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PALVELUT

Yhteiset tavoitteet, 

toimintatavat ja 

prosessit tarvitaan 

palvelujen 

tuottamiseksi ja 

omaisuudesta 

huolehtimiseksi.

TOIMINTA

OMAISUUS 

Omaisuus on 

asioita, kohteita, 

kokonaisuuksia, 

joita tarvitaan 

palveluiden 

järjestämisessä.

Hyvät palvelut tekevät 

toimivan kaupungin.
OMAISUUDENHALLINTA



Kunnossapito ja käyttö

Suunnittele kohde
Toteutussuunnittelu tavoitteen 

mukaisesti. Varaudu ylläpitoon.

Rakenna
Uutta omaisuutta verkostoon:

varaudu ylläpitoon.

Peruskorjaa tai 

paranna
Omaisuuden tilan ja laatutason 

parantaminen: varaudu ylläpitoon.

Kunnosta ja korjaa
Laatutason ylläpitäminen.

Suunnittele 

kokonaisuus
Toimenpidetarpeet, hanke-ehdotukset, 

palvelu- ja laatutasomuutokset. 

Varaudu resurssein.

Poista käytöstä
Omaisuuden tilan ja laatutason 

muutos: varaudu ylläpitoon.

Ohjelmoi 
Aikataulu ja resurssit 

toimenpiteiden suorittamiseksi. 

Varaudu toimenpiteisiin.

Hoida
Käytettävissä pitäminen, mm. 

puhtaanapito, lumenauraus, 

kasvillisuuden hoito.

Valvo ja luvita
Käytettävissä pitäminen, mm. 

pysäköinninvalvonta, lupahallinta.

Kohteen toteutus

Kokonaisuuden suunnittelu ja hallinta



Tavoitteet ja 
vaatimukset

Toteutus-
mahdollisuudet

Palvelu- ja laatutasojen hallinta 

on tasapainottelua 



Strateginen palvelutaso

Kaava-

dokumentit

Toteutus-

suunnitelmat

Liikenne-, 

katu-, 

puisto-

suunnitelmat

Tilaus-

asiakirjat

Lait, asetukset, kaupunkistrategia, kaupungin linjaukset ja ohjelmat ym.

Toiminta-

suunnitelma

Käyttäjien odotukset

Laaditaan visio ja 

painopisteet 

kokonaisuudesta 

viitekehykseen sopien

Määritetään 

palveluvalikoima

Määritetään 

palveluverkosto

Määritetään 

palvelun sisältö 

ja laatu

Resurssit

Palvelun laatutaso

Sovitetaan 

yhteen tavoitteet 

ja resurssit ja 

laaditaan 

toimenpide-

ohjelma

Toimeenpano

Toteutetaan 

prosessien 

mukaisesti

Ohjeet ja 

mallit

Tuotteen laatutaso Toiminnan laatutaso

Tuotekortit

Hanke-

ohjelmat

Strategiat ja 

linjaukset

Laatutaso-

määrittelyt

Ohjelmat

Verkosto-

suunnitelmat

Vistra: visio, 

tavoitetila Viheralueen 

palveluvalikoima

Koira-

palvelulinjaus

Verkosto-

suunnitelmat

(Viheralue-

ohjelma)

Kalusteohje

Hoitoluokitus
Optimikuntotaso

Esimerkki viheralueiden laatuluokituksesta

Aluesuunnitelma
Esteettömät 

palvelut



Prosessit

Kokonaisarkkitehtuuri

Mittarit

Strateginen suunta

Palvelu- ja laatutaso

Omaisuuden

hallinnan 

linjaus 

Palvelu- ja 

laatutaso-

määrittelyt

Toimenpide-

ohjelma

Omaisuuden

hallinta-

suunnitelmat

Omaisuus-

valikoima

Omaisuudenhallinnan 

periaatteet ja tavoitteet

Toimenpiteet 

omaisuudenhallinnan 

parantamiseksi, 

priorisointiperiaatteet 

elinkaarikestävään 

päätöksentekoon ja 

talouteen

Omaisuuserät ja niihin 

liittyvät 

hallintasuunnitelmat

Palveluvalikoiman ja 

laatutasojen hallinta

Palvelu-

valikoima

Prosess
i

Pros
essi

Pros
essi 

Toimintatavat, prosessit, 

menetelmät, tiedonhallinta 

ja järjestelmät

Seuranta, jatkuva 

parantaminen

Palautteet

Lainsäädäntö

Kaupungin strategiat 

ja tavoitteet

Toimialan ohjelmat 

ja linjaukset

Käyttäjät ja 

sidosryhmät

Resurssit

Toimintaympäristö

Priorisointi-

periaatteet

Riskinhallinta

-suunnitelma

Rakennus-

suunnitelma

Tilaus-

asiakirjat

Ohjeet ja 

mallit

Tuotekortit

Toiminta-

suunnitelma


