
VANTAAN OPPIMISKAMPUS -

HANKKEEN ESISELVITYS 



2 

 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

VANTAAN OPPIMISKAMPUS -HANKKEEN ESISELVITYS .................................... 4 

1. Hankkeen perustiedot ........................................................................................ 4 

2. Hankkeen kuvaus ............................................................................................... 4 

3. Tausta, tarpeet ja strategiayhteys ...................................................................... 5 

3.1 Tausta ja tarpeet .......................................................................................... 6 

3.2 Strategiayhteys ............................................................................................ 7 

4. Hyötytavoitteet, mittarit ja tavoitetasot ............................................................... 8 

4.1 Hyötytavoitteet ............................................................................................. 8 

4.2 Mittarit ja tavoitetasot ................................................................................. 10 

5. Kohderyhmä, hyödynsaajat ja vaikuttavuus ..................................................... 11 

5.1 Kohderyhmä ja hyödynsaajat ..................................................................... 11 

5.2 Hankkeen vaikuttavuus .............................................................................. 12 

5.2.1 Suorat vaikutukset ................................................................................... 12 

5.2.2 Epäsuorat ja systeemiset vaikutukset ..................................................... 14 

6. Hankkeen riippuvuudet ja huomioitavat näkökulmat ........................................ 15 

6.1 Riippuvuudet .............................................................................................. 15 

6.2 Kampukselle sijoittuvat kaupungin palvelut ................................................ 16 

6.3 Huomioitavat näkökulmat ........................................................................... 17 

7. Hankeorganisaation työskentely ...................................................................... 17 

7.1 Organisaatio ja vastuuhenkilöt ................................................................... 17 

7.2 Työryhmä ................................................................................................... 17 

7.3 Alatyöryhmät .............................................................................................. 18 

7.4 Hanketoimisto ............................................................................................ 22 

8. Hankkeen aikataulu ja vaiheet ......................................................................... 23 

9. Hankkeen hallinta ............................................................................................. 25 

9.1 Asiakirjojen säilytys ja jakaminen ............................................................... 25 

9.2 Riskien tunnistaminen ja hallinta ................................................................ 25 

9.3 Tietosuoja ja tietoturva ............................................................................... 25 

10. Hankkeen budjetti ........................................................................................... 25 

10.1 Kustannukset ........................................................................................... 26 

10.2 Rahoitus ................................................................................................... 26 

11. Viestintä- ja osallisuussuunnitelma................................................................. 27 



3 

 

 

 

Liitteet 

 

Liite 1. Oppimiskampushankkeen valmisteluun osallistuneet yhteistyökumppanit, tilanne 

helmikuu 2022 (salassa pidettävä, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)) 

Liite 2. Varian ja Tikkurilan lukion lisätiloja koskeva tarveselvitys, 7.9.2021 

Liite 3. Esiselvitys kampukselle sijoittuvista Vantaan kaupungin palveluista, 

Arkkitehtitoimisto Helamaa&Heiskanen, 25.11.2021  

Liite 4. Oppimiskampus hankkeen vaikuttavuuden arviointi, FCG, 21.1.2022 

Liite 5. Vaikuttavuuden arviontiin liittyvät laskelmat, Mikko Kesä Oy, 19.1.2021 

Liite 6. Oppimiskampus -hankkeen riskienhallintasuunnitelma  

Liite 7. Oppimiskampus -hankkeen viestintäsuunnitelma 

Liite 8. Capacity and Skills Hub -NEB hankerahoitushakemus, 24.1.2022 

Liite 9. Laskelmat mahdollista verotulovaikutuksista, Resolute HQ, 12.11.2021 

 

Julkaisija: Vantaan kaupunki, 04/2022  

Kansikuva: Arkkitehtitoimisto Harris ja Kjisik Oy 2022, Havainnekuvaa kävelyraitin 

pohjoispäästä. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

VANTAAN OPPIMISKAMPUS -HANKKEEN 

ESISELVITYS 

1. Hankkeen perustiedot 

Hankkeen nimi: Oppimiskampus -hanke  

Omistaja: Työryhmän pj., apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske, Kasvatus ja Oppiminen 

Muut vastuuhenkilöt:  

• Hankepäällikkö Ulla Boer, Kasvupalvelut, Kaupunkistrategia ja johto  

• Oppimisympäristö alatyöryhmä, toisen asteen koulutuksen johtaja Ari Ranki, 

Kasvatus ja Oppiminen 

• Kampusympäristön alatyöryhmä, kiinteistöjohtaja Antti Kari, Kaupunkiympäristö 

• Elinvoiman edistämisen alatyöryhmä, kasvupalvelujohtaja Jaakko Niinistö, 

Kaupunkistrategia ja johto 

 

Tämä dokumentti on kaupunkitasoisen Oppimiskampus -hankkeen valmisteluvaiheessa 

tuotettu esiselvitys, joka edeltää varsinaista hankesuunnitelmaa. Vuoden 2021 

esiselvitysvaihe on ollut jatkotyöskentelyä vuonna 2020 hankevalmistelua vetäneelle 

Vantaan Oppimiskampus -työryhmälle, joka perustettiin kaupunginjohtajan päätöksellä 

8.1.2020 (§1/2020).  

Kaupunginvaltuusto käsitteli 16.11.2020 § 17 vuoden 2021 talousarviota ja 

taloussuunnitelmaa vuosille 2021─2024. Yksi vuoden 2021 sitovista tavoitteista (5.1) on: 

Tehdään oppimiskampuksen esiselvitys ja kartoitetaan yhteistyökumppanit.  

 

Esiselvityksessä tuodaan esiin hankkeen tarkoitus ja potentiaaliset hyödyt kohderyhmittäin, 

tuodaan esiin kaupungin kampukselle sijoittuvien palveluiden kokonaisuus ja esitetään 

hankkeen jatkossa vaatimat panokset ja resurssit. Esiselvityksen on tarkoitus välittää tietoa 

hankkeesta ja toimia strategisen päätöksenteon tukena.  

2. Hankkeen kuvaus 

Oppimiskampus -hanke on kaupunkitasoinen kärkihanke. Visionsa mukaisesti 

Oppimiskampuksen tavoitteena on rakentaa oppimisen, osaamisen ja innovaatiotoiminnan 

uusi ydin Vantaalle. Oppimiskampuksella kehitetään ammatillista ja jatkuvaa oppimista 

sekä työvoiman kohtaantoa laajan yhteistyöverkoston ja yhteisten, modernien digitaalisten 

palvelualustojen tuella. Uniikki ammatillisen koulutuksen ja jatkuvan oppimisen 

superkampus palvelee opiskelijoita, työnhakijoita, työnantajia sekä yrityksiä joustavasti. 

Oppimiskampus mahdollistaa paitsi oppijoiden, myös yhteisöjen ja yritysten osaamisen 

kehittymisen ja vahvistaa niiden kykyä toimia jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Jatkuvasti uudistuvat koulutuspolut vastaavat muuttuvan työelämän tarpeisiin ja t iivis 
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yhteistyö palveluiden ja toimintatapojen muotoilussa kumppaniverkoston kesken 

mahdollistaa dynaamisen innovaatioympäristön kehittämisen tulevaisuuden oppimisen ja 

työmarkkinoiden tueksi. 

 

Oppimiskampus rakentuu fyysisesti Tikkurilan Jokiniemeen. Rakentamisessa on tarkoitus 

hyödyntää innovatiivisia hankintoja ja kehittää kiinteistöjen yhteiskäyttöä alueen toimijoiden 

kesken. Tilat suunnitellaan muunneltaviksi tila palveluna -konseptin mukaisesti. 

Oppimiskampuksesta tulee osa elävää kaupunkirakennetta, jossa yhdistyvät ammatillisen 

koulutuksen palvelut, elinvoimaan liittyvät kaupungin palvelut, muut palvelut ja asuminen. 

 

Ekosysteeminä ja alustana Oppimiskampus on uutta luova ja kokeileva, jatkuvasti 

uudistuva. Uudistumisen ja dynaamisuuden voima tulee yhteistoimintaympäristön 

toimijoiden tiiviistä vuorovaikutuksesta. Oppimiskampus luo kilpailukykyä ja elinvoimaa 

paikallisesti ja alueellisesti ja voi toimia myös ammatillisen koulutusviennin sekä -tuonnin 

kehitysalustana. Oppimiskampuksessa räätälöidään ja kokeillaan tulevaisuuden oppimista. 

Vastaavan tyyppistä ekosysteemiä ja yhteistyömallia ei löydy muualta Suomesta.  

 

Hanketta on valmisteltu kaupunkitasoisesti ja se sisältää joukon kaupungille strategisesti 

tärkeitä läpileikkaavia teemoja, kuten vastuullisuus, kansainvälisyys ja elinvoima. 

 

 

Oppimiskampus on alusta koulutustasojen rajat ylittävälle oppilaitosyhteistyölle, digitaalisille 

palveluratkaisuille, elinvoimaa tukeville henkilö- ja yrityspalveluille, tutkimus- kehitys- ja 

innovaatiotoiminnalle, yrityksille ja hankkeilla kehittämiselle.  

 

3. Tausta, tarpeet ja strategiayhteys 
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3.1 Tausta ja tarpeet 

Vantaalla on muiden suurten kaupunkien 

tapaan tarve löytää ratkaisuja haasteisiin, 

jotka liittyvät mm. kaupungin 

investointipaineisiin ja tulopohjaan, työn 

murrokseen ja sen vaikutukseen koulutuksen 

rakenteisiin ja tarpeisiin, kansainvälistymiseen 

ja elinvoiman edistämiseen. 

Oppimiskampuksen kehitystyö lähti 

voimakkaammin liikkeelle helmikuussa 2020 

valmistuneen innovaatioympäristön tulosten 

löydösten pohjalta. Hanketta on työstetty 

ratkaisumallina mainittuihin haasteisiin.  

 

Vantaan kaupungin yhtenä perustehtävänä ja 

strategisena tavoitteena on kehittää kaupungin elinvoimaa. On tunnistettu, että Suomen 

monikulttuurisin ja nopeimmin kasvava kaupunki, Vantaa kärsii osaamistason vajeesta. 

Tällä on vaikutuksia mm. kaupungin verotuloihin, segregaatiokehitykseen, asukkaiden 

työllistymismahdollisuuksiin sekä hyvinvointiin. Samaan aikaan on käynnissä 

digitalisaation, ilmastonmuutoksen ja muiden globaalien draivereiden aiheuttaman laaja 

työn murros, jonka myötä ammatteja häviää ja uusia syntyy ja yrityksillä on entistä 

suurempia vaikeuksia löytää tarpeitaan vastaavaa osaamista ja työvoimaa.  

 

FCG:n (2022) selvitys toteaa Oppimiskampuksen tuovan Vantaalle kaivattuja ammatillisen 

ja korkeakoulutuksen lisäkoulutuspaikkoja. Osaamistaso näkyy kaupungin 

keskimääräisessä tulotasossa, joka on Vantaalla selvästi esim. Helsingin ja Espoon 

tulotasoja jäljessä. Huolimatta Vantaan korkeasta työpaikkaomavaraisuudesta (107 %), 

osaamisintensiivisten ja koulutusalan työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista (6 %) on 

selvästi pienempi kuin Helsingissä (18 %) ja Espoossa (20 %) sekä koko maassa (9 %) 

keskimäärin. 

 

Vantaan työttömyys kääntyi nopeaan kasvuun koronakriisin aikana, eikä ole helpottunut 

samassa tahdissa kuin vertailukaupungeissa. Vantaan työttömyysluvuissa korostuvat suuri 

vieraskielisten määrä, nuoret sekä kasvava pitkäaikaistyöttömyys. Vantaan 

työvoimarakenteen pohjalta on perusteltua varmistaa, että työvoiman osaamisen 

uudistuminen pysyy ajan tasalla. Osaavan työvoiman saatavuus vaikeuttaa yrityksen 

kasvua ja liiketoiminnan kehitystä. Arvioiden mukaan Suomessa on laaja tarve 

aikuiskoulutukselle tulevina vuosikymmeninä -arviolta miljoonaa suomalaista tulisi 

kouluttaa uudelleen. Oppimiskampukselle sijoittuvat koulutusorganisaatiot voivat yhdessä 

vaikuttaa siihen, millaista on tulevaisuuden tehokas ja räätälöity ammatillinen koulutus.  
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Vantaalaisissa oppilaitoksissa (mm. Tikkurilan lukio ja aikuisopisto Varia) on tunnistettuja 

lisätilojen tarpeita ja eri oppilaitoksilla on painetta lisätä opiskelijoiden aloituspaikkojen 

määriä. Vantaa ei ole yliopistokaupunki, eikä ole mielekästä kilpailla tutkimuksen kentällä 

vahvojen PK-seudun toimijoiden kanssa. Vantaalla on kuitenkin vahvat 

ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset sekä vantaalainen tapa toimia 

verkostoissa.  

 

Tulevina vuosina kunnan rooli ja tehtävät ovat muuttumassa erityisesti työllisyys- ja 

elinkeinopalveluiden osalta siten, että TE-toimistoille aikaisemmin kuuluneista tehtävistä 

merkittävä osa siirtyy pysyvästi kuntien vastuulle. Myös uusi laki kotoutumisesta lisää 

kaupungin vastuita palveluntuottajana. Vantaan Kasvupalveluiden tilatarpeet mm. 

työllisyyden hoitoon ja yrityspalveluihin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä lisääntyvät täten 

merkittävästi. Kunnan laajempi rooli mahdollistaa myös toimintatapojen uudistamisen ja 

asiakaspalvelun näkökulmasta ns. yhden luukun -periaatteella rakennetut palvelut.  

 

Selvitysten ja havaintojen perusteella paikalliseksi kasvumoottoriksi kaivataan strategisesti 

johdettua innovaatiotoimintaa piristämään elinkeinoelämää ja houkuttelemaan yrityksiä 

Vantaalle. Oppimiskampuksen idea ja visio ovat syntyneet viime vuosien aikana Vantaalla 

tunnistetuista konkreettisista tarpeista ja vakavista paikallisen työvoimarakenteen 

ongelmista. Ratkaisuja on haettu poikkihallinnollisessa yhteistyössä, laajan 

yhteistyöalustan rakentamisen kautta ja kaupungin omiin vahvuuksiin nojaten.  

 

3.2 Strategiayhteys 

Oppimiskampus -hanke toteuttaa laajasti Vantaan kaupungin uuden valtuustokauden 

strategisten painopisteitä, joita ovat taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki, 

kukoistavat kaupunkikeskukset, resurssiviisas ja hiilineutraali kaupunki, hyvät 

asukaslähtöiset palvelut sekä eriarvoistumisen estäminen. 

 

Kuntalaisten osaamistason nostaminen on keskeistä erityisesti taloudellisesti kestävän ja 

elinvoimaisen kaupungin tavoitteen saavuttamisen kannalta. Tarvitaan uusiutumiskykyisiä 

ratkaisuja, joilla vastataan työvoiman kysynnän ja tarjonnan väliseen kohtaanto-ongelmaan 

koulutuksen keinoin. Elinvoima nähdään Vantaalla vahvasti hyvinvoinnin perustana. Hanke 

toteuttaa poliittisten ryhmien välillä solmitun valtuustosopimuksen (2021) mukaisia 

tavoitteita mm. koulutustason noston, osaamisen kehittämisen ja syrjäytymisen ehkäisyssä. 

Ratkaisevaa on kehittää paremmat rakenteet jatkuvalle oppimiselle. 

 

Hanke toteuttaa Vantaan kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita sekä Smart Vantaa -

konseptin mukaista yhteiskehittämistä ja verkostomaiselle mallille rakentuvaa toimintaa, 

jossa rakennetaan paikallisille vahvuuksille. Hankkeen ratkaisut tukevat sosiaalista, 

taloudellista ja ekologista kestävyyttä. 
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Rakentamisen lähtökohtana on toteuttaa kampus kansainvälisten ilmastotavoitteiden 

mukaisesti toteuttaen hiilineutraali Vantaa 2030 tavoitetta. Hankkeessa mm. entinen 

lyijysulattamon teollisuusalue muuntuu modernin, kestävän kaupunkikeskuksen 

ydinalueeksi, johon yhdistyy vihreä infrastruktuuri. 

4. Hyötytavoitteet, mittarit ja tavoitetasot 

Vuonna 2021 valmistelun yhtenä tavoitteena oli saada hankkeelle kärkihankestatus, 

varmistaa hankkeen rahoitus tuleville vuosille, neuvotella yhteistyösopimuksista erityisesti 

koulutusorganisaatioiden ja muiden kampukselle sijoittuvien toimijoiden kanssa, laatia 

hankkeelle viestintäsuunnitelma sekä edistää kolmea pääkehitysprosessia liittyen 1) uuden 

oppimisyhteistyömallin kehittämiseen, 2) rakennetun kampuskokonaisuuden suunnitteluun 

ja 3) kaupungin elinvoimaisuuden kehittämiseen. 

 

Kaupungin päättäjien sitoutuminen ja lupaukset investoinneista hankkeeseen tukevat 

kiinteistösijoittajien, rakennusyritysten sekä muiden tärkeiden sidosryhmien lähtemistä 

mukaan. Yhteistyösopimuksilla rakennetaan verkostoa ja mahdollistetaan konkreettisen 

yhteiskehittämisen aloitus sekä tilojen että palveluiden sisältöjen suhteen. Kampuksen 

hyötyjen ja lisäarvon sanoittaminen on kiinteä osa sitouttamisprosessia.  

Myöhemmässä vaiheessa, pidemmällä tähtäimellä hankkeen elinvoimaa edistävät hyödyt 

näkyvät uusina koulutuspolkuina, osaamistason ja työllisyyden kasvuna, kaupungin 

lisääntyneinä verotuloina, kilpailukyvyn kasvuna sekä innovaatioina. 

4.1 Hyötytavoitteet 

Hanke on tavoitteiltaan moniulotteinen. Vaikutukset ovat mm. taloudellisia, sosiaalisia, 

hyvinvointiin liittyviä sekä ekologisia. Yhtä aikaa rakennetaan paitsi fyysistä ympäristöä, 

myös digitaalista sekä uudenlaisia verkostomaiseen toimintamalliin perustuvia ja 

ketterämpiä toimintatapoja.  

 

   

Tavoitteena on, että 

Oppimiskampus luo 

Vantaalle positiivisen 

kasvun kehän 

yhteistoimintaympäristönä 

sekä alustana. 

Vaikuttavuus syntyy sekä 

välittömien että välillisten 

vaikutusten kautta.  

 

Oppimiskampus -hankkeella tavoitellaan kaupungille taloudellisia ja asukkaiden 

hyvinvointiin liittyviä kokonaishyötyjä, parempia palveluita, liiketoiminnallisia hyötyjä 

Oppimiskampus  uo kasvun keh n
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kumppanuusverkostolle sekä paikallista innovaatioympäristöä. Hankkeessa tavoitellaan 

Vantaan kaupungin näkökulmasta uusia ratkaisuja vantaalaisten osaamistason 

kohottamiseen ja työmarkkinoiden vakavaan kohtaanto -ongelmaan. Vaikuttamalla näihin 

haasteisiin, voidaan välillisesti vaikuttaa pitkällä tähtäimellä kaupungin tulokehitykseen 

yhteisöveron, tuloveron ja paikallisen talouden vahvistumisen kautta. Samaan aikaan on 

mahdollista saavuttaa säästöjä kaupungin omien toimintojen uudelleenjärjestämisen ja 

tilatehokkuuden kautta. 

 

 

Kampuksen uusia palveluita ja toimintamallia rakennetaan ja tuotetaan yhdessä. 

Kaupungilla on keskeinen rooli yhteistyön koordinoijana. 

 

Uudet, paremmat palvelut vastaavat sekä henkilö- että yritysasiakkaiden tarpeisiin 

yksilöllisemmin. Palvelumallin kehittäminen tarkoittaa konkreettisesti, että palvelumallin 

kehittyessä asiakaslähtöisesti julkisen palvelutoiminnan järjestelmä kehittyy suuntaan, 

jossa kaupungilla on mahdollisuus esimerkiksi järkevöittää yhteistyön tiivistymisen kautta 

itselleen valtavaksi haasteeksi paisuvaa työllisyyden hoidon tekemistä –opitaan parempia 

toimintatapoja järjestää palveluita sekä henkilö- että yritysasiakkaille. 

 

Oppimiskampus tuo uusia aloituspaikkoja ja kaivattuja lisätiloja sekä paikallisille 

oppilaitoksille että tarjoaa alustan laajemmalle oppilaitosyhteistyön verkostolle. IB-

koulutusjatkumo monipuolistaa ja kansainvälistää vantaalaista opetustarjontaa. Osaavampi 

työvoima parantaa työllisyyttä sekä kaupungin tuloveroastetta. Kukoistavammat yritykset 

puolestaan tuovat yhteisöverotuloja. 

 

Digitaalinen oppimisalusta luo verkostolle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja 

mahdollistaa opintojen yhdistelemisen uudenlaisiksi työmarkkinoita palveleviksi 

kokonaisuuksiksi. Oppilaitosten, yritysten ja Vantaan kaupungin Kasvupalveluiden tiiviillä 

yhteistyöllä tavoitellaan uudenlaista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan -alustaa, 

jossa voidaan kokeilla tulevaisuuden oppimiseen ja työelämätaitoihin liittyviä tuotteita ja 

palveluita. Innovatiivisten ratkaisujen synnyttämisessä yhteistyön koordinaatio eli 

toimintamalli on keskeinen osa. Hankkeen suunnitteluvaiheessa toiminnanohjauksesta 

keskustellaan työnimellä ”kampusoperaattori”. Keskeistä on päästä ymmärrykseen ja 

sopimukseen kampusoperaattorin roolista, tehtävistä ja vastuista sekä rahoitusmallista. 
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Innovatiivisuus ei synny vain uusien yhteiskäyttötilojen kautta, vaan kehittyvien 

toimintamallien kautta. Yhteistyön tavoitteina on myös kehittää ennakoivaa osaamisen 

kehittämistä sekä luoda Oppimiskampukselle vahva kansallinen ammatillisen 

koulutusviennin ja mahdollisesti myös -tuonnin keskittymä.  

 

Onnistuessaan luomaan Tikkurilan Jokiniemeen houkuttelevan, toimivan ja monimuotoisen 

ympäristön kiinteistösijoittajille, yrityksille ja kuntalaisille, Oppimiskampuksesta muodostuu 

parhaimmillaan vetovoimainen alue, joka piristää asiakasvirroillaan paikallistaloutta, luo 

uusia työpaikkoja ja tuo Vantaalle lisää korkeamman osaamisen työpaikkoja. 

Tilaratkaisuissa painotetaan tilojen muuntojoustavuutta, tila palveluna -mallia, 

yhteiskäyttömahdollisuuksia sekä mahdollisimman korkeaa käyttö- ja täyttöastetta. Alueen 

arvostuksen nousu heijastuu myös Vantaan kaupungin imagon ja brändin arvostukseen. 

 

4.2 Mittarit ja tavoitetasot 

Hanke tukee välillisesti tai välittömästi seuraavia valtuustokauden strategisia painopisteitä: 

Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki, kukoistavat kaupunkikeskukset, 

resurssiviisas ja hiilineutraali kaupunki, hyvät asukaslähtöiset palvelut sekä 

eriarvoistumisen estäminen.  

 

Vaikuttavuuden mittareiden tarkoituksena on paitsi kuvata tekemisen ja toiminnan 

vaikuttavuutta, myös auttaa havaitsemaan kehittämiskohteita ja suuntamaan resursseja 

oikein.  

Hankkeen vaikuttavuuden mittareina voidaan pitää pitkällä tähtäimellä Vantaan kaupungin 

näkökulmasta esimerkiksi seuraavia: 

 

Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki 

Mittari 

Vantaalaisten koulutustaso 

Palkkatulot/työllinen Vantaalla 

Vantaalaisten yritysten liikevaihto ja tuotto 

Korkean osaamisen työpaikkojen määrä Vantaalla 

Työttömyysaste ja työttömyyden kustannukset kaupungille 

 

Vantaalaisten koulutustaso on tärkeä mittari sikäli, että sillä on vaikutuksia vantaalaisten 

työllistymiseen, hyvinvointiin ja yritysten kilpailukykyyn. Vantaalaisten kohderyhmien 

työllisyystilanne (nuoret, vieraskieliset, pitkäaikaistyöttömät) ei välttämättä yksin ole riittävä 

kohtaannon mittari, eikä kuvaa yksin kampuksen vaikuttavuutta, sillä työllisyyslukuihin 

heijastuvat aina vahvasti sen hetkinen yleinen taloustilanne sekä työmarkkinoiden 

rakenteelliset haasteet. Kohtaannon mittareita tulisi täten kehittää tulevina vuosina 

vastaamaan tarkemmin kampuksen uusia toimintatapoja.  
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Kiinnostavia voisivat olla myös kampusoperaattorin toiminnalle tulevaisuudessa asetetut 

tavoitteet ja mittarit. Tällöin voitaisiin seurata mm. oppilaitosverkoston yhdessä tuottamien 

palveluiden määrää, myynnin liikevaihtoa ja laatua. Toisaalta voitaisiin nähdä myös, miten 

asiakasohjaus ja läpivirtaus toimivat. Voitaisiin vertailla kaupungin hanketoiminnan 

volyymia ja verkoston kehittämistoimintoihin kohdistuvaa ulkopuolisen rahoituksen määrää. 

Olisi mielekästä seurata myös kampusverkoston kansainvälisen toiminnan ja 

koulutusviennin kehittymistä. 

Muut vaikuttavuuden mittarit 

Oppilaitos-yritysyhteistyön tulokset  

Asiakasohjausten määrät koulutuspalveluihin  

Asiakasohjausten määrät työssäoppimiseen (oppisopimus, jne.) 

Asiakastyytyväisyys (henkilö- ja yritysasiakkaat) 

a) Tyytyväisyys koulutuspalveluihin  

b) Tyytyväisyys yrityspalveluihin 

c) Tyytyväisyys neuvontapalveluihin 

d) Tyytyväisyys työllisyyspalveluihin 

 

5. Kohderyhm , hyödynsaajat ja vaikuttavuus 

5.1 Kohderyhmä ja hyödynsaajat 

Hankkeen tuottamien palveluiden ja tavoitteiden näkökulmasta hankkeen ensisijaisena 

kohderyhmänä voidaan pitää vantaalaista elinkeinoelämää -sekä työvoimaa että 

työnantajia. Laajuutensa ansiosta hanke toimii kuitenkin laajempana sateenvarjona, jonka 

kautta kohderyhmä laajenee kaiken ikäisiin oppijoihin ja heidän tarpeisiinsa. Hyödynsaajien 

joukko on kohderyhmää laajempi sikäli, että hanke mahdollistaa liiketoiminnan 

kehittämisen ja kasvun kumppaniverkostolleen. Kuntalaiset puolestaan hyötyvät mm. 

paremmista, saavutettavista ja monipuolisemmista palveluista ja sidosryhmille sekä 

kolmannelle sektorille on tarjolla kohtaamis- ja kokoontumispaikkoja.  

 

Hankkeen hyötyjä voidaan eritellä ja tarkastella seuraavien kohderyhmien kautta:  

Kohderyhmä Hyötyjä kohderyhmän näkökulmasta 

Oppijat Räätälöity koulutustarjonta ja siihen liittyvät neuvontapalvelut 

Digitaalinen palvelualusta 

Työnhakijat Räätälöity polku koulutukseen tai kohti työllistymistä 

Digitaaliset palvelut 

Keskitetyt neuvontapalvelut 

Oppilaitokset Tiivis ja systemaattinen yhteistyö yritysten kanssa 

Uudet palvelut ja menetelmäosaaminen 

TKI -toiminnan alusta 

Koulutusviennin ja -tuonnin keskittymä 

Tilojen yhteiskäytön ja korkeamman täyttöasteen kautta syntyneet 

säästöt/tulot 

Kansainvälistyminen ja verkoston kautta avautuvat kontaktit 

Yhteiset kehittämishankkeet 

Yritykset Osaavampaa työvoimaa 

Räätälöityjä ratkaisuja työvoiman koulutukseen 

Kiinnostava alue sijoittua 
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TKI -toiminnan alusta 

Tila palveluna 

Tilojen yhteiskäytön kautta syntyneet säästöt 

Yhteiset kehittämishankkeet 

Sidosryhmät Alusta yhteistyölle 

Kohtaamispaikka 

TKI -toiminnan alusta 

Tila palveluna 

Tilojen yhteiskäytön kautta syntyneet säästöt 

Kuntalaiset Keskitetyt neuvontapalvelut 

Elävä, urbaani kaupunkikeskus 

Asuntoja 

Palveluita 

Viihtyisiä kohtaamispaikkoja 

Kulttuuritarjontaa 

Vantaan kaupunki Maanvuokratulot 

Lisääntynyt osaamistaso, työllisyys ja hyvinvointi 

Uudenlaiset palvelut, menetelmäosaaminen ja toimintatavat 

Asiakastyytyväisyys  

Säästöt työllisyyden hoidon kuluissa 

Tilojen yhteiskäytön kautta syntyneet säästöt 

Toimivat, joustavat tilat muuttuviin tulevaisuuden tarpeisiin 

Ulkopuolinen hankerahoitus toiminnan kehittämiseen 

 

5.2 Hankkeen vaikuttavuus 

Oppimiskampus hankkeen vaikuttavuutta on arvioitu esiselvitysvaiheessa eri näkökulmista. 

FCG:n tuottama selvitys (ks. liite 4.) tarkasteli vaikuttavuutta seuraavista eri näkökulmista:  

a) koulutustason nosto ja uudet koulutuspaikat, b) uudet yhteistoimintamallit, c) korkean 

osaamisen työpaikkojen syntyminen ja sijoittuminen, d) alueen arvotuksen nousu ja 

vetovoiman lisääntyminen, e) paikallistalouden vahvistuminen sekä f) asukkaiden 

hyvinvoinnin kasvu. 

 

Erillinen kaavataloudellinen arviointi valmistuu vielä kevään 2022 aikana. Tähän mennessä 

tehtyjen selvitysten perusteella hankkeelle on kuitenkin tunnistettavissa suoria, epäsuoria 

sekä systeemisiä vaikutuksia. 

5.2.1 Suorat vaikutukset 

Mikko Kesä Oy:n (2022) tuottaman työllisyys- ja kuntatalousvaikutusten arvion (ks. liite X) 

mukaan suoria työllisyysvaikutuksia syntyy rakentamisaikaisesti. Esiselvitysten kuvaama 

laajuus rakentamisen investoinneista olisi yhteensä noin 500–700 miljoonaa euroa. Tämä 

tarkoittaisi noin 6000–8500 henkilötyövuoden lisäystä rakennusalalla. Mikäli 

rakennusaikaisia työpaikkoja arvioidaan syntyvän vantaalaisille enintään 20–25 %, 

työllisyysvaikutus vantaalaisille olisi tällöin noin 1000–2000 henkilötyövuotta 

kertalisäyksenä. 

 

Rakentamisaikaisten vantaalle kohdistuvien nettotyöllisyyslisäyksen kuntatalousvaikutukset 

ovat sekä verotuloina että työttömyysturvamenojen säästöinä noin 0,65–1.4 miljoonaa 
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euroa. Verotulojen osuus on tästä noin puolet ja työttömyysturvamenojen säästö puolet. 

Tämä summa on kertavaikutteinen. 

 

Työllisyyden kasvu tuottaa Vantaalle taloudellisia vaikutuksia. Arvioitu työpaikkamäärä 

kampuksella voisi Mikko Kesä Oy:n laskelmien mukaan olla noin 4000–5000. Näistä osa 

olisi kaupungin omia kampukseen siirtyviä työpaikkoja, osa muualta Vantaalta siirtyviä 

yrityksiä ja osa uusia Vantaalle sijoittuvia yrityksiä. Myös osa kampukselle sijoittuvasta 

henkilöstöstä voi sijoittua aiemman asuinpaikan sijaan Vantaalle. Kokonaisuudessaan 

alueelle sijoittavista työpaikoista arvioidaan noin 5–10 % syntyvän Vantaalle 

nettolisäyksenä. Välttämättä tämä nettolisäys ei myöskään tule heti muutoshetkellä vaan 

jonkun ajan kuluessa (3–5 vuotta). Näiden työllisyysvaikutusten osalta on noteerattava, 

että ne ovat pysyviä ja ajan kuluessa pikemminkin kasvavia toisin kuin esim. määräaikaiset 

rakennusaikaiset työllisyysvaikutukset. Lisäksi suoria vaikutuksia ovat mm. 

kiinteistöhuollon ja uuden paikallistalouden synnyttämän kulutuskysynnän kasvun tuomasta 

lisätyöllistymisestä tuleva nettolisäys. (Mikko Kesä Oy, 2022.) 

 

FCG (2022) puolestaan arvioi, että tuleva työpaikkamäärä on riippuvainen alueelle 

sijoittuvasta toiminnasta. Työllisyys-vaikutus on laskettu kahdella työpaikkaväljyydellä: 10 

ja 40 k-m2/työpaikka ja käsittää sekä oppilaitokset että toimitilat. Alueen 

kokonaismitoituksen (100 000 k-m2) ja edellä mainittujen työpaikkaväljyyksien mukaan 

alueelle voi sijoittua noin 1 600–6 600 työpaikkaa. Tällöin välillinen työllisyysvaikutus on 

noin 700–2 800 työpaikkaa ja kokonaisvaikutus noin 2 300–9 400 työpaikkaa.  

 

Edellä mainittuun laskelmaan perustuen suoraan ja välillisesti työllistyvien henkilöiden 

asuinkunnassaan maksama kunnallisvero on palkkasumman ja efektiivisen veroasteen 

mukaan noin 13,3–54,9 milj.€/ vuosi. Alueella toimivien yritysten kunnille maksama 

yhteisövero-osuus olisi noin 1,3–5,3 milj.€/vuosi. Mikäli esim. noin puolet 

Oppimiskampuksen alueella työssäkäyvistä olisi vantaalaisia, olisi Vantaalle kohdistuva 

työllisyysvaikutus noin 1 100–4 700 henkilötyövuotta/vuosi ja Vantaalle kohdistuva 

kunnallisverotulovaikutus noin 6,7–27,5 milj.€/vuosi. (FCG, 2022.) 

 

FCG:n (2022) vaikutusten arvioinnin mukaan osaamisintensiivisille toimialoille 

vetovoimaisimpia alueita ovat ns. hybridikokonaisuudet, joissa yhdistyvät erilaiset toistensa 

lähellä olevat ja toisiaan tukevat yritykset, palvelut ja myös asuminen sekä tehokas 

joukkoliikenne. Oppilaitosten ja viihtyisien asuinalueiden läheisyys lisää vetovoimaa. Tiiviit 

ja rakenteeltaan monipuoliset alueet ja erityisesti keskusta-alueet ovat vetovoimaisia 

sijaintipaikkoja osaamisintensiivisille yrityksille ja myös työntekijöille haluttuja 

työympäristöjä. 

 

Oppimiskampuksen toimijoiden yhteiset digitaaliset alustat, digitaalisen pedagogiikan 

kehittyminen ja yritysten kanssa toteutettava epälineaarinen pedagogiikka muuttavat 

perinteisen opetus-opiskelu-oppimisprosessin opiskelu-oppimis-innovointiprosessiksi. 
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Muutoksella tavoitellaan oppimisen laadun kehittymistä ja korkean osaamisen syntymistä. 

Opiskelu-oppimis-innovaatioprosessin muodostuessa oppimiskampuksen oppilaitosten ja 

yritysten väliseksi normaaliksi toimintatavaksi, syntyy korkean osaamisen työpaikkoja 

aiempaa enemmän. (FCG, 2022). 

 

Oppimiskampuksen toteutuminen Jokiniemen alueelle mahdollistaa korkeatasoisen ja 

kaupunkimaisen keskusta-alueen laajenemisen radan itäpuolelle ja vahvistaa toisaalta 

mielikuvaa Jokiniemestä osana Tikkurilan keskustaa. Alueen rakentuminen edistää 

Tikkurilan kokonaisuudistamista ja kehittymistä tiiviinä, monipuolisena ja toiminnoiltaan 

sekoittuneena alueena. Tiivis ja rakenteeltaan monipuolinen keskusta lisää koko kaupungin 

vetovoimaa asumisen, yritysten ja työpaikkojen sekä palvelujen sijaintipaikkana. Alueen 

arvostuksen nousu heijastuu myös Vantaan kaupungin imagon ja brändin arvostukseen. 

(FCG, 2022). 

5.2.2 Epäsuorat ja systeemiset vaikutukset 

Mikko Kesä Oy:n (2022) selvityksen mukaan Oppimiskampuksen myötä syntyy epäsuoria 

ja systeemisiä työllisyysvaikutuksia, jotka voivat ajan kuluessa kohota merkittävästi suoria 

työllisyysvaikutuksia suuremmiksi. 

 

Työvoiman tarjonnan, osaamistason sekä kohtaannon parantamista syntynee erityisesti 

julkisten työllisyys- ja kasvupalveluiden sekä osaamispalveluiden kyvykkyyksien 

kehittymisen seurauksena. Oppimiskampus tuo avaintoimijat yhteen ja voi synnyttää uutta 

osaamista ja synergioita näiden palveluiden järjestämisessä ja tätä kautta lisääntyvää 

työllisyysvaikuttavuutta. 

 

Samantyyppistä kyvykkyyksien ja innovatiivisuuden kasvua voi syntyä myös oppilaitosten 

välillä sekä erityisesti alueen elinkeinoelämän suuntaan. Oppilaitokset voivat tämän avulla 

kehittää entisestään omaa ja yhteistä toimintaansa ja kasvattaa henkilöstöään (TKI-

toiminta, hanketoiminta, koulutusvienti). Yritysten suuntaan kehitys näkyy kilpailukyvyn 

paranemisena ja kasvuna, joka mahdollistaa työpaikkojen säilymisen, positiivisen 

uusiutumisen sekä suoran lisäkysynnän. 

 

Välillisten ja systeemisten työllisyysvaikutusten ennustamisessa voi kantalukuna käyttää 

4000–5000 henkilöä, jotka kampukselle keskittyisivät. Näiden työntekijöiden paremman 

keskinäisen yhteistoiminnan, osaamisen kasvun sekä edelleen hyvinvointivaikutusten 

myötä on ennustettavissa vähintään 5–10% lisäarvoa työllisyyteen suhteessa siihen 

tilanteeseen, että oppimiskampuskonteksti jäisi hyödyntämättä, toiminta olisi eriytynyttä 

eikä yhteistyö kehittyisi. Kampustyöpaikkojen sekä epäsuorien ja systeemisten 

työpaikkojen nettolisäys toisi kuntatalousvaikutuksina vuosittain noin 0,75–1,9 miljoonan 

nettolisäyksen. (Mikko Kesä Oy, 2022) 
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Resolute HQ Oy (ks. liite 9) teki myös alustavia, karkeita laskelmia osaamisen kehittämisen 

potentiaalisista vaikutuksista vantaalaisten työpaikkojen säilyttämiseen sekä sitä kautta 

kaupungin verotuloihin. Laskeman mukaan jo tuhannen työpaikan säilyttäminen voisi tuoda 

Vantaalle miljoonien eurojen tulokertymän vuosittain. Kerrannaisvaikutukset voisivat olla 

sitäkin huomattavampia, jos kampusekosysteemi synnyttäisi uusia työpaikkoja ja jos 

toiminnan myötä kaupungille tulisi työllisyyden hoidon kustannusten säästöjä. 

 

Alueen oppilaitoksissa, yrityksissä ja kaupungin palveluissa työskentelevien henkilöiden 

kulutusvaikutus vähittäiskaupan ja kaupallisten palveluiden toimialoille on karkealla tasolla 

arvioituna yhteensä noin 23,6–97,4 milj. €/vuosi, jonka työllistävä vaikutus on noin 100–400 

henkilötyövuotta/vuosi ja kunnallisverotulovaikutus noin 0,5–1,8 milj.€/vuosi. (FCG, 2022.) 

 

Mikäli asuntorakentamisen määrä alueella olisi suuruusluokaltaan noin 33 300 k-m2, se 

tarkoittaisi Vantaan keskimääräisellä asumisväljyydellä noin 900 asukasta. Asukasmäärän 

ja Uudenmaan keskimääräisen kulutuksen (€/henkilö/vuosi) mukaan arvioituna alueen 

asukkaiden kokonaiskulutus on karkealla tasolla noin 13,3 milj.€/vuosi, jonka työllistävä 

vaikutus on noin 50 henkilötyövuotta/vuosi ja kunnallisverotulovaikutus noin 0,3 

milj.€/vuosi. (FCG, 2022.) 

6. Hankkeen riippuvuudet ja huomioitavat 

n köku mat 

6.1 Riippuvuudet 

Tähän asti tunnistetut riippuvuudet Vantaan kaupungin muihin hankkeisiin ja palveluihin 

liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin: 

- IB-jatkumon hakuprosessi Vantaalle 

- Asemakaavaprosessi mahdollistajana 

- Synergiat ympäröivään kaupunkirakenteeseen (esim. Tikkurilan lukio, Varia, Laurea, Dixi 

jne.) 

- Ratikkahanke 

- Aviapoliksen alueen kehittäminen 

- Urbaania Kasvua Vantaa -hanke (UIA) 

- DigiOne –hanke 

- Kasvupalveluiden palvelualueen hankkeet: mm. Neuvova Vantaa –hanke 

- Elinkeinopalvelut: PoCoProp –projekti ja muut meneillään olevat ja tulevat 

elinvoimahankkeet 

- Kuntalaispalvelut: Keskitetyt neuvontapalvelut 2030  

- Airport Academy Finland 

- Vantaan oppilaitosverkoston kehitys (esim. Myyrmäen kampus, Vehkala jne.) 
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Kansalliset tai muut merkittävät hankkeet, palvelut ja/tai verkostot, joilla voi olla suoranaista 

tai välillistä vaikutusta hankkeen etenemiseen: 

- Työllisyyden hoidon pysyvä malli (TE 2024) tulevaisuudessa, vastuun siirtyminen 

pysyvästi kuntiin 

- Valtion yrityspalveluiden siirtyminen pysyvästi kuntien vastuulle pysyvästi  

- Kotouttamiseen liittyvien palveluiden siirtyminen osittain kuntien järjestämisvastuulle 

- Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, Opetushallitus 

- Tuleva SOTE-uudistus ja hyvinvointialueiden kehittyminen; Tikkurilan 

Hyvinvointikeskuksen sijoittumisen vaikutus hankkeeseen 

- Hyvinvointialueen uusi hyvinvointikeskus Tikkurilassa 

6.2 Kampukselle sijoittuvat kaupungin palvelut 

Kampusvision toteutumisen ja optimaalisten yhteistyöhyötyjen näkökulmasta on tärkeää 

määritellä, mitä kaupungin palveluita kampukselle sijoitetaan. Kokonaiskuva 

Oppimiskampuksesta ja kampukselle sijoittuvista kaupungin palveluista on täydentynyt 

syksyn 2021 hankevalmistelun aikana. Toimialat ovat esittäneet kaupungin palveluihin ja 

tiloihin liittyviä toiveitaan kampushankkeelle, perustellen tarpeitaan mm. nykytilojen 

toimimattomuudella ja riittämättömyydellä, lainsäädännön muutoksista johtuvilla 

muutoksilla kaupungin tulevaisuuden palvelutuotannossa sekä erityisesti tilojen 

yhteiskäytön näkökulmilla. Kaupungin tahtotilan kirkastamiseksi kaupunkiympäristön 

alatyöryhmän toimesta tilattiin arkkitehtitoimisto Helamaa ja Heiskaselta selvitystyö, jossa 

kartoitettiin eri käyttäjien tarpeita suhteuttaen toimintojen henkilöstö- sekä asiakasvolyymiä 

tarvittavaan tilakokoon. Samalla selvitettiin, mitä tiloja eri kaupungin palveluissa oltaisiin 

valmiita yhteiskäyttämään.  

Esiselvitystyön pohjalta syntynyttä esitystä kampukselle sijoittuvista kaupungin palveluista 

käsiteltiin 26.11.2021 hankejohtoryhmässä sekä 13.12.2021 kaupunginjohtajan 

tapaamisessa, joissa rajattiin kampukselle sijoittuvia kaupungin koulutustoimintoja 

koskemaan lähinnä ammatillista ja toisen asteen opintoja. IB-jatkumoon kuuluvat esi- ja 

perusopetuksen tilat sekä lasten kulttuurikeskus Pessi rajautuivat täten pois, ja niille tulee 

selvittää vaihtoehtoisia sijoittumispaikkoja Tikkurilasta tai kampusalueen läheisyydestä. 

Kaupunkikulttuurin toimialan esittämän konserttisalin osalta todettiin, että tulee selvittää 

vaihtoehtoisia sijoittumispaikkoja, mm. Aviapoliksen alueella.  

 

Täten kampukselle esitetään sijoittuviksi Varian ja Tikkurilan lukion uudisrakennusten 

lisäksi visiota vahvasti tukeva Aikuisopisto sikäli, kun nykyisen Opistotalon tulevaisuuden 

käyttötarkoituksesta voidaan päättää sekä Kasvupalveluiden tilat. Kaupunkikulttuurin 

toimialan kehittämän Kohtaamo –konseptin osalta tehdään vielä lisäselvityksiä, ennen kuin 

sijoittumisesta päätetään. Kohtaamo-konseptissa yhdistyvät asukastila- ja 

neuvontapalvelutoiminnot sekä digineuvonta. Kampukselle sijoittuvien palveluiden osalta 

edetään vuoden 2022 aikana tarveselvitys- tai hankesuunnitelmavaiheisiin. Varian ja 

Tikkurilan lukion hankesuunnitelmissa tulee huomioida mahdollinen yhteiskäyttöisyys paitsi 

kaupungin palveluiden kesken, myös mahdollisten ulkopuolisten kumppanien kanssa. 
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Tarveselvitysvaiheessa yhteiskäyttöisyyden näkökulma ei vielä tullut vahvasti esiin, eivätkä 

muut kampukselle sijoittuvat kaupungin palvelut eivät olleet tiedossa. 

6.3 Huomioitavat näkökulmat 

Oppimiskampus hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa tulee huomioida monia 

kaupunkikehittämisen poikkileikkaavia teemoja, joista keskeisimpinä Vantaan kaupungin 

hiilineutraaliuteen liittyvät vastuullisuustavoitteet, saavutettavuuden, tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden näkökulmat palveluiden tuottamisessa, osallisuuden toteutuminen 

palvelumuotoilussa sekä moninaisen ja kansainvälisen kaupungin tarpeet. 

 

Poikkileikkaavat näkökulmat tulee huomioida kaikkien alatyöryhmien työskentelyssä siten, 

että jokainen omalta osaltaan vahvistaa kaupungin vaikuttavuutta ao. osa-alueilla. 

7. Hankeorganisaation työskente y 

7.1 Organisaatio ja vastuuhenkilöt 

Hankkeelle nimetty työryhmä on vastannut oman toimen ohella hankevalmistelun 

organisoimisesta 2021 ja jatkaa työtään 2022. Hankkeen kokonaikainen resurssi on ollut 

17.5.2021 alkaen nimetty hankepäällikkö. Hankkeen kehittämistyö on jaettu kolmen 

alatyöryhmän kesken, joissa on edustusta kaikilta hankevalmistelussa mukanaolevilta 

toimialoilta. 

 

7.2 Työryhmä 

Työryhmä on toiminut hankkeen ohjausryhmänä, joka tekee strategisia päätöksiä, seuraa 

hankkeen etenemistä ja linjaa toimintaa. 

Työryhmässä 2021 ovat toimineet: 

 
Jäsenet: 
Katri Kalske, apulaiskaupunginjohtaja, puheenjohtaja  
Antti Kari, kiinteistöjohtaja, varapuheenjohtaja  
Anna Stranden, johdon assistentti, työryhmän sihteeri 
Ulla Boer, Oppimiskampuksen hankepäällikkö  
Jaakko Niinistö, kasvupalvelujohtaja  
Ari Ranki, toisen asteen koulutuksen johtaja 
Pekka Tauriainen, rehtori  

Työryhmä

akj Katri Kalske, pj.

Oppimisyhteistyön 
alatyöryhmä

Ari Ranki, pj.

Kampusympäristön 
alatyöryhmä,

Antti Kari, pj.

Elinvoiman 
edistämisen 
alatyöryhmä

Jaakko Niinistö, pj.

Hankepäällikkö

Ulla Boer
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Jukka Antila, VTK Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja 
Raakel Tiihonen, talous- ja hallintopäällikkö 
Janne Juntunen, projektijohtaja 
Kaisu Tolvanen, viestintäpäällikkö 
 
Asiantuntijat: 
Kimmo Viljamaa, elinkeinojohtaja 
Susanna Taipale-Vuorinen, työllisyyspalveluiden johtaja 
Mika Perttunen, elinkeinopäällikkö  
Hannu Haarala, palveluverkkoasiantuntija 
Ilkka Kalo, perusopetuksen johtaja (sijainen Pepita Kaskentaus, opetuspäällikkö) 
Eija Kivineva, hankepäällikkö 
Marjaana Yläjääski, aluearkkitehti  
Tuuli Huhtala, asemakaava-arkkitehti 
Pirjo Van Nues, rahoitusjohtaja 
 
Vuonna 2022 työryhmän jäseneksi liittyy konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-

Kiiskinen sekä asiantuntijaksi VTK Oy:n rakennuttajapäällikkö Marko Salmela. 

Vuoden 2021 ajalle nimetyn työryhmän tehtävinä ovat olleet: 

• valmistella kampuksen organisoinnista ja toteutuksesta ehdotus yhdeksi kaupungin 

kärkihankkeista uuteen valtuustostrategiaan 2022─2025 

• kehittää vuoden 2020 valmistelutyöryhmän ehdotuksen mukaisesti kolmea 

rinnakkaista valmistelulinjaa eteenpäin (oppilaitosyhteistyö, rakennettu kampus ja 

työvoima/kasvupalvelut) 

• valmistella, neuvotella ja kilpailuttaa kolmeen valmistelulinjaan liittyviä 

kumppanuussopimuksia, tavoitteena tuoda päätöksentekoon vuoden 2021 aikana 

yhteistyösopimukset erityisesti oppilaitoskumppaneista 

• huolehtia hankkeen viestinnästä ja laatia hankkeelle viestintäsuunnitelma 

• selvittää erilaiset vaihtoehtoiset kansalliset, alueelliset sekä kansainväliset 

rahoitusmahdollisuudet 

• valmistella IB-jatkumon hakemista Vantaalle 

 

Työryhmän tehtävät säilyvät vuoden 2022 aikana pääpiirteissään entisellään. Tavoitteena 

ovat erityisesti kumppanuusneuvotteluiden syventyminen (oppilaitokset, investorit) sekä 

laajentuminen (yritykset, investorit). IB-jatkumon valmistelu jatkuu Kasvatuksen ja 

Oppimisen toimialalla ja sijoittumiseen haetaan erillisratkaisua. 

 

Työryhmän kokoonpanossa on edelleen varmistettava poikkihallinnollisuus sekä 

kiinnitettävä huomiota työn vaatimaan ajankäyttöön. Jatkossa tulee myös tarkastella 

tarvetta kaupunkiorganisaation ulkopuolisten jäsenten nimeämiselle niin työryhmässä kuin 

alatyöryhmissäkin. 

7.3 Alatyöryhmät 

Alatyöryhmissä kohtaavat kaupungin eri toimialojen asiantuntijat ja varmistetaan osaltaan 

kaupungin sisäinen, poikkihallinnollinen yhteistyö. Vuoden 2021 aikana alatyöryhmien 
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keskeisenä tehtävänä on ollut rakentaa kumppaniorganisaatioiden verkostoa ja sitouttaa 

heitä yhteistyöhön. Alatyöryhmien työskentely on jaettu teemoittain kolmeen osaan 

seuraavasti:  

 

1) Oppimisympäristön alatyöryhmä 

 

Alatyöryhmän tehtävänä on uuden oppimisyhteistyömallin kehittäminen tulevaisuuden 

oppimiskokonaisuuksien, oppimisympäristöjen ja oppimisverkostojen monimuotoiseksi 

kehittämiseksi (mm. 2. asteen koulutus, oppimispolut, tutkinto-opinnot, muuntokoulutus, 

täydennyskoulutus, räätälöity yrityskoulutus, koulutusverkostot, koulutusvienti, 

koulutustuonti, alustat, digitalisaatio). 

 

Vuoden 2021 aikana alatyöryhmä on kasvattanut oppilaitosyhteistyön verkostoa ja 

järjestänyt kolmen työpajan sarjan, joissa on käsitelty oppilaitoskumppaniorganisaatioiden 

motivaatiota olla mukana yhteiskehittämisessä, yhteistä visiota, yhteistyön reunaehtoja ja 

muita kumppaneille tärkeitä kysymyksiä. Oppilaitosyhteistyöverkostossa on tällä hetkellä 

mukana 14 organisaatiota, joilla kaikilla on halua olla mukana palveluiden 

yhteiskehittämisessä, mutta sitoutuneisuuden asteet vaihtelevat.  

Kumppanuusneuvottelut ovat hitaita, kun mukana on suuri joukko erilaisia odotuksia, 

toiveita ja toimintatapoja. Kampusvision kannalta tärkeimpiä ja keskeisimpiä tavoitteita, eli 

oppilaitosten sitouttamiseen tähtäävää työtä on tehty koko syksy ja työ jatkuu ensi vuonna. 

Yhdessä ensi vuoden aikana tarkemmalla tasolla työstettäviä asioita ovat mm. yhteistyön 

organisointi eli se, millainen toiminnanohjaus oppilaitosyhteistyölle rakennetaan, miten 

räätälöityjä koulutuspalveluita rakennetaan ja millainen palvelumanuaali tulee olemaan. 

Kehittämisen lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja ratkaisukeskeisyys.  

 

Keskustelua oppilaitosverkoston fyysisistä tilatarpeista tullaan käymään vuoden 2022 

aikana. Tähän mennessä yksi oppilaitos on ilmoittanut halukkuudestaan laajentaa 

toimintaansa oppimiskampukselle myös fyysisesti. Työ kumppanuussopimusten kanssa 

jatkuu vuoden 2022 aikana ja tavoitteena on, että sopimuksia saataisiin tehtyä vuoden 

loppuun mennessä.  

 

Työ jatkuu oppimisyhteistyönmallin, toiminnanohjauksen ja palvelumallin 

yhteiskehittämisellä vuonna 2022. Vuoden 2021 aikana on käynnistetty myös 

oppimiskampukseen sijoittuvien ammattiopisto Varian ja Tikkurilan lukion lisäpaikkojen 

tilaohjelma sekä pedagoginen suunnitelma. IB (International Baccalaureate) -jatkumoon 

liittyvä hakuprosessi on edennyt erityisesti IB CP (Career Programme) -tutkinnon osalta ja 

tavoitteena on, että ensimmäinen IB CP-ryhmä aloittaisi ammattiopisto Variassa elokuussa 

2023. IB PYP (Primary Years Programme)- ja IB MYP (Middle Years Programme) -

ohjelmien hakuprosessin aikataulu on riippuvainen tilaratkaisuista. Hakuprosessin 

valmistelu on kuitenkin jo aloitettu. 
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2) Kampusympäristön alatyöryhmä  

 

Alatyöryhmän tehtävänä on rakennetun kampuskokonaisuuden suunnittelu ja 

toteuttaminen (mm. kaavoitus, maankäyttö, aluesuunnittelu, rakennussuunnittelu, 

rakentamisen toteutus, hankehallinta, tilankäytön yhteistyömallit, allianssi- ja muu 

konsortioyhteistyö, rakentamisen talous ja kannattavuus) osaksi elävää 

kaupunkirakennetta (mm. sekoittunut kaupunkirakenne, saavutettavuus, kestävyys, 

palvelukehitys, kaupunkipalvelukokonaisuus, kiinnostavuus, tunnettuus, osallistavuus).  

 

Vuoden 2021 aikana alatyöryhmä on mm. työstänyt Tikkurilan Jokiniemen kampusalueen 

asemakaavaa sekä selvittänyt melu- ja tärinänvaimennuksen tarpeita. Asemakaavoitus 

sekä tontin kohtalo ja tuleva käyttötarkoitus eri rakennusmassojen kesken vaihtelee eri 

toiveiden puristuksessa. Oppimiskampus -hanke on ollut tästä syystä osittain odottavassa 

ja epävarmassa tilanteessa.  

 

Alatyöryhmä on edistänyt hankevalmistelua kirkastamalla esiselvitysprosessin avulla 

kaupungin tahtotilaa kampukselle sijoittuvista kaupungin palveluista. Sisäisen tahtotilan 

selvitys ja kampushankkeeseen liittyvä poliittinen päätöksenteko ovat vieneet aikaa. 

Hankkeen eteenpäin viemisen kannalta on ajankohtaista aloittaa sisäinen keskustelu 

kaupungin kampukselle sijoittuvien palveluiden tilojen omistuspohjasta ja rahoituksesta 

sekä varmistaa, että tilojen yhteiskäyttömahdollisuudet voivat toteutua vision mukaisesti.  

 

Alatyöryhmä on pyrkinyt kytkemään elinkeinopalveluiden kiinteistöklusterin osaksi 

suunnitteluprosessia. Elinkeinopalveluiden innovatiivisiin hankintoihin keskittyvä PoCoProp 

-projekti on tukenut kampushanketta kartoittamalla palveluntarjoajia, joilla on 

erityisosaamista mm. resurssiviisauden, digitaalisuuden ja yhteiskäyttöisuuden osa-alueilla. 

Kiinteistöklusterin palvelutarjontaan on kartoitettu ja heidän kanssaan järjestetään 

tammikuussa 2022 pitchaus -tilaisuus. 

 

Rakennusliikkeille ja kiinteistösijoittajille järjestettiin joulukuussa vuoropuhelu tyyppinen 

tilaisuus, jossa keskusteltiin näkemyksistä ja mahdollisista yhteistoimintamalleista 

hankkeen toteuttamisessa. Tilaisuus sai positiivista palautetta avoimen keskustelun sekä 

selkeiden tavoitteiden esittämisen vuoksi. Investorit pitivät kaupungin koordinoivaa roolia 

kampushakkeen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta keskeisenä ja monet heistä 

toivoivat, että voimme jatkaa keskustelua yhteistyömallista vuonna 2022 sekä 

kahdenvälisissä keskusteluissa että yhteisissä työpajoissa.   

 

Lisäksi alatyöryhmä organisoi hankkeen valmisteluun osallistuvalle ryhmälle opintomatkan 

Lappeenrannan Skinnarilan monikäyttäjäkampukselle. 
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3) Elinvoiman edistämisen alatyöryhmä  

 

Alatyöryhmän tehtävänä on kaupungin elinvoimaisuuden ammattimainen kehittäminen 

(mm. yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan toimintaympäristön vahvistaminen, työllisyyden 

kehittäminen, työvoiman turvaaminen ja kehittäminen, elinkeino- ja 

kasvupalvelukokonaisuus, invest-in toiminta) 

 

Vuoden 2021 aikana alatyöryhmä on osallistunut oppimiskampukselle sijoittuvien 

kaupungin palveluiden määrittelyyn. Kampukselle sijoittuvista palveluista päätettäessä on 

oleellista tutkia sitä, kuinka hyvin ne tukevat kampuksen visiota ja voivat olla mukana 

ratkomassa kaupungin elinvoimaan liittyviä haasteita pitkällä tähtäimellä, synnyttämässä 

TKI-toimintaa ja tuomassa lisäarvoa mukana oleville toimijoille. Kampuksen tavoitteina on 

ensisijaisesti luoda ammatillista ja jatkuvaa koulutusta edistävä alusta, joka ratkoo vakavaa 

kohtaanto-ongelmaa laajan yhteistyöverkoston kanssa.  

 

Alatyöryhmä on kehittänyt elinvoiman edistämiseen liittyvän palvelukokonaisuuden eli ns. 

Elinvoimatori -konseptin kehittämiseen. Elinvoimatorin on tarkoitus olla kampukselle 

sijoittuva fyysinen paikka, josta asiakasta ohjataan hänelle sopivimpaan palveluun. 

Elinvoimatori palvelisi sekä henkilö- että yritysasiakkaita yhden luukun periaatteella mikä 

edellyttää, että palveluita kehitetään yhdessä sidosryhmäverkoston, kuten 

yrittäjäjärjestöjen sekä Uusyrityskeskuksen kanssa. Alatyöryhmä jatkaa elinvoimatori 

konseptin edistämistä työpajamuotoisella työskentelyllä 2022. 

 

Alatyöryhmä näkee synergiaetuja Kasvupalveluiden elinvoimatorin sekä Kaupunkikulttuurin 

toimialan Kohtaamo-konseptin kesken. Molempiin liittyy neuvontapalveluita ja ajatus 

matalan kynnyksen kohtaamispaikoista sekä tehokkaasta tilojen yhteiskäytöstä. 

Alatyöryhmän mukaan jatkovalmistelussa tulisi selvittää, miten korkeakoulujen yhteistyö 

”Hub” (Tiedekulma -tyyppinen paikka) voisi toimia yhdessä Kohtaamo-tyyppisen paikan 

kanssa. 

 

Alatyöryhmän toimesta teetettiin kokonaisvaikutusten arviointi sekä erityisesti vaikutusten 

arviointi työllisyysvaikutusten näkökulmasta (kts. Luku 5.2).  

 

Alatyöryhmä on esitellyt kampus- sekä elinvoimatorivisiota potentiaalisille 

kumppaniorganisaatioille, kuten KELA, Vantaan Yrittäjät, Kauppakamari (ja sen 

aluejohtokunta), Uusyrityskeskus. Lisäksi on esitelty kampusvisiota yrityksille sekä 

kartoitettu jatkossa kontaktoitavia yrityksiä. Heidän näkökulmastaan Kasvupalveluiden 

sijoittuminen kampukselle tuo lisäarvoa yhteistyölle. Yrityspuolen kontaktointi on ollut 

suunniteltua vähäisempää –aikaa on mennyt yllättävän paljon sen selvittämiseen, mitä 

kaupungin palveluita kampukselle olisi tarkoituksenmukaista sijoittaa. Yritysten kontaktointi 

helpottunee kärkihankestatuksen myötä ja asemakaavoituksen edetessä, kun pystymme 

konkreettisemmin kertomaan tilamassojen määriä, jotka on varattu eri toiminnoille. 
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Yrityksille kampushankkeen aikajänne on pitkä ja he kaipaavat enemmän konkretiaa, johon 

tarttua eli tietoa tilojen mahdollisuuksista, sijainnista jne. Keväällä 2022 järjestetään 

työpajoja liittyen yritysyhteistyöhön kampuksella, Elinvoimatorin palveluiden kehittämiseen 

sekä Kohtaamo-konseptin kehittämiseen liittyen. 

 

7.4 Hanketoimisto 

Hankkeen työmäärän arvioidaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Tilannetta tulee 

arvioida säännöllisesti esim. puolivuosittain ja korjata tarpeiden mukaan. Tehokasta 

hankkeen hallinnoinnin kannalta olisi ns. hanketoimiston perustaminen. Hanketoimisto 

koostuisi asiantuntijaryhmästä ja tukipalveluista eli tiimistä, jonka työpanosta 

hyödynnettäisiin hankkeen eri vaiheissa tarkoituksenmukaisesti.  

 

Hankkeen toistaiseksi ainoana täysipäiväisenä henkilöresurssina toimiva hankepäällikkö 

vastaa verkoston hankevalmistelun ja toteutuksen operatiivisesta koordinaatiosta, toimii 

työryhmän esittelijänä ja on mukana alatyöryhmien työskentelyssä. Hankepäällikkö vastaa 

sidosryhmäyhteistyön organisoinnista, hankkeen tavoitteiden saavuttamisesta 

operatiivisella tasolla sekä tiedonkulusta hankkeen työryhmän ja alatyöryhmien välillä. 

Hankepäällikkö vastaa hankkeen budjetin seurannasta, riskienhallinnasta sekä hankkeen 

viestinnän ja osallisuuden toteutuksesta.  

 

Tulevina vuosina hankepäällikkö osallistuu aktiivisesti alatyöryhmien kehittämisprosessien 

toteutukseen, Oppimiskampuksen toiminnanohjauksen kehittämiseen sekä palveluiden 

sisältöjen yhteiskehittämiseen ja palvelumuotoiluun. Sidosryhmäyhteistyö vie laajuutensa 

vuoksi merkittävästi aikaa, joten hankkeen hallinnon ja sidosryhmäyhteistyön sujuvuuden 

varmistamiseksi hankkeessa on tarvetta hankesuunnittelijalle, jonka kanssa hankepäällikkö 

voisi jakaa vastuuta. Suunnittelijan tehtäviin voisi kuulua mm. yhteydenpitoa ja viestintää 

sidosryhmien kanssa, kokous- ja tapahtumien järjestelyihin osallistuminen, hankintoihin 

liittyvät sekä muut juoksevat tehtävät.  

 

Hankkeessa on tarvetta myös lakipalveluille, kun käydään läpi kumppanuussopimuksia ja 

päätetään kampuksen toiminnanohjaukseen liittyvän mallin järjestelyistä sekä erillisen 

tilaoperaattorin toimintamalleista. 

 

Jotta hanke saa riittävää näkyvyyttä, tulee varmistaa riittävät viestinnän resurssit 

keskitettyjen palveluiden sekä toimialojen kanssa.  

 

Hankkeelle on todennäköisesti mahdollista hakea ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi 

hankkeen suunnitteluun, rakentamiseen liittyviin innovatiivisiin kokeiluihin taikka toiminnan 

ja palveluiden sisällön kehittämiseen kampuksen yhteistyöverkostossa. Tämä vaatii 

rahoituslähteiden seurantaa ja hankehakujen ja -hallinnon osaamista. 
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Muita tunnistettuja erityisosaamisen tarpeita hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa ovat 

tilankäyttökonseptien osaaminen, kumppaniorganisaatioiden tilatarpeiden selvitykset, tila- 

ja työympäristösuunnittelu sekä innovatiivisten hankintojen osaaminen. VTK Oy:ssä 

1.12.2021 aloittanut rakennuttajapäällikkö toimii yhtiön puolelta mm. Tikkurilan/Jokiniemen 

kampushankkeen projektipäällikkönä, tuoden merkittävän lisäpanoksen hankkeen 

suunnitteluun. 

8. Hankkeen aikatau u ja vaiheet 

Tavoitteena on, että Oppimiskampuksen keskeiset rakennukset olisivat valmiita 2026 

alkupuolella. Rakentamisen aikataulun toteutumisen kannalta kriittisiä tekijöitä ovat 

asemakaavoituksen valmistuminen suunnitellusti, tonttien käyttötarkoituksiin liittyvät 

kaupungin päätöksentekoprosessit sekä kiinteistöinvestorien sitoutuminen alueen 

rakentamiseen. Aikatauluun vaikuttaa luonnollisesti myös rakennustyön suunnittelun sekä 

toteutuksen etenemisen tahti. 

 

Oppilaitosyhteistyön toteutumisen aikataulu on riippuvainen mm. verkoston tahtotilasta 

solmia kumppanuussopimuksia, kuinka onnistumme sopimaan kampuksen käytännön 

toiminnan organisoinnista ja rahoituksesta sekä päästään yhteiskehittämään digitaalista 

yhteistoiminta-alustaa. Oppilaitosyhteistyön kannalta kriittistä on myös se, kuinka 

onnistutaan yhteensovittamaan erilaisten sitoutumisen asteiden välinen yhteistyö.  

Tavoitteena on, että oppilaitoksia (muut kuin kaupungin palvelut) sijoittuisi fyysisesti 

kampukselle joko vuokralle yhteistiloihin tai omistamalla tiloja. Oppilaitosten päätöksenteko 

sijoittumisesta vaikuttaa aikatauluun. Oppilaitosyhteistyö ei ole sidottu täysin fyysiseen 

kampukseen, vaan sitä voidaan kehittää hyvin pitkälle verkostomaisesti. On pystyttävä 
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mallintamaan yhteistyön hyötyjä asiakasnäkökulmasta jo ennen kampuksen valmistumista 

ja kokeilla erilaisia tapoja tuottaa ns. ”yhden luukun palvelua” asiakkaille.  

 

Oppilaitos-yritysyhteistyöllä on vision mukaan keskeinen rooli kampuksen toiminnassa. 

Toteutuakseen se vaatii panoksia ja yhteisen tahtotilan muodostumisen mahdollisten sille 

varattujen tilojen osalta. Vaihtoehtona on, että toiminta tapahtuu oppilaitosten ja/tai 

yritysten tiloissa. 

 

Hanke tullee etenemään karkeasti vaiheittain seuraavasti:  

1. Esiselvitys ja kumppanuusverkoston rakentaminen, hankkeen kärkihankestatus ja 

kampukselle sijoittuvat kaupungin toiminnot. (2021) 

2. Kaupungin palveluiden osalta tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat, jonka rinnalla 

jatkuvat mm. asemakaavaprosessi, ydinkumppanuusverkoston sitouttaminen, uusien 

yrityskumppanien kartoitus ja sitouttaminen. (2022) 

3. Investorien sitouttaminen ja tontin luovutukseen liittyvät valinnat sekä sopimukset. 

Tilaoperointiin sekä oppilaitosyhteistyöhön liittyvistä yhteistoimintamalleista päättäminen ja 

palveluiden rakentaminen (2022-2023) 

4. Fyysisen (2024-) sekä digitaalisen kampuksen (2023-) vaiheittainen rakentaminen ja 

palvelumuotoilun avulla jatkuva palveluiden kehittäminen  

5. Hankevaiheen päättyminen (2026) ja Oppimiskampuksen toiminnan vakiinnuttaminen 

vision mukaisesti. Kampus- sekä tilaoperaattorin aktiivinen ja jatkuva kehittämistoiminta. 

 

Tammikuussa 2022 hankkeelle laadittiin hankerahoitushakemus EU:n komission Horizon-

rahoitukseen kuuluvassa New European Bauhaus (NEB) -pilottikohteiden haussa. 

Hankehakemuksessa hankkeelle laadittiin yksityiskohtainen toimintasuunnitelma ja viiden 

miljoonan budjetti tukemaan hankkeen suunnitteluvaihetta. Toimintasuunnitelmassa 

hankkeen eteneminen jaettiin kuuteen työpakettiin. Huolimatta rahoitushakemuksen 

menestymisestä, voidaan hakemuksen toimintasuunnitelman runkoa hyödyntää hankkeen 

jäsentämisessä ja toteutuksessa niiltä osin, kuin resurssit sallivat. Vaihtoehtoisia 

rahoitusmalleja kartoitetaan myös jatkossa ja työpaketteja voidaan projektoida erikseen ja 

hankkia niille ulkopuolista rahoitusta. 
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EU:n Horizon NEB-hankerahoitushakemukseen muotoillut työpaketit. 
 

9. Hankkeen ha  inta 

9.1 Asiakirjojen säilytys ja jakaminen 

Tällä hetkellä hankkeen valmisteluun liittyviä asiakirjoja säilytetään Teamsissä, missä ne 

ovat valmisteluun osallistuvien henkilöiden saavutettavissa. Jakaminen ulkopuolisille on 

periaatteessa mahdollista Teamsin kautta, mutta ryhmässä on tällä hetkellä 

pääsääntöisesti vain kaupungin työntekijöitä. Materiaali muille jaetaan linkkien kautta tai 

sähköpostitse.  

 

Viralliset päätösasiakirjat, lausuntopyynnöt, hankintapäätökset tai sopimukset viedään 

Teamsin lisäksi Astaan, mitä kautta tapahtuvat myös päätösten viralliset toimeenpanot. 

Viranhaltijapäätösten valmistelu tapahtuu Valmun kautta. 

9.2 Riskien tunnistaminen ja hallinta 

Hankkeelle on laadittu esiselvitysvaiheen aikana riskienhallintasuunnitelma (Liite 6.) 

Vantaan projektimallin mukaisesti. Joukko keskeisiä riskejä ja niiden hallintakeinoja on 

määritelty ja hanke asettuu vaativuusluokkansa puolesta korkeimpaan riskiluokkaan. 

Hankkeen laajuuden, sidosryhmäverkoston ja riippuvuuksien vuoksi 

riskienhallintasuunnitelmaa tullee tarkastella säännöllisesti ja keskustella tarvittavista 

toimenpiteistä riittävän laajasti hankkeen työryhmässä tai vastaavassa ohjausryhmässä. 

9.3 Tietosuoja ja tietoturva 

Toistaiseksi hankkeessa ei ole käsitelty henkilötietoja, eikä ole ollut tarvetta oman 

tietosuojakäytännön tai siihen liittyvän dokumentaation luomiseksi.  

1 . Hankkeen budjetti 
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10.1 Kustannukset 

Vuonna 2021 hankkeelle on budjetoitu ainoastaan hankepäällikön henkilöstökulut. Tähän 

saakka hankkeen rahoitus on tullut toimialojen käyttötalouden raamista. Vuonna 2021 

hankkeen toteuma kulujen osalta oli yhteensä 318 481 euroa, josta n. 43 000 euroa on 

henkilöstökuluja ja loput erilaisten palveluiden ostoja.  

 

Lisäksi Elinkeinopalveluiden PoCoProp (Post Corona Proptech) -projektissa on vuosille 

2021–2022 n. 180 000 euroa Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman (UKKE) 

tukirahoitusta, jota käytetään vähähiilisten ja älykkäiden rakennusratkaisujen löytämiseksi 

kampukselle. Vuoden 2021 toteuma kyseisessä projektissa on 71 718,99 euroa. 

Käytännössä PoCoProp edistää kiinteistöklusterin sekä kaupunkiorganisaation 

vuoropuhelua sekä innovatiivisten hankintojen toteutumista kampushankkeessa. 

 

Oppimiskampus -hankkeelle tulee jatkossa määritellä realistinen vuosikohtainen budjetti 

mukana olevien toimialojen kesken ja sopia talouden seurannan periaatteista. Hankkeen 

työryhmä linjaa budjetin käytöstä ja hankepäällikkö seuraa ja raportoi sen toteutumista. On 

tarkoituksenmukaista, että kaupunkitasoisella hankkeella on mukana olevilla toimialoilla 

kustannuspaikat. 

 

Kasvupalvelut varaa elinvoimaohjelman määrärahoista ja erillisistä ostopalveluista vuonna 

2022 n. 174 000 euroa kampushankkeelle (sis. henkilöstökulut). 

 

Kustannuksia tulee syntymään jatkossa esim. Sidosryhmäyhteistyöhön liittyvistä 

työpajoista, alueen ja rakennusten suunnitteluun liittyvistä kuluista, yhteistä digitaalisen 

ja/tai virtuaalisen palvelualustan kehittämiseen liittyvistä kuluista sekä hankkeen 

viestinnästä. Selvää on, että jo pelkästään toiminnan sisällön ja yhteiskäyttötilojen 

suunnitteluun tulee varautua budjetissa. 

 

Tammikuussa 2022 tehdyn hankerahoitushakemuksen yhteydessä laadittu viiden 

miljoonan euron budjetti antaa suuntaviivoja siitä, mihin rahaa tulee tulevina vuosina 

kulumaan ja paljastaa hankkeen kokoluokan laajuuden. Riittämättömät suunnitteluresurssit 

hidastavat sisällön kehittämistä ja pakottavat luonnollisesti priorisoimaan tavoitteita.  

10.2 Rahoitus 

Hankekokonaisuudessa alueen rakentamisen osalta on tavoitteena erittäin merkittävä 

yksityinen rahoitusosuus, joka noussee useisiin satoihin miljooniin euroihin 

kampuskokonaisuuden toteutuessa täysimääräisenä eli sisältäen yritystilat, palvelukorttelit 

sekä asumisen.  

 

Arviot kaupungin rahoituksen osuudesta vaihtelevat sen mukaan, mitä toimintoja ja 

palveluita kaupunki päättää sijoittaa kampukselle. Kaupunki on sitoutunut alueen 
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kunnallistekniikan investointeihin, joiden osalta summa tarkentuu kaavataloudellisen 

arvioinnin ja hankesuunnitelman yhteydessä. Tikkurilan lukion ja Varian lisätilojen 

uudisrakennuksiin kaupunki on sitoutunut investoimaan n. 59 Meur (KH 4.10.2021). 

Selvitystyö liittyen kaupungin omistamien kampustilojen omistus- ja rahoitusmalliin jatkuu 

vuoden 2022 puolella.  

 

Pääsääntöisesti muut kuin 2. asteen koulutukseen liittyvät kaupungin palvelut tulevat 

sijoittumaan kampuksella vuokratiloihin. Näin linjattiin jo Kasvupalveluiden tilojen osalta.  

 

Oppimiskampus -hankkeeseen haetaan edelleen ulkopuolista rahoitusta tukemaan 

rakentamista ja/tai toiminnan kehittämistä. 

11. Viestint - ja osa  isuussuunnite ma 

Oppimiskampus –hankkeelle laadittiin 2020 alustava viestintäsuunnitelma Pohjoisranta 

BCW:n kanssa ja sitä on päivitetty vastaamaan hankevalmistelun nykytilannetta. 

Viestintäsuunnitelma toimii hankkeen strategisen johtamisen tukena. On todettu, että 

laajuutensa ja tavoitteidensa vuoksi hankkeelle on syytä laatia myös 

osallisuussuunnitelma, joten viestintäsuunnitelma täydentyy sen osalta vuoden 2022 

aikana.  

 

Viestintäsuunnitelmaa ei ole toteutettu vuonna 2021 täysin alkuperäisen suunnitelman 

mukaisesti, johtuen kärkihankestatuspäätöksen siirtymisestä vuoteen 2022 sekä 

meneillään olevien kumppanuusneuvotteluiden keskeneräisyydestä. 

Kumppanuusneuvotteluiden ollessa keskeneräiset, ei ole nähty oikea-aikaiseksi viestiä 

muuttuvan ja kasvavan kumppanuusverkoston tilanteesta, ennen kuin julkisesta ulostulosta 

on sovittu yhteisesti. Hankkeella on kaupungin nettisivuilla oma infosivu, logo ja graafinen 

ilme, kuntapäättäjille on pidetty esittely aiheesta sekä painatettu flyer. Tekeillä on hankkeen 

uutiskirje. Kaupungin sisäiseen sekä sidosryhmäverkostolle suuntautuvaan viestintään 

hankkeesta tulee panostaa jatkossa enemmän ja systemaattisemmin.  
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Hanke konsultoi viestinnässään Kasvatuksen ja Oppimisen toimialan viestintäpäällikköä. 

Kampushankkeen edetessä ja viestintätarpeiden kasvaessa resursointia on syytä 

tarkastella uudelleen. 
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