila, eli se mitä halutaan saada aikaiseksi ja vastuualueiden toimenpiteet, eli millä keinoilla toimialan tavoite ja tahtotila saadaan toteutumaan, päivittyvät vuosittain.
Uusien ajatusten kärkikaupunki – tavoitteena on, että lapsista ja nuorista kasvaa rohkeita ajattelijoita:
Kaikilla oppilailla on henkilökohtainen kasvun ja oppimisen pedagoginen portfolio.
Sydämessä keravalainen – tavoitteena on, että kaikista lapsista ja nuorista pidetään huolta: Lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden koettu terveydentila paranee.
Sivistyksen edelläkävijä – tavoitteena on elinikäinen oppiminen: Oppilas pitää oppimisesta.
Monimuotoinen viherkaupunki – tavoitteena on, että oppimisen ympäristönä on koko kaupunki: Lasten ja
nuorten turvallisuuden tunne on hyvä.

STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite
Uusien ajatusten
kärkikaupunki

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Tavoitteena on, että
lapsista ja nuorista
kasvaa rohkeita ajattelijoita

Syväoppimista sekä
vahvuuskasvatusta
hyödynnetään opetuksessa ja ryhmäpedagogista toimintaa
kokeillaan jokaisessa
koulussa.

Kaikilla oppilailla on henkilökohtainen kasvun ja oppimisen pedagoginen portfolio

80 %

Mittari

TA 2022

Tietoteknologiaa hyödynnetään pedagogisen kasvun ja oppimisen portfoliossa.
Tavoite

Toimenpide
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Sydämessä keravalainen
Lapsista ja nuorista
pidetään huolta

Tavoite
Sivistyksen edelläkävijä
Elinikäinen oppiminen

Tavoite
Monimuotoinen
viherkaupunki
Oppimisympäristönä
koko kaupunki

Autamme oppilaita,
opettajia ja kouluyhteisöjä luomaan hyvinvoivan ympäristön
oppimiselle.

Oppilaiden koettu terveydentila
paranee.

100 %

Kouluterveyskyselyn indikaattori:
”Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ”

0%

Laajennamme kerhoja kummitoimintaa
vastaamaan sosiaalisiin tarpeisiin kuten
yksinäisyys ja kiusatuksi tuleminen

Kouluterveyskyselyn indikaattori:
”Vähintään yksi hyvä kaveri %”

100 %

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Varmistamme hyvät
perustiedot ja taidot.

Oppilaat pitävät oppimisesta.

100 %

Hyödynnämme oppilaiden vahvuuksia ja
keskitymme koululaisten
oppijaidentiteetin
vahvistamiseen.

Kouluterveyskyselyn indikaattori:
”Pitää koulunkäynnistä, %”

90 %

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Oppilaiden ilmastoahdistuksen vähentäminen ja ympäristötietoisuuden lisääminen
opetuksen ja Kuntien
ilmastoratkaisut –
ohjelman mukaisesti.

Oppilaiden turvallisuuden tunne on
hyvä.

100 %

Kouluterveyskyselyn indikaattori:
(8.–9. lk.) ”Kokee pystyvänsä vaikuttamaan joihinkin elinympäristönsä asioihin, %”

80 %

TALOUSTAVOITE

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

1 468 898 €

2 381 798 €

3 130 275 €

Toimintakulut

31 713 126 €

33 752 361 €

35 524 779 €

Toimintakate

-30 244 228 €

-31 370 563 €

-32 394 504 €

HENKILÖSTÖ
Henkilöstömenot (eurot)

TP 2020
18 551 249 €

TA 2021
19 286 050 €
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TA 2022
19 884 560 €

TS 2023

TS 2023
19 464 622 €

TS 2024

TS 2024
19 542 481 €

LUKIOKOULUTUSPALVELUT
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Lukiokoulutuspalvelut järjestetään Keravan lukiossa nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelijoita nuorten lukiokoulutuksen yleislinjalle valitaan vuosittain 164 ja luonnontieteellismatemaattiselle linjalle 36. Lukiokoulutuksen palvelutarve mitoitetaan pääsääntöisesti vastaamaan nuorten
lukiokoulutuksen opiskelijoiden kolmen vuoden opintoja.
Keravan lukion opiskelijamäärän arvioidaan kehittyvän taloussuunnitelmakauden aikana seuraavasti:
Vuosi 2022:
- nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaan opiskelevat: 600
- aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaan opiskelevat: 0
Vuosi 2023:
- nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaan opiskelevat: 610
- aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaan opiskelevat: 0
Vuosi 2024:
- nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaan opiskelevat: 610
- aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaan opiskelevat: 0
Keravalla nuorten lukiokoulutuksessa opiskelevista noin 57 % on keravalaisia ja loput naapurikunnista.
TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Uusi ylioppilastutkintoa koskeva ohjeistus astuu voimaan keväällä 2022, jolloin pakollisena kirjoitettavien
aineiden määrä nousee neljästä viiteen. Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistumisen myötä ylioppilastutkinnon arvosanojen painoarvo on kasvanut, mikä on lisännyt ylioppilaskoearvosanojaan korottavien
määrää. Oppivelvollisuuden laajentumista ja maksutonta toista astetta koskeva lainsäädäntö astui voimaan
1.8.2021. Muutos lisää lukiokoulutuksen kustannuksia.
Lukion uusi 1.8.2021 voimaan astunut opetussuunnitelma sekä uusi 1.8.2019 voimaan astunut lukiolaki
edellyttävät lukiolta työelämäyhteistyötä ja yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Lisäksi opiskelijoille on taattava lukioaikana mahdollisuus kansainvälisiin kokemuksiin. Myös ohjauksen merkitys kasvaa lainsäädännöllisten muutosten myötä. Ohjausta on annettava myös oppilaitoksesta valmistuneille ilman jatkokoulutuspaikkaa jääneille vuoden ajan valmistumisesta. Uuteen lukiolakiin on lisäksi kirjattu opiskelijan oikeus saada
erityisopetusta. Alkamassa on lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma.
SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Kasvatuksen ja opetuksen toimialan sitovat tavoitteet on laadittu Hyvän elämän kaupungin neljän strategisen kärjen alle. Toimialan sitovat tavoitteet ja se millä niihin päästään on kuvattu vastuualueiden toimesta.
Toiminnallisten tavoitteiden toimenpiteet, seuranta ja mittarit täsmennetään vastuualueiden toimesta
yksityiskohtaisemmin ja täsmällisemmin. Näin toimiala ja sen vastuualueet muodostavat kokonaisuuden
toimialan strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

92

Uusien ajatusten kärkikaupunki – vuoden 2022 aikana tavoitteena on, että lapsista ja nuorista kasvaa rohkeita ajattelijoita.
Toimenpiteet
− Opiskelijoita osallistetaan omaa oppimista koskevaan päätöksentekoon.
− Opiskelijat rakentavat oman oppimisensa polun omien vahvuuksien näkökulmasta.
Opiskelijoita ohjataan asettamaan itselleen omia oppimisen tavoitteita ja toisaalta arvioimaan omaa oppimistaan tavoitteiden suunnassa. Jatko-opintoihin ohjattaessa autetaan opiskelijaa tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Opiskelija rakentaa omaa oppimisen polkuaan yhdistelemällä pakollisia-, valinnaisia- sekä oppilaitoksen ulkopuolisia opintoja itselleen sopivaksi kokonaisuudeksi.
Sydämessä keravalainen – Tavoitteena on, että kaikista lapsista ja nuorista pidetään huolta.
Toimenpiteet
- Opiskelijoiden ohjauksen vastuunjako ja ohjausprosessi päivitetään.
- Otetaan huoli puheeksi matalalla kynnyksellä ja kohdataan opiskelija arjessa.
Opiskelijoiden ohjausprosessissa eri toimijoiden vastuunjako on selkeä ja toimiva. Opiskelijan esiin tuoma
huoli otetaan puheeksi. Opiskelijoiden poissaoloja seurataan aktiivisesti ja poikkeamiin puututaan. Kaikki
opiskelijat kokevat tulleensa kohdatuiksi arjessa sen eri tilanteissa. Järjestetään oppilaitoksen yhteisöllisyyttä kehittävää toiminta, joissa opiskelijoilla on mahdollisuus tuoda esiin omia vahvuuksiaan ja innostaa muita mukaan toimintaan.
Sivistyksen edelläkävijä – Tavoitteena on, että nuorista kasvaa elinikäisiä oppijoita.
Toimenpiteet
− Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.
− Opiskelijoiden oppimaan oppimisen ja ajattelun taitoja kehitetään.
Jokaisella opiskelijalla on oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka hän rakentaa ohjatusti ja jota
säännöllisesti päivitetään. Opiskelija rakentaa oman opiskelusuunnitelmansa omat vahvuutensa tunnistaen.
Opiskelijoiden oppimaan oppimisen taitoja kehitetään. Opiskelijat asettavat itselleen omat oppimisen tavoitteensa sekä arvioivat omaa oppimistaan ja saavat kehittävää palautetta. Kaikki nuoret ohjataan jatkoopintoihin, yksilö tunnistaa omat vahvuutensa ja osaa arvioida omia taitojaan ja edistymistään sekä saa
palautetta omasta oppimisestaan. Nuorilla on mahdollisuus oppia kokeilemalla ja yrittämällä.
Monimuotoinen viherkaupunki – Tavoitteena on, että opiskelijat kokevat koko kaupungin oppimisympäristönä.
Toimenpiteet
- Opiskelijat pääsevät vaikuttamaan oppimisympäristöään koskevaan päätöksentekoon.
Nuoria osallistetaan omaa oppimisympäristöään koskevaan päätöksentekoon sekä paikallisesti että globaalisti. Yhä useammin opiskelija voi vaikuttaa siihen, missä ja koska opiskelee. Oppiminen ja opiskelu oppilaitoksen ulkopuolisissa opiskeluympäristöissä lisääntyy ja opiskelu on yhä harvemmin aina aikaan ja paikkaan
sidottua. Oppimisympäristönä on koko kaupunki.
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TAVOITTEET 2023-2024
Toimialakohtaiset tavoitteet pysyvät tarkastelujakson aikana samoina. Toimialan tahtotila, eli se mitä halutaan saada aikaiseksi ja vastuualueiden toimenpiteet, eli millä keinoilla toimialan tavoite ja tahtotila saadaan toteutumaan, päivittyvät vuosittain.
Uusien ajatusten kärkikaupunki – tavoitteena on, että lapsista ja nuorista kasvaa rohkeita ajattelijoita.
Sydämessä keravalainen – tavoitteena on, että kaikista lapsista ja nuorista pidetään huolta.
Sivistyksen edelläkävijä – tavoitteena on elinikäinen oppiminen.
Monimuotoinen viherkaupunki – tavoitteena on, että oppimisen ympäristönä on koko kaupunki.

STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite
Uusien ajatusten kärkikaupunki

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Lapsista ja nuorista kasvaa rohkeita ajattelijoita

Opiskelijoita osallistetaan omaa
oppimistaan koskevaan päätöksentekoon ja valintoihin.

Opiskelijatyytyväisyyskysely.

100–80 %

Tavoite
Sydämessä keravalainen

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Lapsista ja nuorista pidetään huolta

Opiskelijoiden ohjauksen vastuunjako ja ohjausprosessi päivitetään.

Kouluterveyskysely

100–80 %

Otetaan huoli puheeksi matalalla
kynnyksellä ja kohdataan opiskelijat arjessa.

Opiskelijatyytyväisyyskysely

100–80 %

Tavoite
Sivistyksen edelläkävijä

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Elinikäinen oppiminen

Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
on laadittu.

100 %

Opiskelijoiden oppimaan oppimisen ja ajattelun taitoja kehitetään.

Syväoppimisen portaikko.

Toimenpide

Mittari

Tavoite
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100–80 %

TA 2022

Monimuotoinen viherkaupunki
Oppimisympäristönä koko kaupunki

Opiskelijoita osallistetaan omaa
oppimisympäristöään koskevaan
päätöksentekoon.

Opiskelijatyytyväisyyskysely

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

167 755 €

210 000 €

216 091 €

Toimintakulut

5 504 160 €

5 755 241 €

5 970 091 €

Toimintakate

-5 336 405 €

-5 545 241 €

-5 754 000 €

HENKILÖSTÖ

TP 2020

TA 2021

Henkilöstömenot (eurot)

3 100 258 €

3 109 370 €

100–80 %

TS 2023

TS 2024

TA 2022

TS 2023

TS 2024

3 121 020 €

3 167 429 €

3 180 099 €

TALOUSTAVOITE
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KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TOIMIALA
Pieninvestointien hankintasuunnitelma
TAE 2022
Pieninvestoinnit yhteensä
Keravanjoen ensikertainen kalustaminen
AV-laite- ja esitystekniikka
Oppimisympäristöjen uusiminen
TS 2023
Pieninvestoinnit yhteensä
AV-laite- ja esitystekniikka
Oppimisympäristöjen uusiminen
TS 2024
Pieninvestoinnit yhteensä
AV-laite- ja esitystekniikka
Oppimisympäristöjen uusiminen
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330 000 €
290 000 €
30 000 €
10 000 €
40 000 €
30 000 €
10 000 €
40 000 €
30 000 €
10 000 €

VAPAA-AJAN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Vapaa-aika ja hyvinvoinnin toimialan tehtävänä on vastata museo-, kulttuuri-, kirjasto-, opisto-, liikunta- ja
nuorisopalveluista sekä niiden kehittämisestä. Lisäksi toimiala vastaa hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisestä kaupunkitasoisesti sekä yhteistyössä Vantaan, tulevan hyvinvointialueen ja HUS:n kanssa.
Palveluita suunnitellaan siten, että kaupunkilaisten osallistaminen, osallistuminen ja yhteisöllisyys
lisääntyvät ja harrastamista ja omaehtoista toimintaa voidaan aiempaa kattavammin tukea avustuksin.
Toiminta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää.
Toimiala on lisännyt yhteistyötä ja synergiaa, mikä on mahdollistanut ammattitaidon laaja-alaisemman
hyödyntämisen paitsi toimialan sisäisesti myös poikkihallinnollisesti.

SITOVA TOIMINNALLINEN TAVOITE 2022
Synergian ja yhteistyön lisääminen tapahtumatoiminnassa – painotus isoihin kaupunkitapahtumiin, kuten
Keravan päivä (”Nuoruuteni Kerava”) sekä Sirkusmarkkinat.
Hyvinvointityössä matalan kynnyksen laaja hyödyntäminen.

TAVOITTEET 2023-2024
Toimiala työsti vuonna 2019–2020 strategian toimenpideohjelman, jossa strategisesta kärjistä vedettiin
seuraavat toimenpiteet. Kyseiset tavoitteet tuodaan esiin vastuualueiden toiminnallissa tavoitteissa.

Innovatiivisuus ja ennakkoluulottomuus työskentelyssä
Hyvinvoinnin toteuttaminen kaupungin palveluissa
Palveluissa huomioidaan elämän, ihmisten ja kulttuurien moninaisuus
Aktivoidaan keravalaiset hyödyntämään olemassa olevaa kaupunkiympäristöä

SUUNNITELMAKAUDEN KESKEISIMMÄT RISKIT
Korona on aiheuttanut suuria toiminnallisia ja taloudellisia menetyksiä koko toimialalle vuosina 2020–2021.
Vaikka yhteiskunta pyrkii palaamaan normaaliaikaan, koronan vaikutuksia voi ilmetä vielä toimintavuonnakin esim. aiempaa alhaisempina osallistumismäärinä ja matalampina maksutuottoina. Menetys ei ole ainoastaan taloudellinen, sillä korona on saattanut laskea ihmisten toimintakykyä ja lisätä eriarvoisuutta. Tilojen
pitkäaikainen sulkeminen vaikutti ihmisten vapaa-ajan tottumuksiin ja hyvinvointiin hyvinkin radikaalisti. On
mahdollista, että pelko vakavasta sairastumisesta vaikuttaa etenkin riskiryhmien osallistumiseen. Aktiivisuuden alentuminen on nähtävissä vuoden 2021 lopulla vielä kaikissa palveluissa.
Vastuualuekohtaisia riskejä sisältyy mm. museon kokoelmien hoitoon ja hallintaan, etenkin kun kokoelmia
siirretään uusiin tiloihin. Kirjaston tietojärjestelmän ikääntyminen voi aiheuttaa haavoittuvuuksia tietoturvaan. Kirjaston vanha palautusautomaatti ei kestä nykyisiä käyttövolyymejä. Kiinteistöissä ja liikuntapaikoissa on korjausvelkaa, ja resurssien riittäminen niiden ylläpitoon ei ole tällä hetkellä itsestään selvää. Se
voi aiheuttaa turvallisuusriskejä.
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STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Mittari

Palveluissa
huomioidaan elämän,
ihmisten ja kulttuurien
moninaisuus

Palveluja kehitetään syksyllä
2021 tehtyjen teemahaastattelujen tulosten perusteella.

Jokainen vastuualue
huomioi palveluissaan
teemahaastattelujen
tulokset.

TOIMIALAN TALOUS
YHTEENSÄ

TA 2022

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

2 059 425 €

2 412 010 €

2 863 086 €

Toimintakulut

10 612 338 €

11 511 570 €

12 517 349 €

Toimintakate

-8 552 913 €

-9 099 560 €

HENKILÖSTÖ

TP 2020
4 280 405 €

Henkilöstömenot (eurot)

Konkreettiset
vaikutukset
vastuualueittain

TS 2023

TS 2024

-9 654 263 €

-9 301 000 €

-9 407 000 €

TA 2021

TA 2022

TS 2023

TS 2024

4 429 170 €

4 782 930 €

4 864 119 €

4 883 575 €
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TOIMIALAN JOHTO SEKÄ HALLINTO- JA TUKIPALVELUT
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Johto sekä hallinto- ja tukipalvelut vastuualue palvelee kaikkia vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan
sitovuustasoja sekä vastaa toimialan johtamisesta, poikkihallinnollisesta yhteistyöstä sekä hallinto- ja
tukipalveluista. Hallinto- ja tukipalveluita kehitetään vastaamaan vastuualueiden muuttuvia tarpeita
hallinnon eri näkökulmista. Osana palveluiden kehittämistä on luotu rakenteet hyvinvoinnin johtamiselle
kaupunkitasoisesti. Lisäksi toimialan johto kehittää kaupunkia kaupunkilaisten toiminnan alustana, mikä
tarkoittaa mm. yhteistyötä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Toimintaympäristö ja tekemisen tavat muuttuvat nopeasti. Aktiivisen kaupunkilaisuuden tukeminen ja
kasvava osallisuus ovat tulevaisuuden trendejä. Palveluita tarkastellaan asukaslähtöisesti, ja niissä
huomioidaan kaupunkilaisten monimuotoisuus.
Sote-uudistuksen myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä aletaan tehdä yhteistyössä Vantaan,
hyvinvointialueen ja HUS:n kanssa. Samalla kun kaupungin sisäiset hyte-prosesseja luodaan ja uudistetaan,
ne tulee synkronoida em. kumppaneiden kanssa synergian ja yhteistyön hengessä.
Hallinto- ja tukipalveluiden vastuualueen toimintaa, työtehtäviä ja tehtävänkuvia sopeutetaan muuttuviin
tilanteisiin, tarpeisiin ja olosuhteisiin. Yhteistyössä vastuualueiden ja muiden toimialojen kanssa haetaan
uusia ratkaisuja prosessien toimivuuden parantamiseksi. Hallinto- ja tukipalveluiden vastuualueen osaamista vahvistetaan ja yhtenäistetään, jotta se palvelisi paremmin substanssivastuualueiden tarpeita mm. tiedon jakamisen, käytännön ohjeistusten ja tietosuojaan liittyvien asioiden osalta.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
•
•
•
•
•

Työstetään laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma monialaisessa yhteistyössä
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Luodaan toimiva yhteistyörakenne Keravan, Vantaan, hyvinvointialueen ja HUS:n yhteistyölle.
Kehitetään hallinto- ja tukipalveluita vastuualueiden tarpeita tukeviksi mm. prosesseja avaamalla ja
tarkastelemalla sekä kartoittamalla kyselyllä substanssivastuualueiden palvelutarpeita.
Kehitetään avustusten ja tilojen luovuttamisperiaatteita edelleen, keskittymällä erityisesti
ohjeistuksiin, viestintään ja sähköisen avustuksenhaun kehittämiseen.
Määritetään järjestöyhteistyön toimintatavat esim. järjestöohjelman muodossa.

TAVOITTEET 2023-2024
Tavoitteina on
•

yhtenäistää ja kehittää tukipalveluiden toimintatapoja ja prosesseja substanssivastuualueilla

•

vakinaistaa kaupungin sisäinen sekä alueellinen yhteistyö ja prosessit hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseksi.
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STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Palveluissa
huomioidaan elämän,
ihmisten ja kulttuurien
moninaisuus.

Avustus- ja tilojen
luovuttamisperiaatteiden
kehittäminen

Ohjeistukset
päivitetty,
kohdeviestintää
tehostettu, sähköisen
avustuksenhaun
suunnittelussa
edistytty.

Kyllä / ei

Hyvinvoinnin
toteuttaminen
kaupungin palveluissa

Kaupungin operatiivinen
hyte-työskentely on
tarkoituksenmukaista

Laaja
hyvinvointikertomus ja
-suunnitelma
hyväksytään

Kyllä / ei

Innovatiivisuus ja
ennakkoluulottomuus
työskentelyssä

Kehitetään hallinto- ja
tukipalveluita
vastuualueiden tarpeita
tukeviksi

Tehdään kysely
vastuualueiden
palvelutarpeista.

Toteutettu kysely ja
pyritty vastaamaan
tarpeisiin.

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

464 536 €

434 810 €

590 117 €

Toimintakulut

774 289 €

884 810 €

982 037 €

Toimintakate

-309 753 €

-450 000 €

-391 920 €

HENKILÖSTÖ

TP 2020

TA 2021

260 370 €

286 190 €

TALOUSTAVOITE

Henkilöstömenot (eurot)

Mittari

100

TA 2022

Kyllä / ei

TS 2023

TS 2024

TA 2022

TS 2023

TS 2024

239 380 €

279 172 €

280 289 €

MUSEOPALVELUT
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022−2024
Museopalvelut tuottaa taide-, historia- sekä kotiseutumuseopalveluita museolain (314/2019) edellyttämällä
tavalla. Näyttelyt, luennot, julkaisut ja digitaaliset arkistoaineistot vahvistavat paikallisidentiteettiä,
tarjoavat tietoa, elämyksiä ja mielekästä tekemistä sekä luovat kulttuurisen osallisuuden mahdollisuuksia.
Kiinnostavat museosisällöt lisäävät kaupungin vetovoimaa ja vahvistavat positiivista imagoa.
Palveluita tuotetaan yhdessä muiden museoiden ja kaupungin eri toimijoiden kanssa. Sinkka ja Heikkilän
kotiseutumuseo toimivat koulujen ja varhaiskasvatuksen oppimisympäristöinä sekä kulttuuristen
hyvinvointipalveluiden alustoina. Kaupungin virikkeellisyyttä ja viihtyvyyttä lisätään sijoittamalla
kokoelmateoksia kaupungin kiinteistöihin ja ulkotiloihin yhteistyössä kaupunkitekniikan ja eri
toimipisteiden kanssa.
Tuusulan ja Järvenpään kanssa alkanut lähialueyhteistyö vakiinnutetaan ja tehdään suunnitelma yhteisen
virtuaalimuseon toteuttamiseksi. Toimivilla ja asiakaslähtöisillä digitaalisilla palveluilla tavoitetaan uusia
yleisöjä, helpotetaan tiedon löytämistä ja annetaan asiakkaille myös tilaisuus tiedon tuottamiseen.
Muistaja-museoiden (Hyvinkää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Riihimäki) ja muiden kumppaneiden kanssa jatketaan
kulttuurihistoriallisten aineistojen avaamista yleisölle. Sinkan nsivut uusitaan asiakaslähtöisiksi ja uutta
organisaatiorakennetta vastaaviksi.
Kokoelmiin valikoidaan Keravan historiasta, taideteollisesta menneisyydestä ja nykytaiteen ilmiöistä
kertovia esineitä, taideteoksia, valokuvia ja arkistoaineistoa. Uusien kokoelmatilojen saaminen on edellytys
sille, että aineistot säilyvät ja niiden digitointi on mahdollista. Tällä hetkellä todennäköisin ratkaisu on
tilojen vuokraaminen Museoviraston kokoelmakeskuksesta, jonne taidekokoelma voidaan sijoittaa keväällä
2022 ja muu aineisto vuonna 2024. Lisäksi tiensä päähän tullut kokoelmahallintajärjestelmä uusitaan.
Näyttelyt rakennetaan valtakunnallisesti kiinnostaviksi, helposti lähestyttäviksi ja mahdollisuuksien mukaan
osallistaviksi. Heikkilän kotiseutumuseota kehitetään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.
Pihasuunnitelmat toteutetaan mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2024 mennessä ja linkitetään osaksi
kaupungin muita viheralueratkaisuja.
Kaupungin juhlavuoden 2024 suunnittelu aloitetaan ja siinä huomioidaan Keravan 100-vuotisjuhla (Keravan
historia -julkaisu) ja tulossa olevien asuntomessujen teema.

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Vuonna 2020 voimaan tullut museolaki (314/2019) määrittelee museoiden toiminnalliset tavoitteet ja
rahoitusperusteet. Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi valtionosuuden edellytysten täyttymisen neljän
vuoden välein, joten toiminnan jatkuva kehittäminen on entistä tärkeämpää.
Tuusulan ja Järvenpään kanssa vuonna 2020 aloitettu lähialueyhteistyö on muuttanut ratkaisevasti Keravan
museopalveluiden toiminnan fokusta ja tulevaisuuden visiota. Strategiatoimisto Poemin johdolla laaditun
suunnitelman mukaisesti alkuvaiheen painopisteitä ovat markkinointi- ja kokoelmayhteistyön tiivistäminen,
myöhemmin yhteinen organisaatio ja kansainvälisen tason näyttelykeskus.
Kesäkuussa 2021 näyttävästi lanseerattu Elävät juuret -lähialuemarkkinointisivuston ylläpito ja syksyllä
alkanut virtuaalimuseon suunnitteluhanke vaativat tulevaisuudessa pitkäjännitteistä työtä ja
jatkoresurssointia. Digitaalisten palveluiden kysyntä tulee kasvamaan entisestään. Niiden kehittäminen
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vaatii kuitenkin uudenlaista osaamista ja taloudellisia satsauksia erilaisiin digitaalisiin välineisiin ja
järjestelmiin.
Monikulttuurisuuden myötä eri kieliversioiden kysyntä kasvaa. Myös kansainvälinen näkyvyys edellyttää
ainakin englanninkielisen sisällön tarjoamista verkossa.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
• Tarjotaan merkityksellisiä kokemuksia ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Näyttelyiden, yleisöopastusten ja luentojen lisäksi palvelut tukevat varhaiskasvatusta ja koulujen opetusta sekä erityisryhmien hyvinvointia ja kulttuurista osallisuutta.
•

Kokoelmien digitaalista saavutettavuutta ja säilytysolosuhteita parannetaan. Taidekokoelman hallintajärjestelmä uusitaan ja teosten siirto mahdollisiin uusiin tiloihin toteutetaan.

•

Jatketaan yhteistyötä kaupungin sisällä ja lähikuntien kanssa. Kulttuuripalveluiden kanssa toteutetaan Nuoruuteni Kerava -kesätapahtuma ja aloitetaan vuoden 2024 ohjelmistosuunnittelu. Tuusulan ja Järvenpään kanssa tehdään suunnitelma yhteisen virtuaalimuseon toteuttamiseksi.

•

Heikkilän kotiseutumuseon kehittämistoimet aloitetaan.

•

Sinkan verkkosivut uusitaan uutta organisaatiorakennetta vastaaviksi

TAVOITTEET 2023−2024
•

Näyttely- ja asiakastyö jatkuu huomioiden vapaaehtoistyö, osallistavat toiminnot, yllätyksellinen ja
matalan kynnyksen ohjelmisto sekä eri kohderyhmien, kuten vanhusten, maahanmuuttajien ja kehitysvammaisten tarpeet.

•

Kokoelmapoliittinen ohjelma päivitetään.

•

Kokoelmatilat valmistuvat, kalustus saadaan toteutettua ja kokoelmasiirrot hoidettua.

•

Kehitetään Heikkilän kotiseutumuseota 2018 valmistuneen suunnitelman mukaisesti. Kohteesta tulee audiovisuaalinen, moniaistinen ja toiminnallinen. Toimintoja kohdennetaan erityisesti lapsille ja
lapsiperheille. Pihasuunnitelmat toteutetaan seuraavalla taloussuunnittelukaudella ja linkitetään
mahdollisuuksien mukaan osaksi kaupungin muita viheralueratkaisuja.

•

Juhlavuoden 2024 näyttelyohjelmisto ja tapahtumat on suunniteltu.
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STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Mittari

Innovatiivisuus ja
ennakkoluulottomuus
toiminnassa

Yhteistyön
tehostaminen
kaupungin sisällä ja
lähikuntien kanssa

Nuoruuteni Kerava -hanke
yhdessä toimialan kanssa

Yleisöopastukset,
luennot ja
seminaarit. Lapsille
ja koululaisille
suunnatut sisällöt,
erityisryhmille
räätälöidyt
hyvinvointipalvelut.
Vapaaehtoiset
mukana
toteutuksissa.

Opastuksiin, työpajoihin ja
muihin tapahtumiin
osallistujien määrä

Kokoelman
saatavuuden
edistäminen

Julkisiin tiloihin
sijoitetut/siirretyt teokset;
mobiilikierrosten (4)
käyttäjämäärä

Hyvinvoinnin
toteuttaminen
kaupungin palveluissa.

Aktivoidaan
keravalaiset
hyödyntämään
olemassa olevaa
kaupunkiympäristöä

TA 2022

Virtuaalimuseosuunnittelu
lähialuemuseoiden kanssa

erityisryhmiin kuuluvien
määrä

Yhteisesti suunniteltujen
tapahtumien kävijämäärä,
Sinkan kävijät (kesä) 6 000
Virtuaalimuseosuunnitelma
valmistuu
Yleisötyön kontaktit 10 000
erityisryhmiin kuuluvia 600
vapaaehtoisia 120

vapaaehtoisten määrä

Siirtoja/sijoituksia 40
mobiilikierrosten
latausmäärä 2 000

Jälleenkuvausprojektin
kuvamäärä Ajapaikissa

TALOUSTAVOITE

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

69 625 €

70 200 €

87 000 €

Toimintakulut

985 869 €

1 028 000 €

1 150 500 €

Toimintakate

-916 245 €

-957 800 €

-1 063 500 €

HENKILÖSTÖ

TP 2020

TA 2021

TA 2022

TS 2023

TS 2024

377 535 €

404 040 €

459 560 €

461 539 €

463 385 €

Henkilöstömenot (eurot)
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TS 2023

TS 2024

KULTTUURIPALVELUT
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Kulttuuripalvelut järjestää kuntien kulttuuritoimintalain ja syksyllä 2020 hyväksyttyjen kulttuurilinjausten
mukaisia mahdollisuuksia nauttia sekä harjoittaa taidetta ja kulttuuria. Kulttuuripalvelut edistää kaikkien
kaupunkilaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuri- ja tapahtumatarjontaan sekä vahvistaa
kaupunkilaisten hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. Monipuoliset ja kaikille avoimet elämykselliset
kaupunkitapahtumat edistävät kulttuurin saavutettavuutta sekä kaupungin viihtyvyyttä ja elinvoimaisuutta.
Tulevina vuosina kulttuuripalvelut vahvistaa entisestään profiiliaan omana vastuualueenaan kehittäen
saavutettavaa, osallistavaa, laadukasta sekä monipuolista kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa. Uudet
toimintatavat vakiinnutetaan organisaatiomuutoksen jäljiltä. Yhteistyötä tehdään sekä paikallisesti että
alueellisesti mahdollisimman laajasti eri toimijoiden kanssa. Kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa
tuetaan avustuksilla, yhteistyöllä sekä kulttuuritoimijoiden verkottamisella.

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Koronapandemian vaikutukset kulttuuri- ja tapahtuma-alaan heijastuvat edelleen palvelujen suunnitteluun,
toteutukseen ja käyttöön.
Väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen vaikuttavat palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten määrä on moninkertaistunut viimeisen
kymmenen vuoden aikana Keravalla. Tarvitaan monialaisia, osallistavia ja saavutettavia kulttuurisisältöjä ja
tapahtumia eri kohderyhmille. Kansainvälisyyden lisääntyminen edellyttää myös monikielisyyden
huomioimista sisältöjen ja tapahtumien viestinnässä.
Eriarvoisuus on lisääntymässä. Kulttuuripalvelut pyrkii vähentämään osaltaan eriarvoisuutta tarjoamalla
matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia, jotka tukevat yhteisöllisyyttä. Hyvinvointityötä on tärkeää
tehdä yhdessä kaupungin eri toimialojen ja toimijoiden kanssa. Osallisuus luo hyvinvointia ja ehkäisee
eriarvoisuuden kasvua.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022.
Tarjotaan monipuolisia, osallistavia, laadukkaita ja saavutettavia kulttuurisisältöjä ja tapahtumia. Palveluissa huomioidaan elämän, ihmisten ja kulttuurien moninaisuus.
Saatetaan loppuun kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen.
Toteutetaan toimialan yhteisiä tapahtumia, erityisesti vuodelta 2021 peruuntunut Nuoruuteni Kerava
-kaupunkitapahtuma (työnimi).
Toimeenpannaan kotouttamisohjelman tavoitteita myös kulttuuripalvelujen vastuualueella.
Huomioidaan tarve kulttuuripalvelujen hybridimallille ja toteutetaan myös digitaalisia palveluja
kohdennetusti.

TAVOITTEET 2023-2024
Palvelutarjonnassa huomioidaan elämän, ihmisten ja kulttuurien moninaisuus. Toimintatapoja ja yhteistyömuotoja kehitetään eri toimijoiden kanssa paikallisesti ja alueellisesti.
Edistetään kulttuurin ja sen keinojen soveltamista mm. kaupungin hyvinvointityössä.
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Vahvistetaan kulttuuripalvelujen ja tapahtumatuotannon vaikuttavuutta ja saavutettavuutta painottamalla
viestintää.
Valmistaudutaan Keravan 100-vuotisjuhlan sekä asuntomessujen ohjelmatuotantoon.

STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Kulttuuri / Tavoite

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Palveluissa huomioidaan elämän, ihmisten
ja kulttuurien moninaisuus

Kulttuurikasvatussuunnitelman
päivittäminen ja siihen
liittyvien kulttuurin
palvelupolkujen
laadinta

Päivityksen valmiusaste

Palveluissa huomioidaan elämän, ihmisten
ja kulttuurien moninaisuus

Toteutetaan tapahtumia Tapahtumien lukumäärä
eri kohderyhmille.
ja tapahtumien
asiakaskäyntien
Toimeenpannaan
kasvattaminen
kotouttamisohjelman
tavoitteita
kulttuuripalvelujen
vastuualueen osalta.

Mm. vähintään yksi
kahdensuuntaista kotoutumista
tukeva tapahtuma, kaksi
tapahtumaa lapsille, yksi
nuorille.

Aktivoidaan keravalaiset
hyödyntämään olemassa olevaa kaupunkiympäristöä

Järjestetään tapahtumia
myös keskustan
ulkopuolella

Vähintään kaksi tapahtumaa
keskustan ulkopuolella

Tapahtumien lukumäärä

Osallistuminen toimialan
yhteiseen Nuoruuteni Kerava
(työnimi) -hankkeeseen

Edistetään osallisuutta
yhteistyössä muiden
toimialojen kanssa.

TALOUSTAVOITE

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

8 805 €

55 000 €

55 000 €

Toimintakulut

381 877 €

605 500 €

627 500 €

Toimintakate

-373 071 €

-550 500 €

-572 500 €

HENKILÖSTÖ
Henkilöstömenot (eurot)

Valmis päivitys ja sen integrointi
osaksi perusopetuksen
opetussuunnitelmaa

TS 2023

TS 2024

TP 2020

TA 2021

TA 2022

TS 2023

TS 2024

125 765 €

222 360 €

236 930 €

237 948 €

238 900 €
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KIRJASTOPALVELUT
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Kirjastopalvelut vastaavat Keravan kirjastopalveluista. Kirjastopalvelut järjestävät kirjastolain mukaisia
kirjasto- ja tietopalveluja eli ylläpitävät monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistävät lukemista ja
kirjallisuutta, tarjoavat tiloja oppimiseen, harrastamiseen ja kansalaistoimintaan sekä edistävät
yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Kirjasto tekee laajaa yhteistyötä mm. koulujen ja
päiväkotien kanssa lasten ja nuorten lukemisen edistämiseksi sekä mediataitojen tukemiseksi. Kirjasto on
mukana merkittäviä synergiaetuja tuovassa Kirkes-yhteistyössä.
Kirjasto tukee kuntalaisten hyvinvointia erityisesti lukemisen edistämisen, digitaitojen tukemisen ja tilojen
tarjoamisen kautta. Lisäksi kirjastolla on tärkeä rooli kahdensuuntaisen kotoutumisen edistämisessä,
ympäristötietoisuuden lisäämisessä ja eriarvoistumisen ehkäisemisessä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Kirjaston tietojärjestelmä on elinkaarensa päässä ja lähitulevaisuudessa on edessä uuden tietojärjestelmän
hankinta. Uuden tietojärjestelmän hankinnassa tulee selvittää mm. sen yhteensopivuus
omatoimikirjastojärjestelmän ja kirjaston mobiilipalvelujan kanssa.
Kirjaston rooli kansalaiskeskustelujen areenana on noussut aiempaa merkittävämmäksi, ja kirjastoja
kannustetaan kehittämään tätä toimintaa aktiivisesti.
Kirjastokimppojen rakennetta Uudellamaalla tarkastellaan ja selvitetään Kirkes-yhteistyön syventämistä
Ratamo-kirjastokimpan kanssa.
Kirkes-kirjastot liittyvät lähivuosina mukaan kansalliseen metatietovaranto Melindaan, mikä
tulevaisuudessa vähentää omassa kirjastossa tehtävää luettelointityötä ja vapauttaa työaikaa pedagogiseen
työhön.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Kirjaston uusi koulu- ja päiväkotiyhteistyösuunnitelma sekä kulttuurikasvatussuunnitelma vakiinnutetaan
osaksi lasten- ja nuortenkirjastotyötä. Kirjasto panostaa lasten ja nuorten lukemisen edistämiseen.
Kirjasto lisää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua erityisesti päättäjien ja kuntalaisten välillä. Kirjasto osallistuu kotouttamisohjelman määrittelemiin toimenpiteisiin kahdensuuntaisen kotoutumisen edistämiseksi.
Kirjaston tapahtumatuotannon painopistettä siirretään osallistavaan suuntaan. Myös kirjaston tiloja ja laitteita kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa.
Kirjasto lisää yhteistyötä muiden Kirkes-kirjastojen kanssa siirtymällä yhteiseen varausjonoon ja kohdistaa
resursseja yhteisiin e-aineistohankintoihin.
Aloitetaan kirjaston uuden lajittelevan palautusautomaatin kilpailutus sekä uuden tietojärjestelmän hankinta.
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TAVOITTEET 2023-2024
Kirjastotalo täyttää 20 vuotta vuonna 2023. Kirjaston palvelualue ja palautusautomaatti uudistetaan vastaamaan uusia tarpeita.
Musiikkikirjastopalveluja kehitetään tukemaan musiikin harrastamista ja itse tekemistä.
Sosiaalista kirjastotyötä ja hakeutuvia palveluja kehitetään vastaamaan ikäihmisten tarpeita entistä paremmin.
Valmistaudutaan Keravan 100-vuotisjuhlavuoteen.

STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Kirjasto / Tavoite

Toimenpide

Mittari

Innovatiivisuus ja
ennakkoluulottomuus työskentelyssä

Kirjaston 3D-printterit ja
muut verstaslaitteet
vakiinnutetaan osaksi
palvelutarjontaa.

Verstaslaitteiden
käyttömäärät ja
asiakastyytyväisyys.

3D-printterit ja muut
verstalaitteet ovat käytössä
asiakastilassa ja tapahtumissa.

Palveluissa huomioidaan elämän,
ihmisten ja kulttuurien moninaisuus

Kirjasto toteuttaa
kotouttamisohjelmassa
määriteltyjä palveluja
kahdensuuntaisen
kotoutumisen
edistämiseksi. Laaditaan
maahanmuuttajataustai
sen asiakkaan
palvelupolku kirjaston
käyttäjäksi.

Kotouttamisohjelman
seuranta.

Valmis maahanmuuttajan
asiakkaaksitulon palvelupolku,
riittävä määrä suomen kielen
oppimateriaaleja ja muita
kahdensuuntaista kotoutumista
tukevia palveluja.

Palveluissa huomioidaan elämän,
ihmisten ja kulttuurien moninaisuus

Kirjasto järjestää erilaisia Erätauko-keskustelujen
ruohonjuuritason
määrä ja niistä saatu
keskustelutilaisuuksia,
palaute.
joilla lisätään
yhteiskunnallista
osallisuutta ja
vahvistetaan
demokratiaa.

Kirjaston tapahtumatuotannon
osaksi on vakiinnutettu
yhteiskunnallisten
keskustelutilaisuuksien
järjestäminen.

Hyvinvoinnin toteuttaminen kaupungin palveluissa

Tapahtumatuotannon
painopistettä siirretään
osallistavaan suuntaan.
Kirjasto tarjoaa tilat ja
tiedotuksen, kuntalaiset
tuottavat sisältöä.

Kirjaston tapahtumatuotannossa
on tilaa kuntalaisten
omaehtoiselle toiminnalle, jota
kirjasto tukee tarjoamalla tilan ja
tiedotusapua.

Osallisuutta lisäävien
tapahtumien määrä ja
niistä saatu palaute.
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TA 2022

Hyvinvoinnin toteuttaminen kaupungin palveluissa

Resursseja kohdistetaan
erityisesti lasten ja
nuorten lukemisen
edistämiseen. Lukutaito
ehkäisee syrjäytymistä.
Kirjaston uusi päiväkotija
kouluyhteistyökonsepti
on vakiinnutettu.

Kirjavinkkausten,
kirjaston käytön
opetusten,
mediakasvatustuokioide
n ja muiden lapsille sekä
nuorille järjestettyjen
palvelujen määrä.

TALOUSTAVOITE

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

59 244 €

90 000 €

95 000 €

Toimintakulut

2 197 199 €

2 310 500 €

2 308 427 €

Toimintakate

-2 137 955 €

-2 220 500 €

-2 213 427 €

HENKILÖSTÖ
Henkilöstömenot (eurot)

Kirjasto tavoittaa koulujen ja
päiväkotien kautta eri-ikäiset
lapset ja nuoret heille
räätälöidyillä palvelupaketeilla.

TS 2023

TS 2024

TP 2020

TA 2021

TA 2022

TS 2023

TS 2024

1 057 274 €

1 092 220 €

1 114 470 €

1 118 928 €

1 123 404 €
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KERAVAN OPISTON PALVELUT
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Keravan Opisto on kaupungin ylläpitämä julkinen oppilaitos, joka tuottaa vapaan sivistystyön kursseja,
luentoja ja muita opinnollisia kokonaisuuksia keravalaisille. Opiston toiminta tukee kaupunkilaisten
hyvinvointia tarjoamalla tilaisuuksia monipuoliseen sivistykselliseen ja harrastukselliseen kehittämiseen
sekä kannustamalla aktiiviseen ajankäyttöön. Lisäksi Opisto ylläpitää kudonta-asemaa sekä järjestää
tilauksesta kaupungin sisäistä henkilöstökoulutusta sekä ulkopuolisille organisaatioille ja yrityksille
myytävää koulutusta.
Opisto huomioi kurssitarjonnassaan perustaitojen, digitaitojen ja ekologisen ajattelun kehittämisen tarpeet
sekä tarjoaa mahdollisuuksia sosiaalisen ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä osallisuuden ja
yhteisöllisyyden kokemiseen. Kansalaisopistojen rooli osaamisen kehittämisen väylänä on kasvamassa.
Keravan Opisto vahvistaa tehtäväänsä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien tarjoajana kehittämällä
pedagogista osaamistaan ja kurssitoimintaansa.
Opisto tekee kehittämisyhteistyötä muiden Keski-Uudenmaan opistojen ja kanssa, mm. oman
henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä, osaamisperusteisten kurssien valmistelussa ja kuntalaisten
digitaitojen vahvistamisessa. Lisäksi Opisto on läheisessä yhteistyössä Ohjaamon ja työllistämispalveluiden
kanssa työllistymistä edistävien perustaitojen kouluttajana. Opisto tekee myös aktiivista yhteistyötä
järjestöjen, yhdistysten ja vapaaehtoistyön toimijoiden kanssa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Kansalaisopiston tehtävät monipuolistuvat. Muutos näkyy mm. kansalaisopistojen roolissa jatkuvan
oppimisen mahdollistajina. Kun kansalaisopiston piirissä saatu osaaminen ja kokemus saadaan näkyväksi,
voi sitä helpommin hyödyntää osana muita koulutuksia. Myös työelämässä tarvittavia muuttuvia taitoja voi
hankkia kansalaisopiston piirissä. Kurssien ja koulutusten opinnollistaminen edellyttää niiden
osaamisperusteista kuvausta ja arviointikriteerejä.
Digitalisoituminen näkyy yhä vahvemmin yhteiskunnan eri toiminnoissa ja palveluissa (mm. pankkipalvelut).
Digitaidot ovatkin rinnastettavissa perustaitoihin (luku- ja kirjoitustaitoon, numeerisiin taitoihin), joiden
puutteellinen osaaminen heikentää osallistumista ja kokemusta osallisuudesta. Digitalisoituminen myös
muuttaa tiedon ja tiedonvälityksen luonnetta, mikä lisää kriittisen ajattelun ja medialukutaidon merkitystä.
Yhtäältä myös globaalien ympäristömuutosten haasteet lisäävät ekologisen ajattelun tarvetta ja merkitystä.
Digitaitojen merkitys on korostunut koronaepidemian aikana myös opistotoiminnassa. Epidemia-ajan
jälkeenkin opisto tarjoaa etäopetuksena toteutettavia kursseja. Niiden myötä tavoitetaan asiakkaita, jotka
eivät pysty tai halua osallistua lähiopetukseen.
Kansalaisopisto on kaikenikäisten opinahjo, jossa huomioidaan eri väestöryhmien toiveet ja kiinnostuksen
kohteet. Tarve uusien pedagogisten ratkaisujen kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi on ilmeinen.
Yhtälailla tarvitaan pedagogista osaamista vähäisen pohjakoulutuksen omaavien osallistujien ohjaamiseen
sekä osaamista ikääntyvien pedagogiikkaan, kun ikääntyvä väestönosa kasvaa ja monimuotoistuu.
Kansalaisopistolla on edelleen voimakas harrastus- ja kulttuuripainotteinen kurssitarjonta. Sen rinnalla on
kuitenkin tarvetta myös kansalais-, yhteisö- ja demokratiakasvatuksellisille kokonaisuuksille.
Kansalaisopiston tehtävä on myös vahvistaa osallisuuden kokemusta, luoda mahdollisuuksia sosiaaliseen
kanssakäymiseen sekä toimia eri taustoista tulevien ihmisten kohtaamispaikkana. Kansalaisopistoilla on
rooli maahanmuuttajien onnistuneessa kotouttamisprosessissa. Keravan Opistolla näiden asiakasryhmien
tavoittamiseen ja osallistamiseen etstiään keinoja ja kohderyhmille kehitetään soveltuvaa opintotarjontaa.
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SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
1) Omaehtoisen elinikäisen oppimisen tukeminen ja monipuolisten harrastusmahdollisuuksien
tarjoaminen
• Etäopetuksen laadullinen kehittäminen ja etäopetuksena toteutettavien kurssien määrän
lisääminen
• Kurssien osaamisperusteisten kuvausten ja arviointikriteerien laatiminen sekä opintopolkujen
laadinta yhteisesti sovittaviin osaamiskokonaisuuksiin
• Maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen tarjoamalla Suomen kielen opintoja
osaamisperusteisesti
• Opintosuoritusten viennin suunnittelu ja toteuttaminen KOSKI-palveluun Opintopolku.fi järjestelmään
2) Toiminnan laadun kehittäminen asiakaspalautteen perusteella
a. Palautejärjestelmän käytön vakiinnuttaminen ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä
3) Työllistymisvalmiuksien ja kotoutumisen tukeminen
• Kehitetään yhteistyötä Keravan sisäisten koulutusten järjestämisessä, ml. työllisyysvalmiuksia
parantavat ja Suomen kielen koulutukset

TAVOITTEET 2023-2024
1) Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kehittäminen osana kuntalaisten koulutuspolkua ja
harrastustoimintaa:
• Kurssien osaamisperusteisen kuvausten lisääminen ja KOSKI-tiedonsiirron varmistaminen
• Henkilöstön ohjaus- ja arviointiosaamisen kehittäminen
• Etäopetuksen laadullinen kehittäminen ja etäopetuksen toteutettavien kurssien määrän
lisääminen
• Uusien pedagogisten ratkaisujen kehittäminen ja toteuttaminen (mm. ikääntyvien
pedagogiikka, vähäisen pohjakoulutuksen saaneiden opetus, maahanmuuttajataustaisten
opetus)
2) Toiminnan laadun kehittäminen onnistuneen asiakaskokemuksen varmistamiseksi:
•

Kurssianalytiikan hyödyntäminen kehittämistyössä

3) Ekologisen ajattelun ja toiminnan vahvistaminen kansalaisopistojen kurssitarjonnassa

110

STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Palveluissa
huomioidaan
elämän, ihmisten ja
kulttuurien
moninaisuus

Omaehtoisen elinikäisen
oppimisen tukeminen ja
monipuolisten
harrastusmahdollisuuksien
tarjoaminen

Osaamisperusteisten
kurssikuvausten ja
tarjonta

Toteutuneita kurssitunteja
10200, kursseja 620

Innovatiivisuus ja
ennakkoluulottomuus
työskentelyssä

Verkkokurssien määrä

Verkkokursseja 15%
kurssitarjonnasta

Opetushenkilöstön
ohjaus- ja
arviointiosaaminen

Osaamisperusteisia
kursseja tarjonnassa 5-8
kpl syksyllä 2022

KOSKI-palvelun
tiedonsiirto

Opetushenkilöstön arvioi
osaamisen tasoa
laadittujen kuvausten ja
arviointikäytäntöjen
mukaisesti
KOSKI-tiedonsiirto
käyttöönotto
onnistuneesti syksyllä
2022

Palveluissa
huomioidaan
elämän, ihmisten ja
kulttuurien
moninaisuus

Palveluissa huomioidaan elämän,
ihmisten ja
kulttuurien
moninaisuus

Toiminnan laadun kehittäminen
asiakaspalautteen perusteella

Työllistymisvalmiuksien ja
kotoutumisen tukeminen

Maahanmuuttajien
kotoutumisen
tukeminen

Työllistymistä tukevat
kurssit ja koulutukset

Hyvinvoinnin toteuttaminen kaupungin palveluissa

TALOUSTAVOITE

Palautejärjestelmän
vakiinnuttaminen ja
hyödyntäminen

TP 2020

TA 2021

TA 2022

386 171 €

487 000 €

483 720 €

Toimintakulut

1 295 180 €

1 348 500 €

1 340 720 €

Toimintakate

-909 009 €

-835 270 €

-857 000 €

HENKILÖSTÖ

TP 2020

TA 2021

815 322 €

835 270 €

Toimintatuotot

Henkilöstömenot (eurot)
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Asiakaskysely
tammikuussa 2022,
asiakastyytyväisyys
vähintään
3,6 (asteikolla 1-5)
Kurssipalautteet ja niiden
hyödyntäminen kaikilla
ainealueilla
Suomen kielen
osaamisperusteiset kurssit
tarjonnassa
Työllistymisvalmiuksia
(perusvalmiuksia)
parantavaa
kurssitoimintaa
yhteistyössä toteutettuna

TS 2023

TS 2024

TA 2022

TS 2023

TS 2024

824 240 €

827 728 €

831 039 €

LIIKUNTAPALVELUT
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Liikuntapalveluiden toimintaa ohjaa liikuntalaki (2015). Liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytyksiä
kunnan asukkaiden liikkumiselle, terveydelle ja hyvinvoinnille. Kuntalaisten liikkumista tuetaan
järjestämällä liikuntapalveluita sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmille,
tekemällä paikallista ja alueellista yhteistyötä, tukemalla kansalaistoimintaa sekä ylläpitämällä liikuntatiloja.
Keskeisenä tehtävänä on fyysisen aktiivisuuden ja arkiliikunnan edistäminen. Palveluiden tulee olla
laadukkaita ja saavutettavia.
Liikuntapalvelut vastaavat liikuntapaikkojen hoidosta (jäähallit, maauimala, uimahalli, ulkoliikuntapaikat),
liikuntapaikkojen vuorojen jakamisesta, yhdistysyhteistyöstä ja avustusten jakamisesta sekä liikunnan
edistämis- ja kehittämistyöstä. Ikääntyneet ja erityisryhmiin kuuluvat asukkaat ovat edelleen tärkeä
kohderyhmä. Omaehtoiseen liikuntaan ja arjen aktiivisuuteen kannustavaa toimintaa kohdistetaan laajasti
kaikille kuntalaisille. Matalan kynnyksen palveluita luodaan liian vähän liikkuville ja niille, joille
liikuntapalvelut eivät ole helposti saavutettavissa. Liikunnan olosuhdetyötä tehdään yhteistyössä etenkin
kaupunkitekniikan toimialan kanssa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Ikääntyneiden määrä kasvaa tulevaisuudessa. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti koko 2020luvun ajan. Tarve ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämiseen lisääntyy. Hyvä ikääntyä Keravalla 2030
-ohjelmassa tavoitellaan ikääntyvien liikkumisen ja arkiaktiivisuuden lisääntymistä.
Väestötasolla liikunnan harrastaminen lisääntyy, mutta samalla fyysinen aktiviisuus vähenee, kun
paikallaanolo lisääntyy ja arjessa liikutaan vähemmän. Hyvinvointityötä ja terveyden edistämistä tulee
tehdä nykyistä laajemmin yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden kanssa.
Keravan lisääntyvä maahanmuuttajaväestö synnyttää uusia tarpeita palveluiden suunnitteluun,
liikuntapalveluiden toteuttamiseen ja palveluiden saavutettavuuteen.
Koronapandemian myötä harrastaminen ja liikkuminen on vähentynyt.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Ylläpidetään ja kehitetään laadukkaita ja saavutettavia liikuntapaikkoja. Vakiinnutetaan uimahallin toiminta
korona-aikaa edeltävälle tasolle.
Tarjotaan monipuolista ja laadukasta ohjaustoimintaa.
Toteutetaan liikuntasuunnitelman 2021–2025 toimenpiteitä: painopisteenä matalan kynnyksen
osallistuminen ja arkiliikkuminen.
Kehitetään uusia toimintatapoja, yhteistyömalleja ja palvelupolkuja, joilla tavoitetaan terveytensä kannalta
liian vähän liikkuvia.

TAVOITTEET 2023-2024
Kehitetään uusia toimintatapoja, yhteistyömalleja ja palvelupolkuja, joilla tavoitetaan terveytensä kannalta
liian vähän liikkuvia. Tehdään monialaista työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
Tuetaan liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä avustuksin. Luodaan hyvä yhteistyöverkosto yhdistysten kanssa.
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Ylläpidetään ja luodaan laadukkaita, monipuolisia ja helposti saavutettavia liikuntapaikkoja. Aktivoidaan
keravalaiset hyödyntämään liikuntapaikkojen ohella koko kaupunkiympäristöä.
Edistetään palveluissa koko kaupungin hyvinvointia ja terveyttä. Huomioidaan palveluissa ihmisten ja
kulttuurien moninaisuus.

STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Mittari

Hyvinvoinnin
toteuttaminen
kaupungin
palveluissa.

Ylläpidetään ja kehitään laadukkaita ja
saavutettavia
liikuntapaikkoja.

Kävijämäärät
liikuntapaikoilla,
asiakaskysely
uimahallissa syksyllä
2022

200 000 käyntiä
uimahallissa,
asiakastyytyväisyys väh. 4,0
(asteikko 1-5)

35 000 osallistujaa ohjatussa
liikunnassa,
asiakastyytyväisyys väh. 4,0
(asteikko 1-5)

Vakiinnutetaan uimahallin toiminta koronaaikaa edeltävälle
tasolle.

TA 2022

Hyvinvoinnin
toteuttaminen
kaupungin
palveluissa.

Tarjotaan
monipuolista ja
laadukasta
ohjaustoimintaa.

Kävijä- ja osallistujamäärät, asiakaskysely ohjaustoiminnasta keväällä 2022

Aktivoidaan
keravalaiset
hyödyntämään
olemassa olevaa
kaupunkiympäristöä

Edistetään
arkiliikuntaa
yhteistyössä muiden
toimialojen kanssa.

Toteutetaan
liikuntasuunnitelman
mukaisia arkiliikunnan
edistämisen
toimenpiteitä.

Lisätään
mahdollisuuksia
matalan kynnyksen
osallistumiseen.

Kehitetään uusia
toimintatapoja ja
palvelupolkuja, joilla
tavoitetaan
terveytensä kannalta
liian vähän liikkuvia.

Uusien käyttäjien
tavoittaminen

TALOUSTAVOITE

Terveysliikunta nähdään
osana kaupungin
terveyden edistämis- ja
hyvinvointityötä.

TP 2020

TA 2021

TA 2022

862 093 €

1 228 000 €

1 329 750 €

Toimintakulut

3 840 011 €

4 235 060 €

4 768 665 €

Toimintakate

-2 977 918 €

-3 007 060 €

-3 438 915 €

HENKILÖSTÖ

TP 2020

TA 2021

935 819 €

969 000 €

Toimintatuotot

Henkilöstömenot (eurot)
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Keravalaiset liikkuvat
enemmän kävellen ja
pyöräillen

Uusia asiakkaita tavoitettu ja
uusia palvelupolkuja
rakennettu

TS 2023

TS 2024

TA 2022

TS 2023

TS 2024

1 053 100 €

1 048 096 €

1 052 288 €

NUORISOPALVELUT
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Keravalaisen nuorisotyön työmuodot ja palvelut koostuvat nuorisotilatoiminnasta, digitaalisesta
nuorisotyöstä, leiri- ja retkitoiminnasta, kohdennetusta-, koulu- sekä jalkautuvasta nuorisotyöstä,
nuorisovaltuustotoiminnasta sekä kansainvälisestä toiminnasta.
Nuorisotilatoiminnassa tarjotaan nuorille mahdollisuus avoimeen kokoontumis- ja pelitoimintaan,
sosiaaliseen ja turvalliseen toimintaympäristöön, yhdessäoloon ja keskusteluun ammattitaitoisen
nuorisotyöntekijän kanssa. Tarvittaessa toimintaa voidaan toteuttaa myös digitaalisesti. Lisäksi
toimintamuotoihin kuuluvat jalkautuva nuorisotyö, liikkuva nuorisotilatoiminta sekä loma-aikojen
tapahtumat. Kohdennetussa nuorisotyössä kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat nuoret. Tällöin
työtä tehdään kodin, koulun ja monialaisen yhteistyöverkoston kanssa mm. Ankkuri-toiminnan kautta.
Verkkonuorisotyössä toteutetaan nuorisotyöllisiä verkkopalveluja sekä käytetään aktiivisesti sosiaalista
mediaa. Yhteistyötä tehdään verkkonuorisotyön valtakunnallisen kehittämiskeskuksen (Verke) kanssa
nuorten pelitoiminnan kehittämisessä.
Nuorisotyöttömyyteen pyritään vaikuttamaan etsivän nuorisotyön ja Ohjaamo -toiminnan avulla.
Tavoitteena on ohjata 16–28-vuotiaita keravalaisnuoria koulutuksen tai työelämän pariin. Nuoria autetaan
hakeutumaan erilaisten tukipalveluiden piiriin, esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Etsivä
nuorisotyö on yhtä aikaa sekä ennaltaehkäisevää että vahvaa tukea tarvitsevien nuorten palvelua. Etsivä
nuorisotyö vahvistaa nuoren omaa toimijuutta ja tukee ottamaan vastuuta omasta elämästä.
Nuorisotyön tulevaisuuden haasteita ovat nuorisokulttuurin nopea muuttuminen, alueen
monikulttuurisuuden lisääntyminen, päihde- ja mielenterveysongelmien kasvu, yhteisöjen pirstaloituminen
ja uusien toimintamuotojen kehittäminen. Toiminnassa korostuvat yksilöllisyys ja uusien teknologioiden
käyttö nuorisotyön välineenä. Kehittämiskohteina ovat koulunuorisotyön toteuttaminen kaikissa Keravan
peruskouluissa, nuorten kohtaaminen digitaalisilla alustoilla sekä tuettu nuorten pelitalotoiminta. Lisäksi
tiivistetään yhteistyötä oppilaitosten kanssa sekä kehitetään nuorisovaltuustotoimintaa yhdessä
Järvenpään ja Tuusulan kanssa.
Projektitoiminnalla kehitetään koulunuorisotyötä kohdentamalla toimintaa 5–6-luokkien alakouluikäisille ja
yläkouluun siirtyville Lisäksi Arco Kerava -hankkeen tavoitteena on luoda turvallinen, inklusiivinen
toimintatila kaikille sateenkaarinuorille. Yhteistyössä kirjaston kanssa on suunniteltu yleisten kirjastojen
toiminnan kehittämistä nuorten ja päättäjien vuoropuhelun foorumina. Hankkeeseen kytketään nuorten
osallisuustyön kehittäminen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukitarve on lisääntynyt viime vuosien aikana. Tähän ovat vaikuttaneet
mm. nuorisotyöttömyys. Kohdennettujen ja erityispalveluiden tarve tulee kasvamaan nuorisotyön osalta
seuraavien vuosien aikana, koska sote-uudistuksen johdosta osalle nuorisopalveluiden järjestämien
tukipalveluiden hoitamiseen tulee lisäpaineita. Lisäksi korona on lisännyt tukitoimien tarvetta osalle nuoria.
Tavoitteena on vastata näihin pienryhmien ja yksilötuen toimenpiteillä.
Nuorisotyön kohderyhmien, alle 29-vuotiaiden nuorten, ikäluokkien koot vaihtelevat jonkin verran
seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kussakin ikäluokassa on keskimäärin 450 nuorta. Keskeisin palvelu on
nuorisotilat, jotka ovat kapasiteetiltaan kohderyhmän kokoon ja palvelun kysyntään nähden kohtuullisella
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tasolla. Tällä hetkellä nuorisotiloissa käy 20–90 nuorta/tila/ilta, joista maahanmuuttajien osuus on noin 35
%. Muuttuvaan palvelutarpeeseen pyritään vastaamaan panostamalla enemmän liikkuvaan ja jalkautuvaan
nuorisotyöhön sekä kehittämällä liikkuvan nuorisotilayksikön toimintaa. Myös kiinteiden nuorisotilojen
toimintaa kehitetään terävöittämällä kohderyhmäajattelua ja lisäämällä toiminnan yhteissuunnittelua.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Nuorisopalvelut syventää nuorten kanssa työskentelevien yhteistyötä palvelupolkujen vahvistamiseksi sekä
kehittää jalkautuvaa erityisnuorisotyötä. Nuorten palvelupolut kuvataan eri palveluista toiseen ja
palvelupolkujen toimivuutta seurataan. Lisäksi parannetaan digitaalisen nuorisotyön menetelmiä ja
palveluja.
Nuorisotilatoiminnan tavoitteena on 18 700 käyntikertaa ja etsivässä nuorisotyön tavoitteena 240 eri
asiakasta vuoden aikana.
Nuorten ”Osallisuuden portaiden” keravalainen malli toteutetaan osana nuorten osallisuuden kehittämistä.
Mallista laaditaan myös käytännön toteuttamissuunnitelma. Nuorisopalvelut on mukana kaupungin
nuorisopoliittisen ohjelman sekä ehkäisevän päihdetyön suunnitelman laadinnassa.
Nuorisopalvelut kehittää matalan kynnyksen etsivän nuorisotyön palveluja sekä tiivistää yhteistyötä
oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. Etsivää nuorisotyötä vahvistetaan yhdellä henkilötyövuodella
vuonna 2022 ja työllisyyden kuntakokeiluun osallistumalla.

TAVOITTEET 2023-2024
Etsivä nuorisotyö toteuttaa ammattikoulujen kanssa enemmän yhteistyötä, kuten lisättyjä päivystyksiä
ammattikouluissa ja oppivelvollisuuden pidentämisestä ohjautuvien asiakkaiden palvelemista.
Nuorisopalveluiden toimintaa profiloidaan asiakaskunnan tarpeiden mukaan joustavasti. Asiakkaat otetaan
mukaan palveluiden arviointiin ja kehittämiseen. Uusia nuoria pyritään saamaan palveluiden piiriin
palvelutarpeen arvioinnin avulla.

STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Mittari

Hyvinvoinnin
toteuttaminen
kaupungin
palveluissa

Kehitetään matalan kynnyksen etsivän
nuorisotyön palveluja, tiivistetään
yhteistyötä oppilaitosten ja muiden
toimijoiden kanssa. Lisäksi
osallistutaan työllisyyden
kuntakokeiluun (Vantaa/Kerava)

Asiakasmäärät (eri
henkilöitä)

240

Palveluissa
huomioidaan
elämän, ihmisten ja
kulttuurien
moninaisuus

Syvennetään nuorten kanssa
työskentelevien tahojen yhteistyötä
palvelupolkujen vahvistamiseksi
(prosessit kuvattu) ja kehitetään
jalkautuvaa erityisnuorisotyötä

Tavoitettujen
nuorten määrä
(asiakkuudet)

850
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TA 2022

Hyvinvoinnin
toteuttaminen
kaupungin
palveluissa

Valmistetaan ja otetaan käyttöön
nuorten ”osallisuuden portaiden”
keravalainen malli osana nuorten
osallisuuden kehittämistä.

TALOUSTAVOITE

Osallisuusmallin
toimivuus

TP 2020

TA 2021

TA 2022

208 951 €

47 000 €

222 500 €

Toimintakulut

1 137 913 €

1 099 200 €

1 339 500 €

Toimintakate

-928 962 €

-1 052 200 €

-1 117 000 €

HENKILÖSTÖ

TP 2020

TA 2021

708 319 €

620 090 €

Toimintatuotot

Henkilöstömenot (eurot)
‘
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Valmistunut
osallisuusmallin
toteutussuunnitelma

TS 2023

TS 2024

TA 2022

TS 2023

TS 2024

859 250 €

862 687 €

866 138 €

KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMIALA
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Toimiala tuottaa arjen toimivuuden kannalta välttämättömyyspalveluita kuntalaisille ja yrityksille sekä
palveluja kaupungin muille hallintokunnille.
Julkinen talouden tasapainottaminen on välttämättömyys, joten infran ja toimitilojen omistuksen tulee olla
taloudellista. Infraa ja toimitiloja tulee myös ylläpitää siten, että niiden arvo säilyy. Taloudellisesti
kannattavinta on huolehtia infrasta ja toimitiloista riittävästi ja oikea-aikaisesti. Elinkaariajattelun tuominen
prosesseihin on tärkeää.
Infran ja toimitilojen määrä ja kustannukset ovat seurausta maankäytön valinnoista, minkä takia
kaupunkitekniikan toimiala tekee tiivistä yhteistyötä kaupunkikehityksen kanssa.
Infran ja toimitilojen tulee palvella myös tulevien käyttäjien tarpeita. Rakenteet ovat pitkäikäisiä ja niiden
tulee olla hyvässä kunnossa vielä vuosikymmenien päästä. Väestön ikääntyminen lisää esteettömyyden
tarvetta niin infrassa kuin toimitiloissa.
Kamppailu ammattitaitoisesta ja osaavasta henkilöstöstä yksityisten ja muiden kaupunkien kanssa tulee
entisestään kovenemaan. Tämän takia on ensiarvoisen tärkeää, että Keravan kaupunki on haluttu
työnantaja.
Asiakkaat ovat yhä tietoisempia palveluiden tasosta ja osaavat vaatia hyvää laatua. Asiakkaiden ja
kaupungin tavoitteet ovat yhtenäiset hyvästä laadusta. Laadun valvontaa tulee lisätä entisestään.
Hyvin toimiva infra, toimitilat ja viihtyisä ympäristö tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja houkuttelevat
Keravalle lisää asukkaita ja yrityksiä.

SUUNNITELMAKAUDEN KESKEISIMMÄT RISKIT
Kaupunkitekniikassa on tuotannon tehostamisen tavaksi valittu oman työn lisääminen. Suurena haasteena
sunnitelmakaudella tulee olemaan osaavan ja sitoutuneen henkilökunnan löytäminen, rekrytoiminen,
perehdyttäminen ja sitouttaminen. Tehokkaan oman palvelutuotannnon ydin on osaava ja motivoitunut
henkilökunta.
Suunnitelmakauden taloudessa on useita haasteita, joihin varautuminen on vaikeaa, koska vastaavia
haasteita ei historiassa aiemmin ole ollut. Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi joukkoliikenteen
käyttöön. Helsingin seudun liikennejärjestelmän kuntaosuuden kustannus nousee 4,38 Me. Vuodelle 2021
on talousarviossa varattu 1,716 Me ja vuoden 2021 talousarvioesityksessä varaudutaan 6,1 Me. Keravan
kustannusosuuden ennakoidaan suunnitelmakaudella laskevan, mutta tulevaisuuden kustannustaso on
epävarma.
Energian hintataso on nousemassa pysyvästi aiempaa korkeammalle tasolle. Pohjoismaiset sähkömarkkinat
ovat entistä tiiviimmin kytkettynä Keski-Eurooppalaisiin markkinoihin, jossa ydinvoiman alasajamista
seuranneet päätökset johtavat enegian hinnan nousuun. Tilapäisesti sähkön hintaa nostaa kuluneen kesän
vähäiset sateet ja sähköntuotannon kannalta keskeisten Norjan vesivoimaloiden normaalia vähäisemmät
tuotantomäärät.
Hyvinvointialueiden käynnistäminen muuttaa kaupungin talouden rakenteita perusteellisesti, jolla on myös
vaikutusta kaupunkitekniikan talouteen.
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Kaupunkitekniikassa on viimeisten vuosien aikana otettu käyttöön monia asioiden- ja töiden hallintaan
liittyviä ICT-järjestelmiä ja silti on tunne, että tarvittaan vielä lukuisia uusia tidonkäsittelyn ja
toiminnanohjauksen järjestelmiä. Vaikuttaa siltä, että aiemmin käytetyt järjestelmät eivät jää pois käytöstä
vaan erilaisten työssä käytettävien järjestelmien lukumäärä kasvaa. Järjestelmien käyttö ei yleensä ole
monimutkaista ja kaupunkitekniikan henkilökunta on osaavaa ja pystyvää. Erilaisten järjestelmien suuri
määrä kuitenkin haastaa työntekijöiden osaamista ja kärsivällisyyttä. Riskinä on, että järjestelmät jäävät
vaajaatehoisesti käytetyiksi, tehokkuus ei lisäänny ja järjestelmien kustannukset kasvavat suuriksi.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Kaupunkitekniikan toimiala panostaa uusiutuviin ja päästöttömiin sekä muihin tulevaisuuden
energiamuotoihin. Sähkö linja-autoliikenne alkaa Keravalla.
Energiatehokkuutta parannetaan toimialan vastuualueella.
Organisaatiokulttuuria kehitetään innostavaksi ja innovatiiviseksi sekä varmistetaan arjen sujuvat
käytännöt.
Toimialan eri vastuualueiden tavoitteet esitellään vastuualuekohtaisesti.

TAVOITTEET 2023-2024
Työ energiatehokkuuden lisäämiseksi ja organisaatiokulttuurin kehittämiseksi jatkuu.

Suunnitelmakauden talouden tarkastelussa on huomioitu tällä hetkellä tiedossa oleva HSL:n maksuosuus,
joka on 2022 vuodelle 6,1 me, 2023 vuodelle 5,4 me ja 2024 vuodelle 5,1 me. Luvut tulevat todennäköisesti
muuttumaan, joka huomioidaan tulevien vuosien talousarvioissa. Lisäksi luvuissa on mukana vuonna 2021
tehdyn tuottavuus ja vaikuttavuusohjelman ennakoidut muutokset, jotka ovat vuodelle 2021 toimintojen
käynnistämisen johdosta kulujen lisäystä 100 000 euroa, 2023 kulut vähenevät 100 000 euroa ja 2024 kulut
vähenevät 136 000 euroa. Kiinteistöpalveluissa on huomioitu, että vuonna 2023 vuoden 2022 talousarvion
kompensaatiot ovat asiakkaidenhinnoissa mukana ja negatiivitsa katetta syntyy vain puistoruokailusta ja
päiväkotien perussiivouksesta. Tuottojen ja kulujen odottetaan muuten kasvavan arvioidun inflaation
verran eli 2 %.

STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Mittari

Monipuolinen
viherkaupunki

Kerava liittyy osaksi
eurooppalaisten
vähähiilipäästöisten
kaupunkien verkostoa
(SECAP)

Verkostoon on liitytty/ ei.
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TA 2022
Toimenpideohjelma tuodaan
luottamushenkilöiden
käsittelyyn.

Innostunut
henkilöstö

Luomme innostavan ja
Työhyvinvointi-kyselyn
innovatiivisen
yleisarvosana.
organisaatiokulttuurin sekä
varmistamme arjen sujuvat
käytännöt.

TOIMIALAN TALOUS YHT.

Uudesta työhyvinvointikyselystä
ei synny numeerista arviointia.

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

29 691 800

29 935 650

30 868 051

Toimintakulut

-31 526 500

-33 207 690

-37 513 770

Toimintakate

-1 834 700

-3 272 040

HENKILÖSTÖ

TP 2020
-10 448 000

Henkilöstömenot (eurot)

TS 2023

TS 2024

-6 645 719

-6 447 000

-6 190 000

TA 2021

TA 2022

TS 2023

TS 2024

-11 007 000

-11 870 000

-12 108 000

-12 350 000
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KAUPUNKITEKNIIKAN JOHTO, TALOUS JA HALLINTO
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Talous- ja hallintopalveluiden vastuualue vastaa toimialan ja toimialajohtajan tukipalveluista: talous,
henkilöstö, hallinto ja hankinnat sekä asuntopalveluista. Palvelutarve muodostuu toimialan ja sen johdon
sekä kaupungin prosessien ja niiden kehittämisen vaatimista palveluista. Asuntopalvelut jakaa tietoa
asumisen eri vaihtoehdoista ja tukimuodoista, asumisen liittyvistä sopimuksista sekä asuntorakentamisen
lainoituksesta ja erityisesti vuokra-asumisesta. Vuokra-asuntojen asukasvalintoja ja vuokranantajien
toimintaa valvotaan viranomaisroolissa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Keravan kaupunki on keskittänyt tukipalveluiden järjestämistä keskushallintoon tavoitteena parantaa
toiminnan tehokkuutta ja laadukkuutta. Vuoden 2019 aloitti keskitetty viestintäyksikkö, johon
kaupunkitekniikan viestinnän asiantuntija siirtyi. Hänen pääasiallinen työpisteensä jäi kaupunkitekniikan
toimitiloihin ja yhetistyö ja palvelu on sujunut erittäin hyvin.
Kaupungin keskitetty hankintayksikkö aloitti toimintansa 1.8.2020. Tavoitteena on, että hankintayksiköltä
saadaan teknistä tukea hankintoihin ja hankintayksikkö mahdollisesti pystyy toteuttamaan jotiakin
hankintoja palveluna. Tehokkainta yhteistyötapaa rakennetaan yhteistyössä.
HR-palvelut on keskitetty kesällä 2020 keskushallintoon. Kaupunkitekniikalle ja kasvolle on osoitettu
yhteinen HR-assistentti. HR-asioiden hoito jakautuu kaupunkitekniikassa esimiesten ja hallinnon
työntekijöiden kesken. HR-assitentin työpanos on lisäresurssi kaupunkitekniikan HR-asioiden hoitoon ja
erittäin tervetullut ja tarpeellinen. Vuonna 2021 on kaupungille palkattu työhyvinvointipäällikkö, joka tulee
myös parantamaan työntekijöiden saamia HR-palveluita.
Kaikki hallinnon käyttämät järjestelmät ovat uudistuneet kahden vuoden aikana. Syksyllä 2020 otettiin
käyttöön uusi HR-järjestelmä. Lautakuntien päätösten ja viranhaltijoiden päätösten valmistelu siirtyi uuteen
järjestelmään vuoden 2021 aikana. Cloudia kilpailutusjärjestelmässä otettiin käyttöön
sopimushallintajärjestelmä keväällä 2021. Kesällä 2021 luottamushenkilöiden toimintaan otettiin käyttöön
luottamushenkilöportaali. Järjestelmäuudistukset ovat erittäin mittavia ja laajalti organisaatioon
vaikuttavia. Uusien järjestelmien toivotaan tehostavan ja helpottavan työntekoa. Järjestelmäuudistukset
ovat erittäin välttämättömiä ja tarpeellisia. Vuoden 2022 aikan pitää edelleen huolehtia, että järjestelmät
tulevat tehokkaaseen käyttöön ja työntekijät saavat hyvän koulutuksen ja käyttötuen järjestelmiin.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Uusien järjestelmien käyttöönoton onnistumisen ja tehokkaan käytön varmistaminen. Kaupunkitekniikan
päätösten ja prosessien laillisuusperustan varmistaminen.

TAVOITTEET 2023-2024
Tavoitteena vuosille 2022-2023 on perustehtävien sujuva hoitaminen ja sisäisten palveluiden laadun
parantaminen.
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STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Mittari

Sydämessä
keravalainen

Toteutamme ajan
hermolla olevaa
viestintää.

Toimialalla on viestinnän
kehittämissuunnitelma.
Viestinnän
kehittämissuunnitelma
valmis/ ei valmis.

Sydämessä
keravalainen

Käytämme kaikkia
viestinnän kanavia
tehokkaasti ja
tuotamme
ajankohtaista sisältöä
asiakaslähtöisesti.

Verkkosivujen kävijämäärän
kehitys
Verkkosivujen
mobiilikäyttäjien
kävijämäärän kehitys

Innostunut
henkilöstö

Kaupunki tarjoaa
esimiehille
monipuolisen
valmennusohjelman,
jota toimialalla
täydennetään.

Työhyvinvointikyselyn
esimiestoiminnan arviointi.

TALOUSTAVOITE

TA 2022
Viestintä on siirretty
keskushallintoon. Toimialalle ei
tehdä viestinnän
kehittämissuunnitelmaa.
KS. em. seurataan
keskushallinnossa.

Uudessa henkilöstökyselyssä ei
tehdä numeerista arviointia
esimiestyöstä.

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

1 085 000

983 320

929 847

Toimintakulut

-980 000

-1 116 740

-1 151 137

Toimintakate

105 000

-133 420

-221 290

HENKILÖSTÖ

TP 2020

TA 2021

Henkilöstömenot (eurot)

-491 000

-600 000
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TS 2023

TS 2024

TA 2022

TS 2023

TS 2024

-606 000

-618 000

-630 000

INFRAPALVELUT
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Infrapalvelut tuottavat Keravalaisille välttämättömiä yhdyskuntateknisiä palveluita, kuten katujen,
vesihuollon, puistojen ja yleisten alueiden suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluita.
Infrapalvelut vastuualue jakautuu kuuteen yksikköön: liikennesuunnittelu, infran suunnittelu,
rakentaminen, kunnossapito, viherpalvelut ja vesihuolto. Infrapalvelut vastaavat myös Kaupungin varikosta
ja korjaamotoiminnasta.
Infrapalveluiden kunnossapitopalvelut ovat pääosin lakisääteisiä.
Kunnan hallinnassa olevien yleisten aluiden tulee olla turvallisia, terveellisiä ja käyttötarkoitukseen sopivia.
Infrapalveluiden toiminta perustuu kaupunkistrategiaan 2025.
Infrapalveluiden toiminnassa pyritään huomioimaan entistä enenmmän kuntalaisen näkökulma sekä
siirtymään reaktiivisesta toiminnasta ennakoivaan prosessimaiseen toimintaan. Kaupunkiympäristön
digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja haasteet on kartoitettava. Digijärjestelmien kehittämiseen,
hankintaan ja käyttöönottoon on varauduttava.

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Toimintaympäristön muutoksiin vaikuttavat kaavoitushakkeiden etenemisaikataulu, esimerkkinä keskustan
kehittämisen eteneminen ja asuntomessualue. Asuntomessualueen suunnittelu ja toteutuksen valmistelu
vaatii infrapalveluilta merkittävästi työaikaa, resursseja, innovointikykyä ja yhteistyökykyä kaupungin eri
yksiköiden ja sidosryhmien kanssa.
Toimintaympäristön muutoksia aiheuttavat yhä enemmissä määrin vesihuollon, viheralueiden, siltojen ja
yleisten alueiden kasvavat korjaustarpeet ja korjausvelan taittaminen.
Hankkeiden priorisoinnit, aikataulujen yhteensovitus ja kustannusseurannan rooli korostuu nykyisessä
taloustilanteessa. Kilpailu osaavasta henkilökunnasta on edelleen nouseva trendi ja haaste koko toimialalle.
Vaikeasti ennakoitavat muutostekijät taloudessa ja ympäristössä aiheuttavat työntekijöille
psykosomaattista kuormitusta, joka on huomioitava riittävänä panostuksena työkyvyn ylläpitämiseen ja
laadukkaaseen esimiestyöhön.
Epätyypilliset sääolot ja ilmaston ennalta-arvaamattomuus luovat haasteita katuinfran toimivuudelle mm.
paikallisten rankkasateiden osalta. Kaupunkiympäristössä tapahtuvien lyhytaikaisten tapahtumien
edistäminen luo haasteita nykyisten yleisten alueiden käyttömahdollisuuksille. Uuden infran
rakentamisessa on huomioitava aluekehityskuvien ohjeistus ja yhteistyömuotojen moninaistuminen.
Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön muutosten vaikutukset on arvioitava ja huomioitava.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Palvelutarpeet pysyvät edellisiin vuosiin nähden melko samana, mutta viestinnän ja töiden ennakoinnin
merkitys kasvaa.
Turvallisuusnäkökulma on keskeinen vaikutin palvelusta riippumatta.
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TAVOITTEET 2023-2024
Infrapalveluiden tavoitteet pohjautuvat kaupunkistrategiaan 2025. Keskeisinä konkreettisina tavoitteina
ovat toiminnan tehokkaampi prosessointi, kaupungin infrarakenteiden suunnitelmallinen ja ajantasainen
korjaaminen, kunnossapitonäkökulman huomiointi suunnittelussa sekä virkistysalueiden pitkäjänteinen
kehittäminen.
Asuntomessualueen infran ja melusuojauksen suunnittelu ja rakentaminen on suurin projekti
infrapalvelulle vuoden 2022-2024 osalta. Asuntomessualueen rakentamisen haasteena ovat muun muassa
vaativat pohjaolosuhteet, kireä aikataulu ja rajattu budjetti yhdistettynä kiertotalousteemaan.
Eteläisen alueurakan ottaminen omajohtoiseksi vaatii viisi uutta työntekijää ja kunnossapitokalustoa.
Ammattitaitoisen henkilökunnan saaminen ja tarkoituksenmukaiset konehankinat vaativat itsessään
merkittävän valmistelevan työpanoksen ennen kuin kunnossapitotyöt pystytään aloittamaan ja
kustannussäästöä aikaansaada.
Keskustan alueen infran kehittäminen viihtyisäksi, turvalliseksi ja kaupunkikuvallisesti laadukkaaksi että
korkeatasoiseksi yhteensovitetaan kiinteistökehityshankkeiden aikataulujen mukaisesti.
Kuntalaispalautteiseen pyritään vastaamaan entistä paremmin, minkä pitäisi näkyä parantuneena
asiakastyytyväisyytenä.
Strategian painospisteet jalkautetaan koko henkilökunnan tietoon, pyrkien henkilöstön kanssa
kahdensuuntaiseen yhteydenpitoon. Kehittämismyönteiseen ilmapiiriin ja kokeilukulttuuriin kannustetaan.
Palvelutarve projektien ja selvitytöiden osalta on kasvanut. Dokumentaatio- ja raportointivelvollisuuden
lisääntyminen kasvattavat henkilötyötarvetta ja sähköistä tiedonhallintaa. Henkilöstävajetta ei voida
korjata ainoastaan konsulttien avulla.
Palveluiden tuottamisessa on huomioitava digitalisaation vaatimien laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden
hankinta ja niiden integroitavuus kaupungin järjestelmiin. Henkilökunnan riittävästä osaamistasosta on
huolehdittava.
Lähivuosien eläköitymisen aiheuttamaan työvoimatarpeeseen varaudutaan ajoissa. Ammattitaitoisen
henkilökunnnan pysyvyyden ja saatavuuden haasteet tunnistetaan. Henkilökunnan työhyvinvointiin ja
jaksamiseen panostetaan.
Joukkoliikenteen HSL:n kuntaosuuden nousu kasvattaa 2023-2024 kustannuksia merkittävästi. Luvuissa on
vielä huomattavaa epävarmuutta.

STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Mittari

Sydämessä
keravalainen

Parannetaan puistojen
hoitoa

Yhdyskuntatekniset
palvelut mittari

Sydämessä
keravalainen

Luodaan Keravalle
esteettömät ja turvalliset
liikkumisen olosuhteet

Vuoden 2019-2021
investointiesityksiin tuotu
penkki- tai muu
esteettömyysprojekti.
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TA 2022
Puistojen hoito-mittari 2022
tavoite 3,7 (2021:3,67 ja 2020:
3,73)
Lisätään Keravalle penkkejä
vähintään 10 kpl kuntalaisten
valitsemille paikoille 2022

Monipuolinen
viherkaupunki

Kehitetään
virkistysalueita kuten
Jokivarren alue,
Aurinkomäki, Keinukallio,
Kesärinne ja Nikuviken.

Yleissuunnitelma
käynnistetty/ ei
käynnistetty

Sydämessä
keravalainen

Parannetaan
liikennealueiden
talvihoitoa

Yhdyskuntatekniset
palvelut mittari

Talvihoito-mittari 2022 tavoite
3,6 (2021:3,25 ja 2020: 3,65)

Sydämessä
keravalainen

Parannetaan
liikennealueiden
ylläpitoa

Yhdyskuntatekniset
palvelut mittari

Liikennealueiden ylläpito-mittari
2022 tavoite 3,6 (2021: 3,37 ja
2020:3,62)

Sydämessä
keravalainen

Parannetaan veden
laadun kokemusta

Yhdyskuntatekniset
palvelut mittari

Veden laatu-mittari 2022
tavoite 4,9 (2021: 4,89 ja 2020
4,84)

Sydämessä
keravalainen

Parannetaan yleisten
alueiden valaistusta.

Yhdyskuntatekniset
palvelut mittari

Katuvalaistus-mittari 2022
tavoite 3,9 (2021: 3,86 ja 2020
3,87)

Sydämessä
keravalainen

Parannetaan kokemusta
veden
toimintavarmuudesta

Yhdyskuntatekniset
palvelut mittaus

Veden toimintavarmuus-mittari
2022 tavoite 4,8 (2021: 4,72 ja
2020: 4,80)

Uusien
ajatusten
kärkikaupunki

Tehdään aseman seudun
liityntäpysäköinnistä
älykäs

Toteutettu/ ei toteutettu.

Sydämessä
keravalainen

Parannetaan
leikkipaikkojen siisteyttä
ja varusteiden kuntoa

Yhdyskuntatekniset
palvelut mittaus

TALOUSTAVOITE

Jokivarren alueen
yleissuunnitelu on käynnistetty.

Leikkipaikkojen siisteys ja
varusteiden kunto 2022 tavoite
3,60 (2021:3,51 ja 2020:3,59)

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

10 663 000

10 610 290

10 813 620

Toimintakulut

-11 574 000

-11 977 650

-15 467 689

Toimintakate

-911 000

-1 367 360

-4 654 069

HENKILÖSTÖ
Henkilöstömenot (eurot)

Projekti keskeytettiin koronan
takia.

TS 2023

TS 2024

TP 2020

TA 2021

TA 2022

TS 2023

TS 2024

-3 393 000

-3 242 000

-3 737 000

-3 812 000

-3 888 000

124

PAIKKATIETOPALVELUT
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2021-2023
Paikkatietopalveluiden tuotteita ovat maastomittaus, paikkatiedot sekä kiinteistönmuodostus ja
kiinteistörekisterinpito.
Kiinteistöjen muodostaminen ja kiinteistörekisterin ylläpito ovat lakiin perustuvia viranomaistoimintoja.
Myös kaavan pohjakartan tuottaminen ja asemakaava-alueen tonttien ja rakennusten maastomittaamiset
ovat hyvin pitkälle laissa ja asetuksissa säädeltyjä.
Kaupunki pitää yllä koko alueeltansa vektorimuotoista pohjakarttaa, joka mahdollistaa sujuvan
kaavatuotannon sekä kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen. Ylläpidettävää pohjakarttaa on
kaikkiaan noin 31 ha, josta asemakaava-alueita noin 55 %. Näillä alueilla kaupunki vastaa myös
kiinteistötoimituksista ja kiinteistörekisterin pidosta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Kaupungilla tulee olla kaupungin kehittymisen edellyttämä tonttivaranto sekä resurssit tuottaa uusia
tontteja jatkuvasti, ajantasainen kiinteistörekisterijärjestelmä karttatietoineen, paikkatietojen ylläpito- ja
jakelujärjestelmä, sekä näiden vaatimat tukiprosessit järjestettynä, mm maastomittaus.
Koska Keravan kaupungilla on kiinteistörekisterinpitovastuu, tulee sen huolehtia kiinteistöjen
muodostamistoimenpiteistä niihin liittyvine tukiprosesseineen. Vuosittain rekisteröidään n. 50 uutta
kiinteistöä ja hyväksytään 30 uutta tonttijakoa tai tonttijaon muutosta. Rakennusvalvonnan mittaus- ja
laskentatehtävät tehdään siinä laajuudessa kuin asiakastilauksia tulee. Esimerkiksi rakennuspaikkojen
merkitsemisiä ja katselmuksia on vuosittain molempia noin 90. Näissä tuotteissa suoritteiden lukumäärää ei
voi muuttaa suoraan henkilötyömäärää muuttamalla. Kaupunki voi vaikuttaa tulevan rakentamisen
määrään kaavoituksella, mutta kaavoitettu tonttimäärän tai kaupungin myymä tonttimäärä ei pelkästään
selitä palvelusuoritteiden määrää.
Kaupunki pitää yllä koko alueeltansa vektorimuotoista pohjakarttaa, joka mahdollistaa sujuvan
kaavatuotannon sekä kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen. Vaatimukset tämän ajantasaisuutta
sekä paikkatietojen oikeellisuutta ja luotettavuutta kohtaan kasvavat koko ajan aineistojen siirtyessä yhä
suuremmassa määrin jokamiehen käyttöön (gps, navigointi, nettikartastot, rajapinnat jne.).
Kiinteistönmuodostuksessa, maastomittauksessa sekä paikkatiedoissa palveluiden kysyntä on ollut
poikkeuksellien korkealla tasolla vuodesta 2020 alkaen, mikä johtuu suuresta rakentamisen määrästä. On
epätodennäköistä, että tässä tapahtuisi merkittävää kasvua. Nykyinen taso pystytään ylläpitämään
siirtämällä vähemmän kiireisiä kehitys- ja rekisterijärjestelmän perusparannustöitä siirretään
myöhemmäksi.
Kiinteistönmuodostuksessa lain sallima vaihtoehto on siirtää rekisterin pito Maanmittauslaitokselle (MML),
mutta yleensä Keravan kokoiset ja sitä suuremmat kaupungit ovat päätyneet tuottamaan palvelut itse, eikä
nopeasti kehittyvän kaupungin ole syytä siirtyä MML:n kiinteistönmuodostus- ja rekisterinpitopalveluihin.
Yleisesti ottaen akuutteihin muutoksiin palvelukysynnässä kyetään vastaamaan joustamalla vähemmän
kiireisistä kehitystöistä sekä käyttämällä opiskelija- ja työllistämisresursseja.
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SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2021
Paikkatietotuotteiden kehittäminen hoidetaan omana ja opiskelijatöinä. Ulkopuolisten konsulttien käyttö
on kuitenkin pakollista niissä kehitystöissä, jotka kohdistuvat itse ohjelmistoihin.
Euroopan komissio vaatii INSPIRE – direktiivissään paikkatietoaineistoja tuottavilta julkisyhteisöiltä näiden
aineistojen julkaisua ja avaamista standardoiduissa rajapinnoissa (WMS, WFS). Tämä edellyttää Keravan
kaupungilta tietoteknistä panostusta osaamiseen ja ohjelmisto- ja palvelinkapasiteettiin.
Paikkatietopalvelut panostaa lähivuosina komission vaatimusten täyttämiseen.

TAVOITTEET 2022-2023
Paikkatietotuotteiden kehittäminen hoidetaan omana ja opiskelijatöinä. Ulkopuolisten konsulttien käyttö
on kuitenkin pakollista niissä kehitystöissä, jotka kohdistuvat itse ohjelmistoihin.
Euroopan komissio vaatii INSPIRE – direktiivissään paikkatietoaineistoja tuottavilta julkisyhteisöiltä näiden
aineistojen julkaisua ja avaamista standardoiduissa rajapinnoissa (WMS, WFS). Tämä edellyttää Keravan
kaupungilta tietoteknistä panostusta osaamiseen ja ohjelmisto- ja palvelinkapasiteettiin.
Paikkatietopalvelut panostaa lähivuosina komission vaatimusten täyttämiseen.
Keravan kaupungin strategiassa strategisena kärkenä nostetaan esiin ”uusien ajatusten kärkikaupunki”,
johon kuuluu myös digitalisaation kehittäminen. Paikkatietopalvelut vastaa osaltaan tähän tavoitteeseen
kehittämällä yhteistyössä kaupunkikehityspalveluiden kanssa 3D-kaupunkimallinnusta omiin ja muiden
vastuualueiden tarpeisiin. Tulevaisuudessa mallipohjaiset rekisterit, suunnitelmat ja rakennushankkeet
tulevat olemaan arkipäivää, ja Keravan kaupungin tulee kyetä vastaamaan näihin uusiin haasteisiin ja
mahdollisuuksiin.

STRATEGIAN TAVOITTEET 2021-2023
Tavoite

Toimenpide

Mittari

Uusien ajatusten
kärkikaupunki

Kerava- sovelluksen Sovellus käytössä/ ei
käyttöönotto
käytössä

Uusien ajatusten
kärkikaupunki

3Dkaupunkimallien
kehittäminen ja
vaiheittainen
käyttöönotto.

Tekniikkaa otettu
käyttöön/ ei otettu /
osittain otettu käyttöön.
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TA 2021
Sovellus teknisesti valmis, odottaa
tuotantokäyttöön viimeistelyä.
Koko kaupungin kattavan 3D-mallin
vaiheet on selvitetty. Ensimmäisen
vaiheen kuorimallin tuottaminen
on teknisesti mahdollista.

TALOUSTAVOITE

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

291 000

300 000

350 000

Toimintakulut

-911 000

-1 013 650

-1 043 470

Toimintakate

-620 000

-713 650

-693 470

HENKILÖSTÖ

TP 2020

TA 2021

Henkilöstömenot (eurot)

-624 000

-657 000
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TS 2023

TS 2024

TA 2022

TS 2023

TS 2024

-690 000

-704 000

-718 000

RAKENNUSVALVONTA
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Rakennusvalvonnan tehtävänä on vastata rakentamisen viranomaisvalvonnasta niin maankäyttö- ja
rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään sekä antaa rakentamisen yleistä ohjausta ja
neuvontaa. Rakennusvalvonnassa työskentelee 8 henkilöä.
Vastuualueeseen määrärahoihin sisältyy rakennusvalvonnan lisäksi, teknisen lautakunnan lupajaoston ja
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen määrärahat.
Rakentamiseen liittyviä lupapäätöksiä myönnetään sovittujen määräaikojen puitteissa. Taloudellinen
tilanne vaikuttaa oleellisesti lupien kysyntään ja laatuun. Lupamäärien laadun ja määrän ennustaminen
ennakkoon on hankalaa.
Rakennusluvat käsitellään täysin sähköisesti. Sähköinen arkisto tehostaa asiakaspalvelua.
TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Rakennuslainsäädäntöä tullaan muuttamaan vuonna 2022.
Alaa säätelevät uudet säädökset ja vanhojen säädösten jatkuva muuttuminen asettavat henkilökunnan
osaamiselle ja ajankäytölle erityisiä vaatimuksia. Muutokset vaikuttavat oleellisesti toimintaympäristöön.
Rakennusvalvonta seuraa aktiivisesti rakennuslainsäädännössä tapahtuvia muutoksia ja reagoi niihin niiden
edellyttämällä tavalla.
Asemakaavoitus vaikuttaa myös osaltaan rakentamisen määrään ja laatuun. Viime vuosina on
asuinkerrostalo- ja omakotitalorakentaminen ollut erityisen vilkasta. Vapaana olevien
asuinkerrostalotonttien väheneminen rajoittaa lähitulevaisuudessa niiden rakentamista. Myös
hoivapalveluiden lisääntyvä tarve edellyttää sopivien tonttien asemakaavoittamista.
Sähköinen asiointi (Lupapiste) on muuttanut rakennusvalvonnassa asiointikulttuuria oleellisesti. Vanhojen
rakennuslupa-asiakirjojen muuttaminen sähköiseen muotoon on edennyt hyvin. Asiakirjojen sähköinen
myyntikanava (Lupapiste-kauppa) on aktiivisessa käytössä.
Rakennetun ympäristön laajeneminen ja tiivistyminen lisäävät valvonnan tarvetta entisestään. Toimiva
rakennusjärjestys säätelee sopivasti rakentamisen toteutusta Keravalla. Uusi rakennusjärjestys otettiin
käyttöön 1.8.2021. Ympäristön siisteyden valvontaan käytettävä työaika lisääntyy. Tilastoinnin
lisääntyminen lisää myös osaltaan työmäärää jonkin verran.
SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Rakennusvalvonta toimii osana tonttituotannon ketjua ja vastaa oikea-aikaisesti lupa- ja muiden
viranomaispalveluiden kysyntään.
Rakennusvalvonta seuraa vuosittain pientalorakentajien sekä heidän vastaavien työnjohtajien
asiakastyytyväisyyttä.
Rakennusvalvonta tuottaa rakentamisesta tarkkoja tilastoja valtion viranomaisten sekä kaupungin omaan
käyttöön.
Erilaisten lupien käsittelyajoille on asetettu tavoitteet, joita tarkkaillaan vuosittain.
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TAVOITTEET 2023-2024
Rakennusvalvonta jatkaa toimintaansa lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja seuraa toimintaansa kuten
vuonna 2021.

STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Mittari

TA 2022

Sydämessä
keravalainen

Kehitämme erilaisia
palveluja asiakaslähtöisesti
ja laadukkaasti

Omakotirakentajan kokonaisarvio
palveluista.

3,9

Sydämessä
keravalainen

Kehitämme erilaisia
palveluja asiakaslähtöisesti
ja laadukkaasti

Omakotirakentajien vastaavien
työnjohtajien kokonaisarvio palvelusta.

3,9

TALOUSTAVOITE

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

582 000

381 000

386 000

Toimintakulut

-1 225 000

-1 368 610

-1 401 220

Toimintakate

-643 000

- 987 610

-1 015 220

HENKILÖSTÖ

TP 2020

TA 2021

Henkilöstömenot (eurot)

-560 000

-604 000
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TS 2023

TS 2024

TA 2022

TS 2023

TS 2024

-599 000

-611 000

-623 000

KIINTEISTÖPALVELUT
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Huolto- ja ylläpitopalvelut:
Kiinteistöpalvelut vastaa kaupungin omistamien kiinteistöjen huolto- ja ylläpitopalveluista sekä hankkii
kaupungin toiminnassaan tarvitsemat vuokratilat. Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitopalvelujen tarkoituksena
on tuottaa terveelliset ja turvalliset toimintaympäristöt kaupungin eri toimialoille. Palvelut tuotetaan itse
johdettuna palveluna ja omaa palvelutuotantoa kehittämällä. Haahtela RES -sähköinen huoltokirja kokoaa
kiinteistön tiedot keskistetysti yhteen, jonka avulla huoltotehtävien hallinnointi on selkeää ja tehokasta.
Investointiyksikkö:
Investointiohjelma määrittelee rakennettavat ja peruskorjattavat kohteet, ja ne tulevat kaupungin
kiinteistöpalveluiden huollon ja ylläpidon piiriin. Investointien rakennuttaminen ja valvonta tehdään
pääosin omana työnä, jota täydennetään ostopalvelulla.
Ateriapalvelut:
Ateriapalvelujen tehtävänä on tuottaa asiakkailleen terveyttä edistäviä, ravitsemuksellisesti täysipainoisia ja
ravitsemussuositusten mukaisia ateriapalveluja. Ateriapalvelut toimivat terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Palvelut tuotetaan omana työnä kaupungin hallinnoimissa tiloissa. Ateriapalveluiden kehittäminen on
jatkuvaa ja henkilöstön ammattiosaaminen sekä työpanos merkittävää.
Puhtauspalvelut:
Puhtauspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen siivouksesta. Palvelu tuotetaan omana työnä. Omaa työtä
kehitetään ja henkilöstöä koulutetaan. Sijaisuuksia ja perussiivouspalveluita ostetaan tarvittaessa
ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta.
TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET
Huolto- ja ylläpitopalvelut sekä investoinnit:
Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitopalveluiden tarpeeseen vaikuttaa asiakkaiden tarvitsemien kiinteistöjen
lukumäärällinen sijoittuminen, koko, ikä ja laatutaso sekä sisäympäristötilanne. Tiukentuvat sisäilma-,
turvallisuus-, ympäristö- ja hygieniamääräykset sekä energiatehokkuustavoitteet lisäävät huolto-,
kunnossapito-, ylläpito- ja investointipalveluiden tarvetta. Eritasoiset sisäympäristöhaitat ja -ongelmat
lisäävät korjauskustannuksia ja vaikuttavat investointiohjelmaan.
Investointipalveluiden tarpeeseen vaikuttaa kaupungin väestönkasvuennuste, väestön ikärakenne sekä siitä
aiheutuvat tarpeet palveluntuotannon tilojen määrälle, koolle ja sijainnille.
Ylläpidettävän alan suuruus vuoden 2021 alussa on ollut noin 138 000 m2 ja se tulee kasvamaan 150 000
neliöön, kun Keravanjoen monitoimitalo otettiin käyttöön elokuussa 2021 ja Savion päiväkoti valmistuu
tammikuussa 2022. Keravanjoen monitoimitalon valmistuttua 2021 kesällä, Jaakkolan koulun tilat jäävät
toistaiseksi liikunta- ja harrastetoimintaan. Vuokratiloista voidaan uusien tilojen valmistuttua luopua,
Jaakkolan pihakoulun vuokrasopimus päättyi kesällä 2021 ja Sompion pihakoulun vuokrasopimus päättyy
keväällä 2022.
Jäähallin 2021 aloitettuja peruskorjaustöitä on tarkoitus jatkaa 2023-2024.
Killan koulurakennuksessa tehdään käyttöikää jatkavia rakenteiden tiivistys- ym. korjauksia.
Marttilan hoivakotihankkeen valmisteluvaihe on käynnissä.
Keskuskoulun peruskorjaamista ja laajennusta koulukäyttöön valmistellaan kaavamuutoksen myötä.
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Ateriapalvelut:
Ateriapalvelujen tuottamiseen vaikuttaa kaupungin väestönkasvu sekä toimintaympäristössä tapahtuvat
muutokset. Palvelun tarve vaihtelee sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Vuonna 2022
kehitetään ja tehostetaan uuden Keravanjoen monitoimitalon ammattikeittiön Cook and Chill
ateriapalvelutuotantoa. Alkuvuodesta valmistuvan Savion päiväkodin keittiön käyttöönotto ja tuotannon
käynnistäminen. Lisäksi uuden ruokatuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto tukemaan
ateriapalveluiden koko tuotantoprosessia. Tällä hetkellä käytössä olevan
ruokatuotannonohjausjärjestelmän ylläpito päättyy, jonka takia uusi järjetselmä on välttämätön.
Puhtauspalvelut:
Kiinteistöjen puhtauspalvelu tarpeeseen vaikuttaa asiakkaiden tarvitsemat tilat. Tilamuutoksia tulee aika
ajoin. Siivottavien tilojen isot muutokset johtuvat pääasiassa uusista investoinneista. Keravanjoen
monitoimitalo otettiin käyttöön elokuussa 2021. Elokuussa 2021 siivottava pinta-ala on noin 93 700 m2.
SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Huolto- ja ylläpitopalvelut:
Kiinteistöt huolletaan huolto-ohjelman mukaan ja tehdään kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet PTS:n tai
muun vastaavan ohjelman mukaisessa aikataulussa sekä korjataan esiin tulleet viat niin ettei kiinteistöihin
tule kosteus- tai muita vaurioita. Kouluisäntien toimenkuvaa laajennetaan kiinteistöjen pienimuotoisilla
ylläpitotehtävillä. Koulujen sisäympäristötilanteeseen pyritään vaikuttamaan ennakoivasti sisäilmakyselyin.
Investointiyksikkö:
Kiinteistöselvityksiin on viety kaikki saatavilla oleva tieto ja kiinteistöjen pitkäntähtäimen suunnitelmat on
päivitetty ja ne ohjaavat kiinteistöjen ylläpito- ja peruskorjauksia sekä investointiohjelmaa.
Kiinteistöselvityksen tietojen perusteella tehdään kiinteistöjen salkutusta yhdessä keskushallinnon kanssa.
Toiminnassa kiinnitetään huomiota oikea-aikaiseen päätöksentekoon, suunnittelun ohjaukseen sekä
toteutuksen sopimuksenmukaisuuden sekä terveellisen ja turvallisen lopputuloksen valvontaan.
Kiinteistöjen peruskorjaamisen yhteydessä tiloista tehdään monikäyttöisiä, huomioidaan iltakäyttö,
harrastus- ja kerhotoiminta. Uudiskohteissa tavoitteena energiatehokkuusluku B ja rakentamisen
jälkivastuuaika 5 vuotta.
Ateriapalvelut:
Ateriapalvelut suosivat kotimaisia raaka-aineita ja luomutuotteita. Sisäisiä tarkastuskäyntejä pyritään
lisäämään palvelunlaadun varmistamiseksi. Asiakastyytyväisyyskysely järjestetään vuoden 2022 aikana.
Tavoitteena on saada arvokasta asiakaspalautetta toimintamme kehittämisen tueksi.
Puhtauspalvelut:
Strategian mukaisesti rakennuksista ja muusta kaupungin omaisuudesta pidetään erityistä huolta. Palvelut
tuotetaan kustannustehokkaasti ammattitaitoisella henkilöstöllä. Uudella Atopflow-laadun
seurantaohjelmalla seurataan kohteiden siivouksen laatua säännöllisesti.
TAVOITTEET 2023-2024
Huolto- ja ylläpitopalvelut:
Kiinteistöt huolletaan huolto-ohjelman mukaan ja tehdään kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet PTS:n tai
muun vastaavan ohjelman mukaisessa aikataulussa sekä korjataan esiin tulleet viat niin ettei kiinteistöihin
tule kosteus- tai muita vaurioita. Kouluisäntien toimenkuvaa laajennetaan soveltuvilla ylläpitotehtävillä,
jotka on viety huoltokirjaan. Tilojen sisäympäristötilanteeseen vaikutetaan ennakoivasti.
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Investointiyksikkö:
Kiinteistöselvityksiin on viety kaikki saatavilla oleva tieto ja kiinteistöjen pitkäntähtäimen suunnitelmat on
päivitetty ja ne ohjaavat kiinteistöjen ylläpito- ja peruskorjauksia sekä investointiohjelmaa.
Kiinteistöselvityksen tietojen perusteella tehdään kiinteistöjen salkutusta yhdessä keskushallinnon kanssa.
Toiminnassa kiinnitetään huomiota oikea-aikaiseen päätöksentekoon, suunnittelun ohjaukseen sekä
toteutuksen sopimuksenmukaisuuden sekä terveellisen ja turvallisen lopputuloksen valvontaan.
Kiinteistöjen peruskorjaamisen yhteydessä tiloista tehdään monikäyttöisiä, huomioidaan iltakäyttö,
harrastus- ja kerhotoiminta.
Uudiskohteissa tavoitteena energiatehokkuusluku B ja rakentamisen jälkivastuuaika 5 vuotta.
Ateriapalvelut:
Keittiöverkko uudistuu Keravanjoen monitoimitalon tuotantokeittiön käynnistämisprosessin myötä.
Cook and Chill ruokatuotantotavalla valmistettua ruokaa tullaan toimittamaan osaan palvelukeittiöistä.
Näillä toimenpiteillä parannetaan entisestään ruuan laatua asiakkaillemme. Pyrimme monipuolistamaan
viestintäämme ateriapalveluiden toiminnasta kaupunkilaisille eri kanavissa.
Puhtauspalvelut:
Strategian mukaan pidämme erityistä huolta rakennuksista ja muusta kaupungin omaisuudesta.
Keravanjoen monitoimitalo aloitti toiminnan elokuussa 2021. Talossa on erilaisia pintamateriaaleja ja talon
käyttöaste on tulevaisuudessa korkea. Puhtauspalvelut tuottaa palvelut kustannustehokkaasti
ammattitaitoisella henkilöstöllä. Uudella Atopflow-laadun seurantaohjelmalla seurataan kohteiden
siivouksen laatua säännöllisesti.
STRATEGIAN TAVOITTEET 2022-2024
Tavoite

Toimenpide

Mittari

Monipuolinen
viherkaupunki

Panostetaan uudishankkeissa
helposti ylläpidettäviin
materiaaleihin. Pidetään tilat
puhtaina ja pölyttömänä,
käytetään oikeita
siivousmenetelmiä ja laitteita.

Laadunseurantakierros 2
kertaa vuodessa.

Seuranta
kiinteistöpalaverissa noin 6
kertaa vuodessa.

Sydämessä
keravalainen

Käytetään kotimaisia- ja
luomuraaka-aineita sekä
mahdollisuuksien mukaan
lähellä tuotettua ruokaa.
Kehitetään
ateriakokonaisuuksia ja
järjestetään
asiakastyytyväisyyskysely.
Järjestetään
ruokakasvatukseen liittyviä
teemapäiviä ja -viikkoja.

Omat sisäiset
tarkastukset/ ohjaus
käynnit 1-4 kertaa
vuodessa. Tämän lisäksi
keittiöissä tehdään
lakisääteiset Oiva
tarkastukset KeskiUudenmaan
ympäristökeskuksen
toimesta. Teemapäivien
ja viikkojen lukumäärä
päivinä.
Asiakastyytyväisyyskysely
n tulokset.

Sisäisiä tarkastus- ja
ohjauskäyntejä noin 30 kpl,
teemapäiviä noin 15 kpl.
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TA 2022

Asiakastyytyväisyyskysely.

Monipuolinen
viherkaupunki

Huolletaan kiinteistöt huoltoohjelman mukaan ja tehdään
kunnossapito/
peruskorjaustoimenpiteet
PTS:n mukaisessa aikataulussa
sekä korjataan esiin tulleet
viat niin, ettei kiinteistöihin
tule kosteus- tai muita
vaurioita.

TALOUSTAVOITE

Tarkastetaan että
kiinteistöjen huoltoohjelmien mukaiset
tehtävät on kuitattu
tehdyiksi. Seurataan
kiinteistöjen PTS:n
toteutumista. Isot
peruskorjaukset viedään
investointiohjelmaan.

TP 2020

TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

17 071 000

17 661 040

18 388 584

Toimintakulut

-16 836 000

-17 731 040

-18 450 254

Toimintakate

-235 000

-70 000

-61 670

HENKILÖSTÖ

TP 2020

TA 2021

-5 380 000

-5 904 000

Henkilöstömenot (eurot)
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Seuranta
kiinteistöpalavereissa noin 6
kertaa vuodessa.
Isot peruskorjaukset
huomioidaan työohjelmien
laadinnassa.

TS 2023

TS 2024

TA 2022

TS 2023

TS 2024

-6 237 000

6 362 000

6 489 000
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INVESTOINTIOSA
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KUUMA-SEUTU -LIIKELAITOS
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KUUMA-SEUTU -LIIKELAITOS
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
KUUMA-seutu liikelaitos toimii 10 kunnan yhteistyöelimenä. Se edistää seudun tavoitteita, erityisesti
edunvalvonta-asemaa ja kilpailukykyä suhteessa muihin Uudenmaan kuntiin. Toiminta on vakiintunutta,
mutta sitä tarkennetaan toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten myötä. Eräänä toimintamallina on
kuntien välisten hyvien käytäntöjen jakaminen. Tämä tulee erityisen hyvin esille useissa seudullisissa,
toimialakohtaisissa yhteistyöryhmissä, jotka laativat vuosittain toimintasuunnitelman, keskipisteenä
yhteistyön päätavoitteiden edistäminen. Työryhmien määrä pidetään suppeana, linkittyen elimellisesti
seudun kilpailukykyyn, elinvoimaisuuteen ja edunvalvontaan.
KUUMA-yhteistyön perustoiminnan ohella käynnissä on erilaisia hankkeita, jotka rahoitetaan joko täysin
kuntien toimesta tai osittain ulkopuolisella rahoituksella.
Vuosina 2022-2024 toiminta jatkuu vakiintunein muodoin. Keskeisen osan muodostaa muun muassa
vuonna 2021 käynnistyneen MAL-suunnittelukierroksen eteenpäin vieminen. Marinin hallituksen
painopisteistä ja linjauksista riippuen KUUMA-yhteistyön sisältöä ja tavoitteita voidaan joutua
tarkistamaan. Kesällä 2021 eduskunnan hyväksymä hallituksen esitys soteuudistukseksi teettää myös
KUUMA-seudun kunnille paljon valmistelutyötä – seutu jakaantuu muun muassa neljään
hyvinvointialueeseen, mikä voi vaikuttaa myös KUUMA-yhteistyön sisältöön. Niin ikään edunvalvonta
nähtävissä olevan maakuntauudistuksen (monialaisuus), maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen,
valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja EU:n uuden ohjelmakauden kansallisen
rahoitusohjelman osalta jatkuu. Eräänä seudullisen yhteistyön sisällöllisenä teemana jatkuu ja vahvistuu
yhteismarkkinointi niin investointien kuin uusien asukkaidenkin houkuttelemisessa.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Seudun näkökulmien ja aseman puolustaminen MAL-suunnitteluprosessissa, metropolipolitiikan
yhteistyöryhmässä, valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman hankelinjauksissa, maankäyttö- ja
rakennuslain uudistuksessa, soteuudistuksen täytäntöönpanon valmistelussa mukaan lukien mahdollinen
monialaisten maakuntien valmistelu sekä kuntapolitiikan suuntaviivojen valmisteluprosessissa ovat
KUUMA-yhteistyön asialistan kärjessä, samoin edunvalvonta ruuhkamaksulainsäädännön valmistelussa.
Yleiset, pitkäkestoiset tavoitteet ja niiden edistäminen. Seudun markkinoinnin tehostaminen niin ulkomailla
kuin kotimaassa, tunnettuuden lisääminen erityisesti Helsinki Ring of Industry-jatkohankkeen kautta.
Aktiivinen osallistuminen kiertotalouden edisämiseen sekä kehittämisyhtiöiden hankkeen että
mahdollisesti Uudenmaan kiertotalouslaaksohankkeen puitteissa.

TAVOITTEET 2023-2024
Yleiset, pitkäkestoiset tavoitteet ja niiden edistäminen. Seudun markkinoinnin tehostaminen niin ulkomailla
kuin kotimaassa, tunnettuuden lisääminen.

SUUNNITELMAKAUDEN KESKEISET RISKIT
Keskeinen riski liittyy KUUMA-yhteistyön tulevaisuuteen soteuudistuksen edetessä käytäntöön. Tähän
liittyvät myös hallituksen toimet maakuntien monialaisuuden eteenpäin viemiseksi. Muilta osin
suunnitelmakauteen ei kohdistu erityisiä riskejä.
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SITOVA TALOUSTAVOITE

TP 2020

TA 2021

TA 2022

TS 2023

TS 2024

Toimintatuotot

407 357 €

512 650 €

505 450 €

€

€

Toimintakulut

407 242 €

512 650 €

505 450 €

€

€

Toimintakate

115 €

0€

0€

0€

0€

HENKILÖSTÖ

TP 2020

TA 2021

TA 2022

TS 2023

TS 2024

221 089 €

227 760 €

233 320 €

€

€

Henkilöstömenot (eurot)
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TAVOITTEET TYTÄRYHTIÖILLE
KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Keravan Energia -yhtiöt tuottaa, myy ja jakelee sähköä ja kaukolämpöä sekä myy ja jakelee maakaasua.
Sähköä myydään koko Suomeen. Kaukolämpö-, sähkön siirto- ja maakaasutoimintaa on Keravalla, Sipoossa
ja itäisessä Helsingissä. Tuotamme sähköä ja kaukolämpöä Keravan biovoimalaitoksessa. Lahden moottoritien varressa sähköä tuottaa myös aurinkovoimala, joka kuuluu Suomen suurimpiin. Lisäksi kaukolämmön
tuotantoa varten meillä on useita pienempiä lämpökeskuksia. Lisäksi kehitämme ja tuotamme uusia palveluja ja tuotteita asiakkaidemme tarpeisiin.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky: Keravan Energia on toiminta-alueen asiakkaille paras energiapalveluiden tuottaja sekä hinnan että laadun suhteen.
Talous: Keravan Energian tavoitteena on pitkällä tähtäimellä kattaa liiketoiminnan edellyttävät investoinnit
tulorahoituksella, ylläpitäen samalla kilpailukykyiset tariffit.
Toimintatavat, -rakenteet ja prosessit: Keravan Energian tavoitteena on tehokkuuden ja palveluiden jatkuva
parantaminen.
Henkilöstö ja osaaminen: Keravan Energialla on osaava ja motivoitunut henkilöstö.

SUUNNITELMAKAUDEN KESKEISIMMÄT RISKIT
Sähkön myynnin merkittävimmät riskit liittyvät sähkön hankintaan markkinoilta. Merkittävän haasteen
sähkön hankinnalle luo aluehintaerotuotteiden jatkuvasti heikkenevä likviditeetti ja Suomen aluehintaeron
repeäminen. Sähkömarkkinariskejä hallitaan hallituksen hyväksymän riskipolitiikan mukaisesti.
Verkkoliiketoiminnan suurimmat riskit liittyvät teknologisiin valintoihin, suurhäiriöihin ja asiakkaiden kulutuksen äkillisiin muutoksiin. Pidemmällä aikajänteellä suurin riski kohdistuu regulaation muutoksiin ja Energiaviraston valvontamallin sallittuun tuottoon.
Tuotantoliiketoiminnan riskit liittyvät pääasiassa tuotantolaitoksien ja kaukolämpöverkkojen käytettävyyteen ajosuunnitelmaan verrattuna. Tuotantolaitoksilla käsitellään myös paljon polttoaineita eli palavaa
materiaalia, joten paloturvallisuuteen kiinnitetään jatkossakin paljon huomiota koulutusten ja harjoitusten
muodossa. Markkinoiden osalta riskit liittyvät polttoaineiden hintaheilahteluihin ja sähkön markkinahintaan.
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SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Mittari

Tavoite 2021

Kaukolämmön tariffihinta normaaleille
kuluttajille Keravalla

70,21 €/MWh

Kaukolämmön tariffihinta normaaleille
kuluttajille Sipoossa

73,0 €/MWh

Tavoite 2022
70,9 €/MWh

Toteuma 2020
71,1 €/MWh

73,7 €/MWh

73,5 €/MWh

9,0 M€

10,0 M€

13,0 %

15,7 %

1,00 M€

0,9 M€

1,39 M€

Sähkön siirron keskihinta Keravalla

2,4 senttiä/kWh

2,0 senttiä/kWh

2,3 senttiä/kWh

Sähkön siirron keskihinta Sipoossa

2,8 senttiä/kWh

2,4 senttiä/kWh

3,0 senttiä/kWh

Konsernin käyttökate

9,50 M€

Laskennallinen sijoitetun pääoman tuotto

15,0 %

Liittymismaksutulot

Energiatehokkuuden lisääntyminen nostaa keskihintaa kun kiinteiden veloitusten paino kasvaa.
Sähkön siirtohintoja tullaan laskemaan joka vaikuttaa käyttökatetavoitteeseen.
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KIINTEISTÖ OY NIKKARINKRUUNU
PALVELUJEN TUOTTAMINEN 2022-2024
Ki Oy Nikkarinkruunun uudisrakentamisessa pääpaino tulee olemaan kohtuuhintaisen ARA-vuokraasumisen tarjonnan turvaaminen Keravalla.
Ki Oy Nikkarinkruunulla on ratkaiseva asema kohtuuhintaisena vuokra-asumisen mahdollistajana Keravalla.
Tosin emme ole enää pelkästään sosiaalinen asuttaja vaan toimimme muiden tavoin vuokraasuntomarkkinoilla.
Valtion tukeman korkotukituotannon osuus on KUUMA-kunnissa yhteensä 20 prosenttia KUUMA-seudun
asuntotuotannon kokonaistavoiteesta. KUUMA-kunnat huolehtivat tontinluovutuksessaan tai maankäyttösopimuksissaan siitä, että KUUMA-seudun asuntotuotannosta 10 prosenttia on valtion tukemaa tavallista
40-vuotista korkotukivuokra-asuntotuotantoa ja erityisryhmien vuokra-asuntotuotantoa
Ki Oy Nikkarinkruunu vastaa tavoitteesta omalta osaltaan omistajan edellyttämässä laajuudessa.
Vuosille 2022-2026 on suunniteltu toteuttavaksi 141 kappaletta asuntoja, jotka toteutetaan 10- ja 40vuotisella korkotuella. Keskimäärin noin 28 asuntoa per vuosi, suunnitelmat saattavat muuttua vielä jonkin
verran. Vuoden 2022 helmikuussa valmistuu 66 asuntoa, joita ei ole huomioitu edellä mainittuihin lukuihin.
Ki Oy Nikkarinkruunu on panostanut voimakkaasti olemassa olevan kiinteistökannan suunnitelmalliseen
korjaustoimintaan, vuosittaisesta liikevaihdosta käytetään noin 20 % kiinteistöjen peruskorjauksiin ja saneerauksiin.
Killan alueen LVIS- ja julkisivusaneerausprojektin ensimmäinen vaihe yhden kiinteistön osalta käynnistyy
02/2022. Vaihe II on suunnittelussa, suunnittelu valmistuu lokakuun aikana, pohdimme taloudellisesti sopivaa aikaa kilpailuttamiselle.
Yhtiön talous säilyy tarkastelukauden aikana hyvänä.
Vuodelle 2022 vuokrantarkistuksia tehdään keskimäärin noin 1,5 %. Viime vuosina korotuksia ei ole juurikaan tehty.
Asukastyytyväisyyttä pyritään parantamaan peruskorjaushankkeilla ja asumisviihtyvyisyyden lisäämisellä.
Henkilöstön koulutuksen kautta pystytään parempaan palvelutasoon hyödyntämällä opittua.
Asumisvaihtuvuuden vähenemiseen panostetaan.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2022
Ki Oy Nikkarinkruunu säilyy kohtuuhintaisen vuokra-asumisen turvaajana Keravalla. Vuokrataso säilyy edullisena yhä edelleen muihin vuokra-asunnon tarjoajiin nähden.
PTS-korjausten ja saneerausten avulla asumisviihtyvyys säilyy ja paranee, vaihtuvuus pienenee ja tätä kautta mahdollisesti saadaan kustannussäästöjä mm. huoneistoremonttien vähenemisen osalta. Korjauksia
tehdään harkitusti ja samanaikaisesti eli saman tyyppiset korjaushankkeet kilpailutetaan ja pyritään toteuttamaan samaan aikaan, jotta saadaan kustannussäästöjä.
Yhtiön talouskehitys säilyy terveenä. Kassa pidetään riittävänä, minimi 2 kuukauden vuokria vastaava. Lainoja lyhennetään sopimusten mukaan.
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Ki Oy Nikkarinkruunun lainasalkun korkosuojaus % pyritään saamaan 80-90 prosentin tasolla. Kun euriborkorot ovat negatiivisia on korkosuojauksen ajankohdasta päättäminen haasteellista.
Asukastyytyväisyyttä seurataan vuosittain tehtävällä asukaskyselyllä.
Henkilöstön koulutukseen panostetaan; mm. lakimuutokset, uudet tuotteet ja innovaatiot sekä perusteiden
kertaus.
SUUNNITELMAKAUDEN KESKEISIMMÄT RISKIT
Materiaalikustannusten merkittävä nousu kevät-kesä 2021 saattaa aiheuttaa ongelmia koskien kaikkea
rakennustoimintaamme; uudisrakentaminen, peruskorjaus- ja huoneistokorjaukset.
Vuoden 2022 peruskorjaushankkeet olemme jo kilpailuttaneet, urakkasopimukset tehdän tavoitteidemme
mukaisin hinnoin mutta yleisesti oli nähtävissä, että tarjoushinnat olivat normaalia tasoa korkeammat.
Uudisrakentamisen osalta olemme kilpailuttaneet kaksi kohdetta, toinen käynnistyy suunnittellusti mutta
toisen kohteen osalta otamme aikalisän ja seuraamme tilannetta huhtikuulle 2022 ennen kuin teemme
päätöksiä jatkon osalta. Tässä syynä merkittävä materiaalikustannusten nousu ja riski, että urakoitsija ei
suoriudu urakasta antamallaan hinnalla.
Meidän tulee myös tarkkaan miettiä tulevien uudisrakennus ja isojen peruskorjaushankkeiden
kilpailutuksen ajankohtia. Jos kilpailuttaisimme hankkeet juuri nyt niin varovaisen arvion mukaan
kustannukset olisivat noin 5-10 % korkeammat kuin esimerkiksi vuosi sitten, tämä saattaisi tarkoittaa noin
2-3 M€:n lisäkustannusta. Joten emme kiirehdi näiden hankkeiden kilpailuttamista ja käynnistämistä koska
se ei ole toistaiseksi aivan välttämätöntä.

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Mittari

Tavoite 2021

TA 2022

Toteuma 2020

Keskimääräinen neliövuokra

12,66 €/m²/kk

12,97 €/m²/kk

12,69 €/m2

2,3 %

2,0 % *

2,06 %

Vuokrasaatavat, %/liikevaihdosta
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TILIVELVOLLISTEN LUETTELO
Toimielin

Tilivelvollinen

Kaupunginhallitus

Kaupunginjohtaja, kaupungingeodeetti, kaupunkikehitysjohtaja,
kaupunginsihteeri, kaupunginlakimies, kaupunginkamreeri,
henkilöstöjohtaja, kaupunginhallituksen jäsenet

Kaupunginhallituksen
kaupunkikehitysjaosto

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston jäsenet

Kaupunginhallituksen
henkilöstö- ja työllisyysjaosto

Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaoston jäsenet

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan jäsenet

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Toimialajohtaja, terveyspalveluiden johtaja, arjessa selviytymistä
tukevien palveluiden johtaja, perheitä tukevien palveluiden
johtaja, talousjohtaja, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Toimialajohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, perusopetusjohtaja,
lukiokoulutusjohtaja, kasvun ja oppimisen tuen johtaja,
talousjohtaja, kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet

Vapaa-aika- ja
hyvinvointilautakunta

Toimialajohtaja, kirjastopalvelujohtaja, kulttuuripalvelupäällikkö,
liikuntapalvelujohtaja, nuorisopalvelujohtaja,
museopalvelujohtaja, Keravan Opiston rehtori, talous- ja
hallintojohtaja, vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnan jäsenet

Tekninen lautakunta

Toimialajohtaja, kaupungininsinööri, johtava rakennustarkastaja,
infrajohtaja, kiinteistöjohtaja, talous- ja hallintojohtaja,
paikkatietojohtaja, teknisen lautakunnan jäsenet

Teknisen lautakunnan lupajaosto

Lupajaoston jäsenet
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