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MATTI-hankkeen tausta ja tavoitteet

Mitä Miksi Miten

Hankkeen hyödyt

Kokonaisratkaisu, joka sisältää maankäytön

Suun-
nittelun

Kartan-
tuotannon Rekisterit

Nykyisen ratkaisun kustannusten 
kasvu ja hallittavuuden lasku

Tehokkaampaa ja laaduk-
kaampaa viranomaistoimintaa

Kuntalaiset

Sisäinen tehokkuus

Talous ja sopimukset 

Hakemuskäsittelyn 
nopeutuminen

Laadukkaampaa työtä 
nopeammin

Säästöt, lisätuotot

Hankintalaki §

2015- Kilpailutus
2016 neuvottelu-

menettelyllä

2016- Määrittely
2017

2017- Pilotointi, toteutus ja
2019 käyttöönotot ketterillä 

menetelmillä



Maankäytön 
suunnittelun ja 

toteutuksen 
hallinta

Maankäytön 
suunnittelu: 
Kaavoitus ja 

yleissuunnittelu

Maaomaisuuden 
hallinta:

Kiinteistönmuodostus, 
maan hankinta ja 

luovutus

Julkisen 
kaupunkitilan 
suunnittelu, 

rakentaminen ja 
kunnossapito

Kaupunkimallin 
hallinta

Lupa- ja 
valvontatoiminta

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA 
YMPÄRISTÖN TOIMIALAN 
YHTEINEN TOIMINTAPA JA 

TIETOJÄRJESTELMÄ 

MATTI sisältää…



MATTI on…
- toimialan yhteinen 
- keskitetty
- toimintaohjattu
- tietomallipohjainen
- sääntöpohjainen

- uudenlainen toimintatapa ja tietojärjestelmä

3D – operatiivinen ja semanttinen kaupunkimalli
4D – aika (historia – nykytila – tulevaisuus)
5D – kustannukset

MATTI-hankeen visio ja tavoite 
tietojärjestelmänä

Päivi Rapo 



MATTI-toimittaja ja tuotteet
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Esri Ryhmittymä (Esri, M-Files, alihankkijat Civilpoint, Nebula)

Esri sovellukset

ArcGis
paikkatieto-

alusta

Civilpoint
sovellukset

Novapoint
infran 

suunnittelun 
sovellukset

M-Files 
sovellukset

Toiminnanohjaus
Projektipankki
Käyttöarkisto

Nebula
palvelut

Käyttöpalvelut
(palvelinkeskus)

12.10.2016



Tiedostetut muutoksemme

 MATTI-hanke

 Väistötila/toimitalohanke
 Muutto väistötiloihin ja monitilatoimistoon keväällä 2019

 Organisaatiouudistus
 MATTI-mallinen prosessiorganisaatio
 astuu voimaan 1.2.2019

 Uusi Vantaa
 Vuoden 2020 alusta

 ”Kuntek” muutosten tiellä- tiekartta



Luovutaan

Helena Kuusisto-Ekiä mukaellen
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MATTI-
toimintamallin ja 
tavoitteiden 
jalkauttamiseen 
tarvittava 
organisaatiorakenne 
ja osaaminen

Organisaation ja osaamisen kehittämisen ennakointi / MATTI

Ulkoa hankittava 
osaaminen ja resurssit

Kelvottomaksi jäävä 
osaaminen/uudistettava 
osaaminen

Kehitettävä osaaminen

Olemassa oleva käyttö-
kelpoinen osaaminen

Rekrytoidaan 
Ostetaan toiminto
Monituottajamalli
Verkostoidutaan



Johtajakin tarvitsee rohkeutta ja 
rohkaisua
Ihminen on biologisesti taipuvainen pelkäämään 
yhtä ja toista – muuten olisimme jo kuolleet 
sukupuuttoon. Epämukavuusalueelle 
meneminen ei siis ole helppoa.

”Suomessa ei usein puhuta siitä, että 
johtoryhmätkin tarvitsevat itseluottamuksen 
rakentamista. Johtajat ovat ihmisiä. Muutoksen 
pelko on usein pelkoa siitä, että asiat menevät 
mönkään. ”Rohkeus ja luovuus kulkevatkin osin 
käsi kädessä. Kun uskaltaa olla rohkea, uskaltaa 
myös olla luova. ”

S. Rahkamo

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/tohtoriksi-vaitellyt-susanna-rahkamo-johtajuutta-on-harjoiteltava-hyvan-ja-huippuhyvan-ero-on-
iso/abc206ce-deec-3881-a6bd-b02e96d2e1f0 Hilma Aminoff/Heke





Matti – sisältö ja aikataulu

Julkaisun 1 ensimmäinen käyttöönotto tehtiin 14.12.2018 (kiinteistönmuodostus) 

Julkaisun 1 toinen käyttöönotto helmikuussa 2019

Yleis- ja asemakaavoitus
Kaupunkimallin hallinta
Rakennusvalvonnan luvat 
(Lupapisteintegraatio)

Etuostot ja 
kauppahintarekisteri (kevään 
2019 aikana)

Julkaisun 2 käyttöönotto vuoden 2019 lopussa

Julkisen kaupunkitilan 
suunnittelu
Kunnossapito
Luvat ja valvonta

Julkaisun 3 käyttöönotto 
keväällä 2020 

Julkisen kaupunkitilan 
rakentaminen
Maankäytön suunnittelun ja 
toteutuksen hallinta
Maankäyttösopimukset
Ympäristökeskuksen 
prosessit



Toimintamalli ja muutosjohtaminen

MATTI on paljon muuta kuin pelkkä tietojärjestelmä……

Maankäytön toimialan
uusi toimintamalli

Maankäytön
toimialan uusi

kokonaisratkaisu

…….MATTI on yhtenäinen toimintatapa, jossa hyödynnetään MATTI-järjestelmän toimintoja



MATTI itsessään ei tuo muutosta 
mukanaan

• Matin ja uuden organisaation, tavoitteet on 
määritetty ja käynnistystoimet aloitettu, mutta ne 
eivät itsessään varmista muutosta

• Organisaatiossa voidaan muuttaa rakenteita ja 
muotoilla uudet tehtävänkuvat, mutta olennaisinta 
on saada ihmiset toimimaan toisin.

• Toimintamallityöpajat, johtoryhmät, 
työpaikkakokoukset, tiimipalaverit, työn ohjaaminen 
ja muut keskustelut luovat perustaa onnistuneelle 
muutokselle.

• Kulttuurin, toimintatapojen ja tekemisen 
muuttaminen tekemisen ja esimerkin avulla.

Visio

Rakenne ja 
järjestelmä

Tapa toimia ja 
ajatella



MATTI-muutosjohtaminen

 Muutosagenttitoiminta käynnistettiin jo kilpailutusvaiheessa 2015
 Yhteensä noin 30 muutosagenttia jokaiselta tulosalueelta ja eri yksiköistä
 Pyritty tunnistamaan eri alojen avainhenkilöt

 Muutosagenttivalmennustilaisuuksia järjestettiin 2016 ja 2017 aikana muutaman kuukauden 
välein

 Toteutuksen edetessä muutosagenteista tullut prosessinomistajia ja prosessivastaavia, jotka 
vastaavat toteutuksen oikeellisuudesta ja yhteensopivuudesta oman alueen osalta

 Muutosagentteja, prosessinomistajia, prosessivastaavia ja testaajia on yhteensä noin 70

 Muutosagentit/prosessinomistajat/prosessivastaavat yhdessä johdon ja esimiesten kanssa 
vastaavat järjestelmän käyttöönotosta ja toimintamallin jalkautuksesta omalla alueellaan

 Muutosjohtamista toteutetaan järjestelmällisesti toimintamallityöskentelyn kautta

 Muutosta ei voi ulkoistaa!



Hankkeen linjaukset. Näkyvä 
johdon tuki.

Kohti uutta toimintamallia: 
esimiesten ja johdon tiedonsaannin 
varmistaminen toteutuksen aikana.

Käyttöönoton jälkeinen seuranta 
uuden toimintamallin jalkauttamisen 

edistäjistä ja esteistä.
Tavoitteiden seuranta.

Yhteisen toimintamallin 
työstäminen, 

loppukäyttäjävalmennukset
.

Edistää järjestelmän onnistunutta 
käyttöönottoa, sitouttaa maton 
henkilöstö ja Matin sidosryhmät 

uuteen toimintamalliin.
Käyttöönoton jälkeinen seuranta 

uusista toimintatavoista ja 
tavoitteiden saavuttamisesta.

Toimintamallityöskentelyn 
organisoituminen

Työryhmä
• Projektipäällikkö
• Muutosjohtamisen tuki
• Prosessinomistajat
• Muut asiantuntijat kutsuttaessa

Toimintamallin ja 
muutosjohtamisen johtoryhmä

Esimiesfoorumi
• Projektipäällikkö
• Yksiköiden esimiehet
• Prosessinomistajat
• Prosessivastaavat

Toimintamallityöskentely ja 
muutosjohtaminen käyttöönoton 

jälkeen
• Esimiehet
• Prosessinomistaja
• Prosessivastaavat
• Muut asiantuntijat

Toimialan johtoryhmä



Vakiintuneet tavat

Hallittu uudistaminen

Perustan luominen

Käynnistystoimenpiteet

Eteneminen hallitusti

Jatkuva kehittäminen
arvioidaan ja kehitetään uutta toimintatapaa

Sovitaan, mitä tehdään missäkin vaiheessa. 
Varmistetaan että suunta on sama 
ja kaikki pysyneet mukana.
Huolehditaan seurannasta.

uusien toimintatapojen juurruttaminen käytännöiksi ja tavaksi toimia ja ajatella



T

Kenelle vastuu muutoksesta kuuluu
LUOTTAMUS

YHDESSÄ TEKEMINEN

ROHKEUS

LINJAKKUUS

KOKEILUT

Vantaan kaupunki/
henkilöstökeskus



uuden  oppiminen, vanhasta poisoppiminen

hankkeen pitkäkestoisuus

MATTI-hankkeen johtamisen haasteet...

avainhenkilöiden ylikuormittuminen

tietotekniikka ja -liikenne

arkikiireet…

palkitsemisjärjestelmän jäykkyys
henkilöstön vaihtuvuus

tulevaisuuden prosessien kuvaaminen

tavoitteet karkaavat tai laimentuvat
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Professori Arto Linnakiveä mukaellen

Ohjelmointi 
(MTO)

Suunnittelu

Rakentaminen

Kunnossapito

Infratiedon elinkaaren hallinta
Asset Information Model AIM 



Mitä olemme tehneet
 MATTI-hankkeen edistymistä käsitellään eri tason johtoryhmissä säännöllisesti

 Esimiesten näkyvä kiinnostus

 Säännöllinen tiedottaminen
 Saavutusten juhlistaminen

 Prosessinomistajat kokoontuvat säännöllisesti projektiin ja 
toimintamallityöskentelyyn liittyen 
 Tavoitteena yhteisten ratkaisujen linjaaminen, prosessien yhteensovittaminen, toiminnan 

kehittäminen

 Työpajat (esimiestyöpajat ja käyttöönottotyöpajat loppukäyttäjien kanssa)

 Järjestelmäosaamisen vahvistaminen yhdessä toimittajien asiantuntijoiden tuella

 Seurannasta sopiminen ja järjestäminen
 Hyötyjen ja mittareiden käyttöönotto myötä



Toimintamalli ja muutosjohtaminen

Toimintamallin kehittämisellä, jalkauttamisella sekä muutosjohtamisella
 Saavutamme Matille asetetut tavoitteet ja hyödyt
 Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito kehittyy ja monipuolistuu
 Vantaan maankäytön prosessit toimivat kitkattomasti organisaatio- ja 

yksikkörajoista huolimatta
 Vantaan maine edelläkävijänä kasvaa



Johdon/Johtajan rooli

 Johdon tuki ja sitoutuminen 
hankkeeseen on onnistumisen 

ehdoton edellytys!
 Esimiehille ja johtajille: ole 

kiinnostunut, anna vastuuta, 
osallistu mahdollisuuksien 

mukaan, seuraa



2019
LUUPISSA
ÖTÖKÄT



Tikkurilanaukio
- Vuoden 2017 kuntatekniikan saavutus/SKTY
- Vuoden 2017 ympäristörakenne / RTT ja Puutarhaliitto 

Kiitos!
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