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Osavuosikatsaus 
1.1.-31.8.2020 

Lähtökohdat 
 
Vuonna 2019 kaupungin talous toteutui 21,7 milj. euroa al-
kuperäistä talousarviota heikommin. Kaupungin alijää-
mäksi muodostui 19,4 milj. euroa. Toiminnan nettomenot 
ilman myyntivoittoja ylittivät muutetun talousarvion 2,0 
milj. eurolla ja alkuperäisen talousarvion 15,8 milj. eurolla. 
Tilinpäätöksen myötä kaupungin taseeseen kertynyt edel-
listen tilikausien ylijäämä supistui 8,5 milj. euroon. Hyvin-
kää -konsernin taseeseen kertynyt ylijäämä supistui 35,6 
milj. euroon. Kuntalain 110.3 § mukainen taseeseen kerty-
neen alijäämän kattamisvelvollisuus ei astu voimaan vuo-
den 2020 tilinpäätöksen perusteella, jos vuoden 2020 ta-
lous toteutuu aloittavan talousarvion mukaisesti. Näin ei 
näytä käyvän. 
 
Vuoden 2020 aloittava talousarvio on 4,9 milj. euroa alijää-
mäinen. Toiminnan nettomenot eli toimintakate on aloitta-
vassa talousarviossa -250,7 milj. euroa. Toiminnan määrä-
rahoissa on talousarviossa varattu vuoden 2019 toteutu-
neeseen nähden 0,7 milj. euroa vähemmän.  
 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden nettomenoihin on varattu 
4,6 milj. euroa (2,8 %) vähemmän määrärahaa kuin mitä 
vuonna 2019 toteutui. Taustalla on vuoden 2018 lopusta 
asti jatkunut voimakas sote-menojen kasvu. Jos sote-menot 
kasvaisivat 6,5 % vuonna 2020 edellisvuoden tapaan, niin 
talousarvion määrärahat olisivat tältä osin 14,9 milj. euroa 
liian pienet.  

Muihin kuin sote-menoihin on budjetoitu 3,6 milj. euroa 
(4,0 %) enemmän kuin vuonna 2019 toteutui.  
 
Henkilöstökuluihin on budjetoitu 0,9 milj. euroa (1,1 %) 
enemmän kuin tilinpäätöksen toteuma. Talousarviossa va-
rattiin palkankorotuksiin ja lomarahaleikkauksen päättymi-
seen 1,1 milj. euroa (1,5 % palkkasummasta). Palkkojen ja 
palkkioiden muutos ilman sivukuluja on 1,7 %, ja jakautuu 
toimialoittain seuraavasti: 

o Päätöksenteko 5,4 % (0,1 milj. euroa) 
o Konsernipalvelut -2,3 % (-0,2 milj. euroa), työter-

veyden ulkoistus  
o Sivistystoimi 0,9 % (0,4 milj. euroa) 
o Tekniikka ja ympäristö 3,6% (0,5 milj. euroa)  
o Hyvinkään Vesi 2,9 % (42 000 euroa). 

 
Vuoden 2020 alusta purettu tekniikan ja ympäristön tilaaja-
tuottajamalli näkyy talousarviossa tilinpäätöstä pienem-
pinä tuloina ja menoina: sisäisen laskutuksen vähenemisen 
myötä sekä tulot että menot ovat arviolta 6,4 milj. euroa 
pienemmät vuoden 2020 talousarviossa kuin mitä vuonna 
2020 toteutui. Muutos on toimintakateneutraali ja koskee 
erityisesti Tekniikan ja ympäristön toimialan sisäistä lasku-
tusta. 
 
Vuonna 2019 verotuloja kertyi 199,0 milj. euroa, mikä on 
0,5 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2018. Vuoden 2019 
heikko kertymä johtui kunnallisveron osalta verokorttiuu-
distuksesta, tulorekisterin ilmoitusviiveistä ja kunnan jako-
osuuden pienenemisestä. Talousarvion laadintahetken ar-
vion mukaan verotulojen odotettiin kasvavan vuoden 2019 
toteumaan nähden 10,5 milj. euroa. Verotulojen odotettiin 
siis olevan 209,5 milj. euroa vuonna 2020.  

 

Tuloslaskelma
Sisäiset ja ulkoiset erät TA TA MTA Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Ennuste
1000 € 2020 Muutos 2020 8/2020 MTA 2020 8/2019 TP 2019 TP 2019 Ed. vuosi 2020
Toimintatuotot 75 336 -594 74 742 50 470 67,5 % 55 652 84 885 65,6% -5 182 75 672

Myyntituotot 29 010 -160 28 850 19 013 65,9 % 25 277 38 850 65,1% -6 263 30 894
Maksutuotot 5 248 0 5 248 2 413 46,0 % 3 425 6 147 55,7% -1 011 4 676
Tuet ja avustukset 1 627 0 1 627 1 140 70,1 % 1 126 1 938 58,1% 15 2 115
Muut toimintatuotot 39 451 -434 39 017 27 902 71,5 % 25 824 37 950 68,0% 2 078 37 987

Valmistus omaan käyttöön 1 925 0 1 925 1 380 71,7 % 1 642 2 640 62,2% -262 1 925
Toimintakulut -327 959 -5 544 -333 503 -213 988 64,2 % -213 454 -338 901 63,0% -533 -333 566

Henkilöstökulut -79 759 293 -79 467 -51 320 64,6 % -52 467 -79 192 66,3% 1 147 -79 515
Palvelujen ostot -196 831 -5 817 -202 649 -128 801 63,6 % -127 505 -209 389 60,9% -1 297 -201 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 899 28 -9 871 -5 783 58,6 % -6 656 -10 305 64,6% 873 -9 784
Avustukset -8 708 -456 -9 164 -5 956 65,0 % -6 123 -9 036 67,8% 167 -9 216
Muut toimintakulut -32 761 409 -32 353 -22 127 68,4 % -20 705 -30 979 66,8% -1 422 -33 053

Toimintakate -250 699 -6 138 -256 836 -162 138 63,1 % -156 160 -251 376 62,1% -5 978 -255 969
Verotulot 209 491 -12 251 197 240 140 185 71,1 % 134 721 199 029 67,7% 5 464 205 439
Valtionosuudet 58 034 9 749 67 783 42 510 62,7 % 33 963 52 983 64,1% 8 547 70 771
Rahoitustuotot ja -kulut -1 223 0 -1 223 232 -19,0 % 309 -728 -42,4% -77 -1 223
Vuosikate 15 603 -8 639 6 963 20 789 298,5 % 12 832 -91 7 957 19 018
Poistot ja arvonalentumiset -20 500 -125 -20 625 -12 244 59,4 % -12 041 -19 284 62,4% -203 -20 122
Satunnaiset tuotot ja kulut
Tilikauden tulos -4 897 -8 764 -13 662 8 545 -62,5 % 791 -19 376 -4,1% 7 754 -1 104
Varausten ja rah. muutos
Tilikauden yli-/alijäämä -4 897 -8 764 -13 662 8 545 -62,5 % 791 -19 376 -4,1% 7 754 -1 104
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Talouden toteutuminen 

Toimintakatteen toteumaprosentti on tammi-elokuussa 
63,1. Toimintakate eli toiminnan nettomenot nousivat noin 
6,0 milj. euroa vuoden 2019 vastaavasta ajasta, suhteelli-
sesti 3,8 %. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,9 milj. 
euroa muutettua talousarviota parempana. Tilinpäätösen-
nusteen mukaan toimintakatteen arvioidaan olevan -256,0 
milj. euroa, kasvaen 4,6 milj. euroa (1,83 %) vuoden 2019 
tilinpäätöksestä. 

Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet 0,9 milj. euroa 
edellisvuotta heikompana. Tammi-elokuun toimintatuotot 
olivat 25,5 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 65,6. 

Myynti- ja maksutuotot ovat kehittyneet aiempaa heikom-
min, kun taas muissa toimintatuotoissa on jonkin verran 
kasvua edellisvuodesta. 

Myyntituottojen väheneminen aiheutuu pääasiassa siitä, 
että vielä viime alkuvuonna Keusote osti työterveyshuollon 
palveluita kaupungilta. Maksutuotot ovat laskeneet viime 
vuoden vastaavasta ajankohdasta 1,0 milj. euroa. Opetus- 
ja kulttuuritoimen maksutuottojen 0,7 milj. euroa aiempaa 
heikompi kertymä selittyy lähinnä koronan seurauksena 
Hyvinkääsalin tapahtumien peruuntumisesta sekä Uimalan 
kiinniolosta remontin vuoksi. Varhaiskasvatuksen maksu-
tuotot ovat heikentyneet viime vuodesta 0,3 milj. euroa, ko-
ronan vuoksi kevään asiakasmaksuja jäi keräämättä. 

Myyntivoitot ovat toteutuneet edellisvuoden tasolla. Ta-
lousarvion myyntivoittotavoite on 4,0 milj. euroa, mutta ko-
ronan vaikutukset saattavat heijastua myyntivoittojen to-
teutumiseen ja tämän osavuosikatsauksen yhteydessä 
haetaan tuottoarvion laskemista 2,5 milj. euroon.  

Muut toimintatuotot ovat kasvaneet edellisvuoden vastaa-
vaan ajankohtaan nähden 0,4 milj. euroa. Vertailussa tulee 
huomioida viime vuoden luvun sisältävän 0,9 milj. euroa 
enemmän Keusotelta edelleen veloitettujen kulujen tuloa 
kuin tänä vuonna. Tilinpäätöksen yhteydessä ko. erät oi-
kaistaan tuotoista pois syntyneitä kuluja vastaan. Näin saa-
tuun oikaistuun lukuun nähden muut toimintatuotot ovat 

kasvaneet edellisvuodesta 1,3 milj. euroa. Kasvu pitää sisäl-
lään Keusotelta vuonna 2019 laskuttamatta jääneitä Haka-
lantalon neuvolan ja Rentton hammashoitolan vuoden 
2019 vuokria 0,4 milj. euroa, jotka on laskutettu nyt vuo-
delle 2020. Kyseisten kohteiden vuoden 2020 vuokraker-
tymä elokuun lopun tilanteessa on 0,3 milj. euroa. Lisäksi 
Kiinteistö Oy Sairaalanmäen vastikkeet ovat nousseet vuo-
den alusta, joka osaltaan nostaa Keusotelta laskutettavia 
vuokria. 

Valmistus omaan käyttöön toteutui edellisvuotta pienem-
pänä, ollen raportointijaksolla 1,4 milj. euroa.  

Ulkoiset toimintamenot kasvoivat tammi-elokuussa lähes 
edellisvuodesta 2,6 %, euromääräisesti toimintamenot to-
teutuivat 4,8 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Talous-
arvioon nähden toimintamenojen toteumaprosentti oli 
63,5.  

Henkilöstökuluista palkat ja palkkiot ovat toteutuneet 1,4 
milj. euroa edellisvuotta pienempinä, mutta henkilösivuku-
lut ovat tässä raportilla 0,2 milj. euroa edellisvuotta suu-
remmat. Henkilösivukulujen toteumaeroa selittää palkka-
perusteisten henkilösivukulujen 0,4 % (0,2 milj. euroa) 
kasvu edellisvuodesta sekä eläkemenoperusteisen maksun 
merkittävä 11,8 % (0,3 milj. euroa) kasvu edelliseen vuoteen 
nähden.  

Palvelujen ostot toteutuivat 6,7 milj. euroa (5,9 %) edellis-
vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina. Palvelujen os-
toihin sisältyvät asiakaspalvelujen ostot ovat kasvaneet 
edellisvuodesta 9,6 milj. euroa (10,0 %), kun taas muiden 
palvelujen ostot ovat laskeneet edellisvuoteen nähden 2,9 
milj. euroa (17,32 %). Kun muiden palvelujen ostojen edel-
lisvuoden vertailuluvusta oikaistaan pois Keusotelta edel-
leen veloitetut erät (0,8 milj. euroa), ovat muut palvelujen 
ostot laskeneet edellisvuoteen nähden 2,1 milj. euroa.   

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on tässä vaiheessa 
vuotta kulunut 0,9 milj. euroa vähemmän kuin vastaavana 
ajankohtana viime vuonna. Säästö on syntynyt lähinnä tek-
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niikan ja ympäristön toimialalla, muun muassa elintarvik-
keisiin on kulunut elokuun lopun tilanteessa 0,1 milj. euroa 
viime vuotta vähemmän ja polttoaineisiin, lämmitykseen 
sekä sähköön 0,5 milj. euroa vähemmän. Näissä näkyvät 
niin koronan, lauhan talven kuin uimalan kiinniolonkin vai-
kutukset. 
 
Avustusten toteuma on tammi-elokuussa 0,2 milj. euroa 
(6,9 %) vähemmän kuin viime vuonna. Lasten kotihoidon 

tuen ja yksityisen hoidon tuen saajien vähenemisen seu-
rauksena kyseisten avustusten toteuma on 0,4 milj. euroa 
vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. 
Sen sijaan työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut viime 
vuodesta 0,5 milj. euroa. 
 
Muut toimintakulut ovat kasvaneet 0,3 milj. euroa edellis-
vuoteen nähden. Tässä näkyy mm. Kiinteistö Oy Sairaalan-
mäen vuoden 2020 vastikkeiden nousu.  
 

 

 
 
Verotulojen ennustetaan toteutuvan syyskuun tietojen pe-
rusteella 4,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikom-
pana vuonna 2020 eli ennusteen mukaan koko vuoden ve-
rotulot jäävät 205,4 milj. euroon. Verotuloja on kertynyt 
140,2 milj. euroa, mikä on 71,1 % muutetusta talousarvi-
osta. Koronaviruksen ja yleisen taloudellisen tilanteen heik-
kenemisen vaikutuksesta kuntien ja myös Hyvinkään kau-
pungin verotulot pienenevät merkittävästi, toukokuun ar-
vion mukaan 12,3 milj. euroa alun perin budjetoidusta. Ke-
sän ja syksyn aikana ennusteet ovat muuttuneet kunnallis-
veron osalta paremmiksi ja valtion tukitoimien myötä kun-
tien yhteisövero-osuus on kasvanut. Tämän seurauksena 
verotuloihin on tarpeen tehdä määrärahamuutos, jossa ve-
rotuloarviota nostetaan 7,8 milj. euroa. Valtio on reagoinut 
koronan vaikutuksiin usean lisätalousarvion avulla ja ko-
rona aiheuttaakin verotuloarvioon merkittävää epävar-
muutta. 
 

Valtionosuuksia on toteutunut tammi-elokuussa 42,5 milj. 
euroa, toteumaprosentin ollessa 62,7 muutetusta talousar-
viosta. Valtionosuusarviota esitetään korotettavaksi 2,9 
milj. eurolla johtuen valtion kompensaatioista koronaviruk-
sesta aiheutuviin menetyksiin verotuloissa ja palveluiden 
kustannuksissa. Kaupungin valtionosuusennusteessa on 
huomioitu myös sosiaali- ja terveydenhuollon koronakus-
tannusten kompensointi. 
 
Vuosikate toteutui tammi-elokuussa 8,0 milj. euroa edellis-
vuotta parempana. Osavuosikatsauskaudella nettomenot 
ovat kasvaneet 6,0 milj. euroa edellisvuoden vastaavasta 
ajankohdasta, verorahoitus on toteutunut 14,0 milj. euroa 
parempana ja rahoituskuluja on kertynyt 0,1 milj. euroa 
viime vuotta vähemmän. Tämän hetken ennusteen mu-
kaan vuosikate on 19,0 milj. euroa tilinpäätöshetkellä.  
 
  

Tuloslaskelma
Ulkoiset erät Toteuma Alkuper. Muutettu Tot.-% Toteuma Muutos Muutos Ennuste
€1 000 1-8/2020 TA 2020 TA 2020 MTA 2020 1-8/2019 TP 2019 Ed. vuosi Ed. vuosi TP 2020
Toimintatuotot 25 466 38 825 38 825 65,6% 26 412 41 120 -945 -3,6% 37 557

Myyntituotot 9 567 14 575 14 575 65,6% 10 066 16 214 -499 -5,0% 14 650
Maksutuotot 2 413 5 459 5 459 44,2% 3 425 6 147 -1 011 -29,5% 4 676
Tuet ja avustukset 1 140 1 627 1 627 70,1% 1 126 1 938 15 1,3% 2 115
Myyntivoitot 1 833 4 000 4 000 45,8% 1 715 3 112 119 6,9% 2 500
Muut toimintatuotot 10 512 13 164 13 164 79,9% 10 081 13 709 431 4,3% 13 615

Valmistus omaan käyttöön 1 380 1 925 1 925 71,7% 1 642 2 640 -245 -16,0% 1 925
Toimintakulut -188 984 -291 448 -297 586 63,5% -184 215 -295 137 -4 770 2,6% -295 450

Palkat ja palkkiot -39 999 -62 585 -62 371 64,1% -41 359 -61 685 1 359 -3,3% -62 131
Henkilösivukulut -11 321 -17 485 -17 407 65,0% -11 108 -17 508 -213 1,9% -17 384
Asiakaspalvelujen ostot -105 560 -158 369 -164 694 64,1% -95 962 -162 665 -9 599 10,0% -163 189
Muiden palvelujen ostot -13 875 -25 263 -24 916 55,7% -16 782 -24 711 2 907 -17,3% -23 788
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 707 -9 703 -9 674 59,0% -6 619 -10 095 912 -13,8% -9 607
Avustukset -5 956 -8 633 -9 089 65,5% -6 123 -9 036 167 -2,7% -9 216
Muut toimintakulut -6 566 -9 410 -9 435 69,6% -6 263 -9 438 -304 4,9% -10 134

Toimintakate -162 138 -250 699 -256 836 63,1% -156 160 -251 376 -5 978 3,8% -255 969
Verotulot 140 185 209 491 197 240 71,1% 134 721 199 029 5 464 4,1% 205 439
Valtionosuudet 42 510 58 034 67 783 62,7% 33 963 52 983 8 547 25,2% 70 771
Rahoitustuotot ja -kulut 232 -1 223 -1 223 -19,0% 309 -728 -77 -24,9% -1 223
Vuosikate 20 789 15 603 6 963 299% 12 832 -91 7 957 62% 19 018
Poistot ja arvonalentumiset -12 244 -20 500 -20 625 59,4% -12 041 -19 284 -203 1,7% -20 122
Satunnaiset tuotot ja kulut
Tilikauden tulos 8 545 -4 897 -13 662 -62,5% 791 -19 376 7 754 980,4% -1 104
Varausten ja rah. muutos
Tilikauden yli-/alijäämä 8 545 -4 897 -13 662 -62,5% 791 -19 376 7 754 980,4% -1 104
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Osavuosikatsaukseen laaditussa tilinpäätösennusteessa 
on arvioitu koko vuoden talouden kehitystä tämän hetken 
näkemyksen perusteella. Toiminnan nettomenojen arvioi-
daan ylittävän alkuperäisen talousarvion 5,3 milj. eurolla. 
Ylityspaineesta valtaosa kohdentuu sosiaali- ja terveyspal-
veluihin. Toimialojen esityksissä on kerrottu toiminnan ja 
talouden toteutuminen sekä tilinpäätösennusteeseen vai-
kuttavat tekijät. 

Osavuosikatsaukseen laaditun tilinpäätösennusteen mu-
kaan vuosikatteen arvioidaan toteutuvan 3,4 milj. euroa al-
kuperäistä talousarviota heikompana. Vuonna 2020 kau-
punki joutunee ottamaan velkaa investointeihin ja vanho-
jen lainojen takaisin maksua varten tämän hetken arvion 
mukaan 40,0 milj. euroa.  
 
Osavuosikatsauskauden päättyessä kaupungilla oli liik-
keelle laskettuna 15,0 milj. euron kuntatodistus. Tilinpää-
töshetkellä kuntatodistuksia ei ollut liikkeelle laskettuna. 
 
Pitkäaikaista talousarviolainaa tullaan nostamaan loppu-
vuoden aikana enintään 40,0 milj. euroa, mikä olisi n. 856 
euroa/asukas. Kun huomioon otetaan lainojen lyhennyk-
set, kaupungin lainakanta kasvaisi tilikauden aikana n. 552 
euroa/asukas. Lainakanta kauden lopussa oli 138,3 milj. eu-
roa (2 967 euroa/asukas) ja sen arvioidaan kasvavan yli 155 
milj. euron. 
 
 

 
 

 
  

Rahoituslaskelma ToteumaMuutettu Toteuma Muutos Ennuste
1000 €, kaupunki + vesi LL 1-8/2020 TA 2020 Tot.-% 1-8/2019 TP 2019 Ed. vuosi 2020
Vuosikate 20 789 6 963 299% 12 832 -91 62,0% 19 018
Tulorahoituksen korjauserät -1 721 -4 000 43,0% -1 733 -3 113 -0,7% -2 500
Tulorahoitus 19 068 2 963 643,5% 11 099 -3 205 71,8% 16 518
Käyttöomaisuusinvestoinnit -19 769 -46 133 42,9% -20 703 -38 329 -4,5% -41 347
Rahoitusosuudet inv.menoihin 81 270 30,0% 73 270
Käyttöomaisuuden myyntitulot 1 912 5 500 34,8% 4 006 4 337 -52,3% 2 800
Investoinnit -17 775 -40 363 44,0% -16 696 -33 919 6,5% -38 277
Toiminnan ja investointien rahavirta 1 292 -37 400 -3,5% -5 598 -37 123 -123,1% -21 759
Antolainauksen muutokset 27 27 -52

Pitkäaik.lainojen lisäys 0 50 000 0,0% 42 636 40 000
Pitkäaik.lainojen vähennys -6 180 -14 180 43,6% -5 670 -7 851 9,0% -14 180
Lyhytaik.lainojen muutos 15 000 20 000 -7 019

Lainakannan muutos yht. 8 820 35 820 24,6% 14 330 27 766 -38,4% 25 820
Oman pääoman muutokset 0
Muut maksuvalmiuden muutokset -24 650 -8 610 15 798 186,3%
Rahoituksen rahavirta -15 803 35 820 -44,1 % 5 746 43 512 -375,0 % 25 820
Lainakanta 138 283 165 283 108 840 129 463 155 283
Lainakanta, euroa/asukas 2 967 3 536 2 342 2 787 3 322
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Investoinnit 
 
Investointimäärärahoja oli käytetty elokuun lopussa 17,8 
milj. euroa, joka on 40,1 % budjetoidusta.   
 
Talonrakennushankkeisiin on kulunut katsauskaudella 
14,3 milj. euroa, mikä on 45,6 % budjetoiduista euroista. Ta-
lonrakennuksen määrärahojen arvioidaan toteutuvan ko-
konaisuudessaan 2,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota 
pienempänä. Yksittäisissä hankkeissa tehdään kuitenkin 
määrärahasiirtoja hankkeiden etenemistä vastaavasti.  
 
Monitoimitalo Kipinään on kulunut 7,3 milj. euroa. Monitoi-
mitalo Kipinän rakennushankkeen kokonaisbudjetti on 
28,1 milj. euroa, mutta koronaviruksen arvioidaan aiheut-
tavan 0,1 milj. euron ylitysuhan rakennushankkeelle.  
 
Metsäkaltevatalon toteuma elokuun lopussa on 2,9 milj. 
euroa, osa hankkeen laskuista on vielä saapumatta. Metsä-
kaltevatalo valmistui aikataulun mukaisesti heinäkuussa 
2020 ja hanke pysyi kokonaisbudjetissa, 13,3 milj. euroa.  
 
Uimalan peruskorjauksen ja laajennuksen kokonaisbudjet-
tiin on varattu 9,8 milj. euroa, mutta hankkeen kustannus-
ten arvioidaan nousevan 10,5 milj. euroon. Hankkeelle tul-
laan esittämään 0,7 milj. euron lisämäärärahaa vuodelle 
2021, tarve johtuu pääasiassa pääurakan viivästymisestä ja 
urakan muuttuneesta sisällöstä. Hankkeen aloitus viivästyi 
ja vuoden 2019 budjetista käytettiin vain 0,5 milj. euroa. 
Vuodelle 2020 oli alun perin budjetoitu 5,7 milj. euroa, 
mutta aikataulun muuttumisen ja hankkeen hyvän etene-
misen vuoksi vuoden 2020 määrärahatarpeen arvioidaan 
olevan 7,5 milj. euroa.  

Tapainlinnan koulun laajennushankkeen toteuttaminen 
siirretään vuosille 2021-2022. Koko hankkeen budjetiksi ar-
vioidaan 3,8 milj. euroa, joista vuodelle 2021 kohdentuu 2,0 
milj. euroa ja vuodelle 2022 kohdentuu 1,5 milj. euroa. 
 
Pienissä investoinneissa oli varauduttu isojen talonraken-
nushankkeiden kustannusylityksiin ja tämän vuoksi inves-
tointeja siirrettiin eteenpäin. Tilanteen muututtua siirret-
tyjä investointeja pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien 
mukaan. Todennäköisesti pienten talonrakennuskohtei-
den 2,5 milj. euron määrärahaa ei käytetä kokonaan 
vuonna 2020. 
 
Kunnallistekniikkaan oli käytetty elokuun lopussa 2,3 milj. 
euroa (33,6 %). Kunnallistekniikan uudisrakentamisen ja 
korvausinvestointien ennustetaan toteutuvan lähes budje-
toidusti. Liikunta- ja ulkoilualueisiin esitetään 0,1 milj. eu-
ron lisämäärärahaa Sveitsin Hiihtokeskuksen kiinteiden ra-
kenteiden hankintaan. 
 
Irtaimen omaisuuden osalta Monitoimitalo Kipinän kalus-
tomääräraha 1,0 milj. euroa esitetään siirrettäväksi vuo-
delta 2021 vuodelle 2020. Lisäksi Metsäkaltevatalosta sääs-
tynyt 0,1 milj. euroa esitetään siirrettäväksi Monitoimitalo 
Kipinän kalustomäärärahoihin.  
 
Hyvinkään Veden investointeja on osavuosikatsauskauden 
loppuun mennessä toteutettu 1,8 milj. eurolla, toteuma-
prosentin ollen 42,1. Hyvinkään Veden investointien arvioi-
daan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 
 

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €
Alkuper. 
KS 2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma 
1-8/2020

Tot.-% 
MKS 2020

Ennuste 
2020

Kiinteä omaisuus 1 395 -700
Maa-alueet - osto -1 500 -1 500 -455 30,3 % -1 000
Maa-alueet - myynti 500 500 1 911 382,3 % 300
Elinkeinopoliittiset tontit - myynti 1 000 1 000
Kiinteistöjen hankinnat - osto -61

Osakkeet ja osuudet -100 -100
Osakkeet ja osuudet - osto -100 -100

Talonrakennus -29 608 -31 378 -14 308 45,6 % -27 289
Metsäkaltevan koulu (1.-6. lk ja esiopetus), uudi -4 138 -4 138 -2 861 69,1 % -4 138
Tapainlinnan koulun laajennus -1 950 -1 950 -173 8,9 % -250
Monitoimitalo -15 190 -15 190 -7 265 47,8 % -13 500
Uimahallin peruskorjaus ja laajennus -5 730 -7 500 -2 992 39,9 % -7 500
Kom-myynti, liikuntapalvelut 1
Talonrakennus, muut kohteet -2 500 -2 500 -970 38,8 % -1 805
Talonrakennus, energiainvestoinnit -100 -100 -48 47,8 % -96

Kunnallistekniikka -6 910 -6 910 -2 322 33,6 % -6 209
Kunnallistekniikan uudisrakentaminen -3 665 -3 665 -957 26,1 % -3 632
Kunnallistekniikan korvausinvestoinnit -1 905 -1 905 -1 283 67,4 % -2 037
Elinkeinopoliittiset tontit, kunn.tekniikka -1 000 -1 000 -22 2,2 % -100
Liikunta- ja ulkoilualueet -340 -340 -60 17,7 % -440

Irtain omaisuus -1 085 -1 085 -694 64,0 % -2 090
Muut pitkävaikutteiset menot -500 -500 -100

Yhteensä kaupunki ilman LL -38 203 -39 973 -15 928 39,8 % -36 387
Hyvinkään Vesi, investoinnit -4 390 -4 390 -1 847 42,1 % -4 390
INVESTOINNIT NETTO -42 593 -44 363 -17 775 40,1 % -40 777
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Toimintatuotot, -kulut ja -kate toimielimittäin

Toteuma 1- 
8/2020

Alkuperäinen 
KS 2020

KS-
muutokset 

Muutettu KS 
2020

Tot.-% 
MKS 

Toteuma 1- 
8/2019

TP2019 Ennuste 
TP 2020

PÄÄTÖKSENTEKO
Toimintatuotot 2 057 106 4 011 240 4 011 240 51,3 % 3 063 613 4 354 176 2 511 437
Toimintakulut -107 646 815 -161 354 165 -6 350 000 -167 704 165 64,2 % -99 322 041 -165 904 902 -166 114 333
Toimintakate -105 589 709 -157 342 925 -6 350 000 -163 692 925 64,5 % -96 258 428 -161 550 726 -163 602 896

KONSERNIPALVELUT JA HALLINTO
Toimintatuotot 2 609 309 2 718 560 2 718 560 96,0 % 3 055 159 4 542 998 3 133 134
Toimintakulut -8 508 923 -14 058 067 -320 000 -14 378 067 59,2 % -9 017 919 -14 211 011 -13 812 229
Toimintakate -5 899 615 -11 339 507 -320 000 -11 659 507 50,6 % -5 962 761 -9 668 013 -10 679 095

SIVISTYSTOIMI
Toimintatuotot 4 251 244 7 984 903 7 984 903 53,2 % 5 442 369 9 017 912 7 667 683
Valm. omaan käyttöön 0 0 378 378
Toimintakulut -61 840 469 -97 385 881 593 600 -96 792 281 63,9 % -64 190 627 -96 776 622 -96 851 820
Toimintakate -57 589 225 -89 400 978 593 600 -88 807 378 64,8 % -58 747 880 -87 758 332 -89 184 137

Opetuslautakunta
Toimintatuotot 3 649 381 6 243 603 6 243 603 58,4 % 4 164 484 6 821 813 6 444 383
Valm. omaan käyttöön 0 0 378 378
Toimintakulut -53 800 966 -84 082 775 60 000 -84 022 775 64,0 % -54 969 555 -83 320 684 -84 329 516
Toimintakate -50 151 585 -77 839 172 60 000 -77 779 172 64,5 % -50 804 694 -76 498 494 -77 885 133

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta
Toimintatuotot 601 863 1 741 300 1 741 300 34,6 % 1 277 886 2 196 100 1 223 300
Toimintakulut -8 039 503 -13 303 106 533 600 -12 769 506 63,0 % -9 221 072 -13 455 938 -12 522 305
Toimintakate -7 437 640 -11 561 806 533 600 -11 028 206 67,4 % -7 943 186 -11 259 839 -11 299 005

TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ
Toimintatuotot 34 968 641 52 183 328 -593 600 51 589 728 67,8 % 37 552 059 56 947 968 52 465 128
Valm. omaan käyttöön 1 206 701 1 750 000 1 750 000 69,0 % 1 506 664 2 419 428 1 750 000
Toimintakulut -32 894 509 -51 522 740 532 400 -50 990 340 64,5 % -37 763 199 -57 279 976 -51 691 776
Toimintakate 3 280 833 2 410 588 -61 200 2 349 388 139,6 % 1 295 525 2 087 421 2 523 352

Tekninen lautakunta
Toimintatuotot 34 399 580 51 309 528 -593 600 50 715 928 67,8 % 36 980 522 56 117 481 51 591 328
Valm. omaan käyttöön 1 206 701 1 750 000 1 750 000 69,0 % 1 506 664 2 419 428 1 750 000
Toimintakulut -31 668 573 -49 715 078 532 400 -49 182 678 64,4 % -36 596 588 -55 321 668 -49 884 115
Toimintakate 3 937 708 3 344 450 -61 200 3 283 250 119,9 % 1 890 597 3 215 241 3 457 213

Ympäristölautakunta
Toimintatuotot 569 060 873 800 873 800 65,1 % 571 538 830 488 873 800
Toimintakulut -1 225 936 -1 807 662 -1 807 662 67,8 % -1 166 610 -1 958 308 -1 807 662
Toimintakate -656 876 -933 862 -933 862 70,3 % -595 072 -1 127 820 -933 862

HYVINKÄÄN VESI
Toimintatuotot 6 583 383 9 894 951 9 894 951 66,5 % 6 538 476 10 021 641 9 894 951
Valm. omaan käyttöön 173 304 174 500 174 500 99,3 % 135 441 220 405 174 500
Toimintakulut -3 097 067 -5 095 490 -5 095 490 60,8 % -3 157 123 -4 720 371 -5 095 491
Toimintakate 3 659 621 4 973 961 4 973 961 73,6 % 3 516 793 5 521 676 4 973 960

Käyttötalousosa
Toimintatuotot 50 469 683 76 792 982 -593 600 76 199 382 66,2 % 55 651 676 84 884 696 75 672 333
Valm. omaan käyttöön 1 380 005 1 924 500 1 924 500 71,7 % 1 642 482 2 640 211 1 924 500
Toimintakulut -213 987 732 -329 416 343 -5 544 000 -334 960 343 63,9 % -213 454 438 -338 901 387 -333 565 650
Toimintakate -162 138 044 -250 698 861 -6 137 600 -256 836 461 63,1 % -156 160 279 -251 376 480 -255 968 816
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Katsaus kaupunkikonsernin tilanteeseen  

Osavuosikatsausten yhteydessä konsernin velkaantunei-
suuteen ei saada kovin yksityiskohtaista näkymää. Velka-
kehityksen seuranta perustuu lähinnä neljän keskeisen 
tytäryhtiön raportointikauden päätöshetken tilantee-
seen, joten tieto on ainoastaan suuntaa antava. Tähän 
seurantaan perustuen konsernin lainamäärä on kahdella 
ensimmäisellä raportointikaudella kasvanut n. 4,5 milj. 
euroa. Lisäys kohdistuu Hyvinkään Vuokra-asunnot 
Oy:öön (kasvua n. 5,3 milj. euroa), muiden tytäryhtiöiden 
yhteenlaskettu lainamäärä laski n. 0,8 milj. euroa. 

Konsernin kokonaislainamäärä vuoden 2019 tilinpäätök-
sessä oli yhteensä n. 306,6 milj. euroa, tarkoittaen 6 601 
euron asukaskohtaista konsernivelkaa. Koko konsernin 
tunnuslukuja voidaan tarkemmin arvioida vasta tilinpää-
töksen yhteydessä. On kuitenkin odotettavissa, että vaka-
varaisuuden ja alijäämän sietokyvyn näkökulmasta kon-
sernin tunnusluvut säilyvät nykyisellä heikolla tasolla. 

Maaliskuussa alkanut ja laajasti eri talouselämän aloja 
koetellut koronaepidemia näyttää vaikuttaneen konser-
niyhteisöihin pelättyä vähemmän. Suurimmat vaikutuk-
set tuottojen vähentymiseen johtuivat liike- ja toimistoti-
lojen tyhjäkäytöstä ja joidenkin vuokrasopimusten päät-
tymisistä, mutta samalla näihin tiloihin kohdistuvat juok-
sevat kulut (vesi, sähkö, yms.) toteutuivat tavanomaista 
pienempinä. Asuntovuokrauksen osalta tuottojen pudo-
tus on jäänyt vähäiseksi. Tiettyjen investointihankkeiden 
kohdalla on viivästymisiä, mutta nekään eivät ole aiheut-
taneet erityisiä taloudellisia menetyksiä. Kaupungin käyn-
nistämän Kestävän talouden ohjelman toimet ovat kon-
serniyhteisöitä koskien olleet suhteellisen vähäisiä, ja 
kaupunkikonsernin tunnuslukuihin niiden ei odoteta vai-
kuttavan.  

Vuoropuhelu emokaupungin ja tytäryhteisöjen välillä ak-
tivoitunut vasta toisen raportointikauden loppupuolella 
kevään ja kesän hiljaisemman vaiheen jälkeen. Kestävän 
talouden ohjelman toimenpiteistä tehtyjen päätösten jäl-
keen tulevan vuoden tavoitteiden asettaminen on käyn-
nistynyt. Yhteydenpito konserniyhteisöjen suuntaan on 
palaamassa tavanomaiselle tasolle, ja yhteisökummit jat-
kavat omassa roolissaan eri yhteisöjen ja konsernijohdon 
välillä tapahtuvassa keskustelussa.  

Tytäryhtiöiden hallitusten toimintaa mittaava hallitus-
työskentelyn arviointi on vielä raportointikauden päätty-
essä tekemättä, mutta se tullaan toteuttamaan vielä ku-
luvan vuoden aikana. Päätös kyselyn ajankohdan lykkää-
misestä syksyyn, mahdollisimman lähelle luottamushen-
kilöiden nelivuotiskauden päätöstä, tehtiin suunnitellusti. 
 

Talousarviomuutokset 
 
Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa kaupunginvaltuuston 
päätti 15.6.2020 (§ 49) seuraavista talousarviomuutoksista. 
 
- Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa tehtiin seuraa-
vat talousarviomuutokset: 
o Kaupungin johdosta 36 000 euron määrärahasiirto sosi-

aali- ja terveyspalveluiden omaan toimintaan Mäntylä 
ry:n avustukseen 

o Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisämääräraha kaupungin 
suoriin omiin sote-menoihin 120 000 euroa 

o Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisämääräraha erikoissai-
raanhoitoon 6 205 000 euroa 

o Käyttöomaisuuden myyntitappioihin Kaukasten Palvelu-
talon myyntiin liittyen 25 000 euroa 

o Konsernipalvelut ja hallinto -toimialalle 320 000 euron li-
sämääräraha Elinvoima-palvelualueelle työmarkkina-
tuen kuntaosuusmaksuihin, lisäksi Talous-palvelualu-
eelta siirrettiin tietohallinnon kehittämishankkeiden 
määrärahoista 50 000 euroa Elinvoima-palvelualueelle ja 
Henkilöstö-palvelualueelta siirrettiin 50 000 euroa Elin-
voima-palvelualueelle. Työmarkkinatuen kuntaosuus-
maksujen arvioitiin ylittävän budjetin n. 660 000 eurolla, 
josta palvelualueen sisällä katetaan n. 240 000 euroa. 

 
- Teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa tehtiin Ateria- 
ja puhtauspalveluiden koronan vaikutuksiin liittyen ulkoisiin 
eriin määrärahavähennys 532 400 euroa. Lisäksi tehtiin si-
säisten erien määrärahamuutokset: 
o Ateria- ja puhtauspalveluihin koronan vaikutuksena si-

säisten myyntitulojen vähennys 700 000 euroa sekä vas-
taavasti sisäisten menojen vähennys perusopetukseen 
464 000 euroa, yleissivistävään opetukseen 62 000 eu-
roa ja varhaiskasvatukseen 174 000 euroa 

o Ateria- ja puhtauspalveluihin uimalan suunniteltua pi-
demmän kiinniolon takia sisäisten myyntitulojen vähen-
nys 100 000 euroa ja vastaavasti kulttuurin ja hyvinvoin-
nin palvelualueelle sisäisten menojen vähennys 100 000 
euroa 

o Tilakeskukseen uimalan kiinniolon ajalta sisäisten vuok-
ratulojen vähennys 433 600 euroa ja vastaavasti kulttuu-
rin ja hyvinvoinnin palvelualueelle sisäisten vuokrame-
nojen vähennys 

o Tilakeskuksen kouluisäntäpalveluiden sisäisen myynnin 
lisäys 640 000 euroa ja vastaavasti perusopetukseen si-
säisen menon lisäys 640 000 euroa. 

 
- Investointiosassa lisättiin Sveitsiin Uimalan hankkeelle 
1 770 000 euroa. Lisäys ei muuta hankkeen 9,8 milj. euron 
kokonaisbudjettia. 
- Talousarvion tuloslaskelman rahoituseriin tehtiin seuraavat 
talousarviomuutokset: 
o Kunnallisverotuottoarviota pienennettiin 9 959 100 eu-

roa 
o Kiinteistöverotuottoarviota pienennettiin 399 200 euroa 
o Yhteisöverotuottoarviota pienennettiin 1 892 300 euroa 
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o Valtionosuuksien veromenetyskompensaatiota ko-
rotettiin valtion lisätalousarvioiden perusteella 
9 749 100 euroa 

o Arvonalentumisiin lisättiin 125 000 euroa Kaukasten 
Palvelutalon osakkeiden myynnin ja siihen liittyvän 
osakkeiden alaskirjaamisen vuoksi.  

o Rahoituslaskelman pitkäaikaisten lainojen lisäystä 
korotettiin 6 000 000 milj. euroa, lainanottovaltuus 
koko vuoden osalta nousi 50 000 000 milj. euroon.  

 
Osavuosikatsauksen talousarviomuutokset 
 
Toisessa osavuosikatsauksessa kaupunginvaltuuston 
päätettäväksi esitetään seuraavia talousarviomuutoksia. 
 
- Kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan esitetään 
seuraavia talousarviomuutoksia: 
o Omaisuuden luovutustuloja vähennetään 1 500 000 

euroa, maanmyyntitulojen arvioidaan jäävän budje-
toidusta koronatilanteen seurauksena  

o Konsernipalvelut ja hallinto -toimialan määrärahoja 
vähennetään 600 000 euroa, summalla katetaan 
omaisuuden luovutustulojen pienenemistä.  Määrä-
rahojen vähennys jakautuu seuraavasti: 200 000 eu-
roa Elinvoima-palvelualueelta, 100 000 euroa Henki-
löstö-palvelualueelta ja 300 000 euroa Talous-palve-
lualueelta. 

 
- Opetuslautakunta esittää seuraavia määrärahamuutok-
sia: 
o Hallinto ja kehittäminen -palvelualueelta 40 000 eu-

ron määrärahasiirto perusopetuksen palvelualueelle 
o Varhaiskasvatuspalveluista 360 000 euron siirto pe-

rusopetuksen palvelualueelle. 
 

- Opetuslautakunta esittää myös investointimäärärahoi-
hin seuraavia muutoksia: 
o Metsäkaltevatalon kalustamiseen varatusta määrä-

rahasta 100 000 euron siirto Kipinän kalustamiseen 
vuodelle 2020 

o Kipinän kalustamiseen vuodelle 2021 varattu 
1 000 000 euron määrärahan siirto vuodelle 2020, 
jolloin vuoden 2020 määräraha olisi Metsäkaltevata-
lon kalustomäärärahasiirto huomioiden 1 100 000 
euroa. Mikäli osa kalustosta hankitaan leasing-rahoi-
tuksella, tulee tämänkin kaluston hankinnan hinta 
mahtua mainittuun 1 100 000 euron kokonaisuu-
teen. 

 
- Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta esittää 270 000 euron 
lisämäärärahaa koronaepidemiasta ja uimalan kiin-
niolosta aiheutuviin kustannuksiin ja tulovähenemään. 
 
- Kaupunginhallituksen hyväksynyt sopimuksen, jolla 
Sveitsin Hiihtokeskus Oy:n omistajavaihdoksen yhtey-
dessä kaupunki hankkii omistukseensa alueelta käyttö-
omaisuushyödykkeitä 100 000 euron arvosta. Tämä esi-

tetään rahoitettavaksi siirtämällä talonrakennuksen muiden 
rakennusten määrärahoista 100 000 euroa kunnallisteknii-
kan liikunta- ja ulkoilualueisiin.  
 
- Tekninen lautakunta esittää seuraavia määrärahamuutok-
sia: 
o Hallinto ja kehittäminen -palvelualueen pysäköintivirhe-

maksutuottoarvion vähentäminen 90 000 eurolla 
o Tekniikan ja ympäristön toimialalta siirretään paikkatie-

topalvelut 1.10.2020 alkaen Konsernipalvelut ja hallinto -
toimialan Talous-palvelualueelle osaksi Tietohallinnon 
palveluyksikköä. Tähän liittyen esitetään siirrettäväksi 
Tekniikan ja ympäristön toimialan hallinnon ja kehittämi-
sen palvelualueelta paikkatietopalvelujen jäljellä oleva 
määräraha 50 000 euroa Tietohallinto-palveluyksikölle. 
 

- Tekninen lautakunta esittää myös investointimäärärahoihin 
seuraavia muutoksia: 
o Sveitsin Uimalan osalta 700 000 euron lisäyksen, lisäys 

nostaa hankkeen kokonaisbudjetin 9,8 milj. eurosta 10,5 
milj. euroon 

o Tapainlinnan koulun laajennuksen osalta määrärahan 
vähennystä 1,7 milj. eurolla. Laajennus esitetään toteu-
tettavan 2021-2022. Hankkeen koko budjetin arvioidaan 
olevan 3,8 milj. euroa, josta vuodelle 2021 esitetään 2,0 
milj. euroa ja vuodelle 2022 1,5 milj. euroa. Hankkeen lo-
pullinen määrärahataso täsmentyy, kun investoinnista 
tehdään tarkennettu hankesuunnitelmaesitys kaupun-
ginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväk-
syttäväksi. 

 
- Talousarvion tuloslaskelman rahoituseriin esitetään seuraa-
via talousarviomuutoksia: 
o Kunnallisverotuottoarviota esitetään nostettavan 

3 900 000 euroa 
o Yhteisöverotuottoarviota esitetään nostettavan 

3 900 000 euroa 
o Peruspalvelujen valtionosuutta esitetään nostettavan 

valtion lisätalousarvioiden perusteella 11 600 000 euroa  
o Valtionosuuksien veromenetyskompensaatiota esite-

tään vähennettävän valtion lisätalousarvioiden perus-
teella 8 721 000 euroa. 
 

- Näiden lisäksi esitetään tehtäväksi Kestävän talouden ohjel-
man mukaiset määrärahamuutokset: 
o Toimenpide 6. Konsernipalvelut ja hallinto, Talous/tieto-

hallinnon kehittämismäärärahojen vähennys 50 000 eu-
roa 

o Toimenpide 10. Konsernipalvelut ja hallinto, Henki-
löstö/uudelleen sijoittamisen määrärahojen vähennys 
40 000 euroa 

o Toimenpide 12. Konsernipalvelut ja hallinto, Elin-
voima/matkailutoimen määrärahojen vähennys 20 000 
euroa 

o Toimenpide 13. Konsernipalvelut ja hallinto, Elin-
voima/tonttipalvelujen maksutuottojen lisäys 3 000 eu-
roa 

o Toimenpide 14. Konsernipalvelut ja hallinto, Elin-
voima/kaavoituksen maksutuottojen lisäys 3 000 euroa 
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o Toimenpide 15. Konsernipalvelut ja hallinto, Elin-
voima/tonttipalvelujen maanvuokratulojen lisäys 
100 000 euroa 

o Toimenpide 77. Tekniikka ja ympäristö, Tilakes-
kus/määrärahojen vähennys 45 000 euroa 

o Toimenpide 83. Tekniikka ja ympäristö, hallinto ja ke-
hittäminen/hallinnon ja tietopalveluiden henkilöstö-
järjestelyihin liittyvä määrärahavähennys 100 000 
euroa 

o Toimenpide 85. Tekniikka ja ympäristö, hallinto ja ke-
hittäminen/hallinnon menojen määrärahavähennys 
69 000 euroa. 

 
Seuraavat Kestävän talouden ohjelman mukaiset toimen-
piteet toimeenpannaan/on toimeenpantu kuluvan vuo-
den aikana, mutta määrärahamuutoksia ei tehdä johtuen 
toimialan muun toiminnan määrärahojen ylittämisestä: 
o Toimenpide 21. Sivistystoimi, Perusopetus/Uudenky-

län koulun toiminnasta luopuminen, 73 000 euroa 
o Toimenpide 23. Sivistystoimi, Perusopetus/Opetus-

ryhmien määrän väheneminen, 60 000 euroa 
o Toimenpide 32. Sivistystoimi, Perusopetus/aamu- ja 

iltapäivähoidon koordinaattorin töiden uudelleen 
järjestely, 35 000 euroa 

o Toimenpide 47. Sivistystoimi, Varhaiskasvatus/Hyvin-
käänkylän päiväkodin toiminnasta luopuminen, 
73 000 euroa 

o Toimenpide 51. Sivistystoimi, Varhaiskasvatus/perhepäi-
vähoidosta luopuminen eläköityvien myötä 

o Toimenpide 52. Sivistystoimi, Varhaiskasvatus/johtajako-
konaisuuksien tarkastelu, 26 000 euroa 

o Toimenpide 53. Sivistystoimi, Varhaiskasvatus/kotihoi-
dontuen ja yksityisen hoidontuen menojen vähenemi-
nen, 175 000 euroa 

o Toimenpide 54. Sivistystoimi, Varhaiskasvatus/asiakas-
maksujen nostaminen palveluvalikon uudistuksen 
myötä 

o Toimenpide 55. Sivistystoimi, Varhaiskasvatus/kerhora-
kenteen uudistaminen 

o Toimenpide 59. Sivistystoimi, Varhaiskasvatus/ryhmä-
avustajista luopuminen eläköitymisen myötä 

o Toimenpide 64. Sivistystoimi, Kulttuuri ja hyvin-
vointi/museopalveluiden kehittäminen, 52 000 euroa 

o Toimenpide 70. Sivistystoimi, Kulttuuri ja hyvinvointi/kir-
jastopalveluiden kehittäminen, 63 400 euroa. 
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Henkilöstömäärän kehitys 

Kaupungin koko henkilöstömäärä oli elokuun lopussa 
2020 yhteensä 1609 työntekijää. Kaupungin henkilöstö-
määrä on vähentynyt viime vuoden elokuuhun nähden 6 
%. Toimialoista päätöksenteon henkilöstömäärä on pysy-
nyt ennallaan ja muiden toimialojen henkilöstön määrä 
on vähentynyt viime vuoden elokuun tilanteeseen verrat-
tuna. 

Kun tarkastellaan työpanosta henkilötyövuosina, joista 
on vähennetty poissaolot (HTV3), on työpanos pienenty-
nyt viime vuodesta -6,6 %.  

Henkilöstön työajasta 72,5 % on ollut tehtyä työtä. Teh-
dyn työn osuus on hieman pienentynyt viime vuodesta (-
2,2 %). Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on kasva-
nut viime vuoteen verrattuna 0,3 %. 

Henkilöstö-
määrä 
8/19

Henkilöstö-
määrä 
8/20

Muutos
hlöä Muutos %

HTV3 8/20 
(poissaolot 

vähennetty)

HTV3 8/19 
(poissaolot 

vähennetty)
Muutos

hlöä
Muutos 

%
Päätöksenteko 16 16 2 0,00 % 9,56 7,93 1,63 20,6 %
Konsernipalvelut ja hallinto 66 59 7 11,9 % 31,0 39,3 -8,3 -21,1 %

Elinvoima 27 29 2 6,9 % 9,3 7,9 1,3 17,0 %
Henkilöstö 29 20 -9 -45,0 % 6,9 10,3 -3,4 -32,8 %
Talous 10 10 0 0,0 % 3,3 3,1 0,1 4,0 %

Sivistystoimi 1190 1130 -60 -5,3 % 550,3 578,8 -28,5 -4,9 %
Sivistystoimen hallinto 9 7 -2 -28,6 % 2,9 2,7 0,2 7,7 %
Perusopetus 540 542 2 0,4 % 168,2 145,4 22,8 15,7 %
Yleissivistävä koululutus 69 67 -2 -3,0 % 22,8 21,2 1,6 7,5 %
Varhaiskasvatuspalvelut 466 432 -34 -7,9 % 152,9 114,9 38,0 33,0 %
Kulttuuri ja hyvinvointi 106 82 -24 -29,3 % 29,1 24,3 4,8 19,6 %

Tekniikka ja ympäristö 399 373 -26 -7,0 % 175,4 195,5 -20,1 -10,3 %
Tekymin hallinto ja kehittäminen 17 12 -5 -41,7 % 5,6 5,0 0,7 13,2 %
Tekninen keskus 289 278 -11 -4,0 % 68,7 69,7 -1,0 -1,5 %
Tilakeskus 66 56 -10 -17,9 % 14,8 18,6 -3,8 -20,3 %
Ympäristökeskus 27 27 0 0,0 % 8,4 7,0 1,4 20,4 %

Hyvinkään Vesi 35 31 -4 -12,9 % 16,8 17,1 -0,3 -1,9 %
Yhteensä 1706 1609 -97 -6,0 % 783,0 838,6 -55,6 -6,6 %

8/2019 8/2020

Tehty työ 74,7 % 72,5 %
Lomat 10,5 % 11,4 %
Muut 5,7 % 6,9 %
Sairaus 3,3 % 3,6 %
Perhevapaat 3,4 % 3,3 %
Opintovapaa 1,1 % 1,2 %
Kuntoutustuki 0,5 % 0,4 %
Vuorotteluvapaa 0,3 % 0,4 %
Koulutus 0,3 % 0,2 %
Työtapaturma 0,2 % 0,1 %
Kuntoutus 0,0 % 0,0 %

-0,1 %
0,2 %
-0,1 %
0,0 %
-0,1 %

0,0 %

Muutos

-2,2 %
0,9 %
1,3 %
0,3 %

-0,1 %
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Sähköinen asiakaspalaute 

Kuntalaiset ovat käyttäneet aktiivisesti kaupungin säh-
köistä palautejärjestelmää. Tätä kautta kertyi 1.1.-31.8. 
välisenä aikana yli 1000 palautetta. Asiakkaiden anta-
mista palautteista 45 %:a liittyi katuihin ja liikenteeseen, 
tyypillisimmin kyse on ollut katujen kunnossapitoon liitty-
neistä asioista. Näiden palautteiden osalta myös sääolo-
suhteilla on osittain vaikutusta, palautemäärät kasvoivat 
hetkellisesti esimerkiksi tammi-helmikuussa.  

Toiseksi eniten (20 %:a) palautteita kertyi puistoja, ympä-
ristöä ja ympäristöterveyttä koskien. Moni näistä palaut-
teista soveltuu luonteeltaan parhaiten muu palaute -otsi-
kon alle, esimerkiksi yleiset havainnot ympäristön tilaa ja 
tapahtumia koskien. Kolmanneksi eniten palautteita ker-
tyi liikunnan ja luonnon virkistyskäytön osalta (15 %:a). 
Puistoja ja luonnon virkistyskäyttöä koskevat palautteet 
ovat esimerkkejä niistä kokonaisuuksista, joiden osalta 
asiakkaat esittivät myös kysymyksiä ja toimenpide-ehdo-
tuksia. Tällaisten palautteiden osalta taustatietojen ke-
rääminen ja palautteisiin vastaaminen vie aikaa ja yksit-
täisten vastausten laajuuden osalta joudutaan ajankäy-
töllisistä syistä tekemään kompromisseja.  

 

 
Asiakaspalautteiden käsittelyajoissa on ollut tarkastelujak-
son aikana merkittäviä eroja. Osa palautteista on pystytty rat-
kaisemaan jopa päivässä, iso osa muutamassa päivässä. Sa-
maan aikaan yksittäisiä palautteita on jäänyt kuitenkin vas-
taamatta tai tehtävää ei ole kuitattu järjestelmän puolelle. 
Nämä poikkeamat ovat pidentäneet raportoitua keskimää-
räistä käsittelyaikaa huomattavasti. Asiaan on reagoitu ja 
kiinnitetään loppuvuoden ajan erityistä huomiota muun mu-
assa siten, että tekniikan ja ympäristön toimialalla käydään 
palautteiden tilanne läpi säännöllisesti. 
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Toimintaympäristö 
 
Väestönkehitys 

Hyvinkään väestönkehitys on Tilastokeskuksen ennakko-
tietojen1 mukaan ollut kuluvana vuonna positiivista. Asu-
kasmäärä on kasvanut tammi-elokuussa yhteensä 133 
asukkaalla. Kaupungin ennakkoväkiluku elokuun lopussa 
oli 46 603.  
 
Tammi-elokuussa väestönkasvua tuli eniten kuntien väli-
sestä muutosta (+166 asukasta). Maahanmuutosta väes-
tömäärä karttui 94 asukkaalla. Tulomuuttajia oli yhteensä 
1972 ja lähtömuuttajia 1792. Muuttovoittoa kertyi koti-
maan muuttoliikkeestä ja maahanmuutosta yhteensä 
260 asukasta. 
 
Syntyneiden määrä on koko maan tasolla vähentynyt 
joka vuosi vuodesta 2010 lähtien. Sama ilmiö on näkynyt 
myös Hyvinkäällä. Tänä vuonna tammi-elokuussa synty-
neitä on ollut yhteensä 224. Määrä on samalla tasolla 
kuin viime vuonna. Edellisten viiden vuoden aikana 
tammi-elokuussa lapsia on syntynyt keskimäärin 259.  
  
Tammi-elokuussa 2020 kuolleiden määrä on ollut viime 
vuotta korkeampi. Kuolleita oli yhteensä 326. Kasvua 
viime vuoteen verrattuna 38 henkilöä. Luonnollinen väes-
tönlisäys (-102) oli 38 henkilöä vähemmän kuin edeltä-
vänä vuonna tammi-elokuussa.  

 
 
 

 
Muista lähialueen kunnista erityisesti Kirkkonummi, Sipoo, 
Kerava ja Nurmijärvi ovat kasvaneet voimakkaasti. KUUMA-
kunnista Vihdin väestömäärä vähentynyt. Kanta-Hämeessä 
sijaitsevien Hyvinkään naapurikuntien väestönkasvu on ollut 
positiivista Lopella. Riihimäki ja Hausjärvi ovat menettäneet 
asukkaita. Pääkaupunkiseudun kaupungeista Vantaa on kas-
vanut Helsinkiä ja Espoota voimakkaammin.   
 

1 Tilastokeskus: Väestönmuutosten kuukausitiedot 

 

Syntyneiden 
enemmyys

Kuntien 
välinen 

nettomuutto

Netto-
maahan-
muutto

Väkiluvun 
korjaus

Kokonais-
muutos

Kasvu-
%

Ennakko-
väkiluku 
31.8.2020

Kirkkonummi 57 276 107 8 448 1,1 % 40 034
Sipoo 14 326 36 -1 375 1,8 % 21 545
Kerava 50 258 75 -11 372 1,0 % 37 128
Nurmijärvi 65 218 75 10 368 0,9 % 43 361
Järvenpää 83 153 70 -2 304 0,7 % 44 015
Hyvinkää -102 166 94 -25 133 0,3 % 46 603
Tuusula 28 16 6 -5 45 0,1 % 38 644
Loppi -14 35 13 -1 33 0,4 % 7 861
Pornainen 14 6 -4 -1 15 0,3 % 5 050
Mäntsälä 11 -31 24 -1 3 0,0 % 20 724
Riihimäki -57 4 21 -5 -37 -0,1 % 28 756
Hausjärvi -25 -19 -2 0 -46 -0,6 % 8 214
Vihti 11 -78 21 -5 -51 -0,2 % 29 107

Helsinki 924 193 2082 -64 3 135 0,5 % 656 970
Vantaa 599 1009 1042 9 2 659 1,1 % 236 434
Espoo 952 -754 1492 69 1 759 0,6 % 291 490

Lähde: Tilastokeskus

Väestönmuutosten ennakkotiedot 1.1.-31.8.2020
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Työllisyystilanne 
 
Työllisyystilanne2 on heikentynyt tammi-elokuussa. Työl-
lisyyskehitys kääntyi negatiiviseksi jo viime syksynä, 
mutta koronan vaikutuksesta työttömien ja lomautettu-
jen määrät ovat kasvaneet voimakkaasti. Hyvinkäällä oli 
elokuun lopussa 2915 työtöntä työnhakijaa ja kaupungin 
työttömyysaste oli 12,9 %. Työttömiä oli 59,9 % enemmän 
kuin vuotta aiemmin.  

 
Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Työttömistä 
työnhakijoista 26,4 % on ollut vailla työtä yli vuoden ajan. 
Hyvinkäällä oli elokuun 2020 lopussa 770 yli vuoden il-
man työtä ollutta työtöntä työnhakijaa. Pitkäaikaistyöttö-
miä oli 48 % enemmän kuin vuotta aiemmin. 
  
Pitkäaikaistyöttömyydellä on merkittäviä suoria vaikutuk-
sia kaupungin talouteen. Kaupungin maksamat työmark-
kinatuen kuntaosuusmenot ovat kasvaneet tänä vuonna. 
Hyvinkään kaupunki maksoi tammi-elokuussa työmarkki-
natuen kuntaosuutta 2,5 miljoonaa euroa. Menot ovat 
kasvaneet viime vuoden tammi-elokuun menoihin verrat-
tuna 27,8 %. 
 
Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on kasvanut viime 
vuoteen nähden. Heitä oli elokuun 2020 lopussa 1015 
henkilöä. Määrä on 336 henkilöä (49 %) suurempi kuin 
vuotta aiemmin.  
 

2 TEM: Työnvälitystilasto 

 
 
Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä oli elo-
kuussa 2020 435. Määrä on kasvanut 50 % viime vuoteen ver-
rattuna. Hyvinkääläisistä työttömistä työnhakijoista 14,9 % oli 
alle 25-vuotiaita 31.8.2020.  
 
Lomautettujen määrä on kasvanut voimakkaasti maalis-
kuusta lähtien. Lomautettuja oli viime vuonna keskimäärin 
noin 70 henkilöä kuukaudessa. Lomautettujen määrä oli tänä 
vuonna korkeimmillaan toukokuussa, jolloin heitä oli 1289. 
Elokuun 2020 lopussa lomautettuja oli 579 henkilöä.  
 
Avoimia työpaikkoja oli tammi-elokuussa 2020 tarjolla vä-
hemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-helmikuussa avoimia 
työpaikkojen määrä oli vielä viime vuoden tasolla. Maalis-
kuusta lähtien työpaikkojen määrä laski selvästi. Tammi-elo-
kuussa työpaikkojen määrä väheni viime vuoteen nähden 
20,5 %.  
 
Lähikunnista matalin työttömyysaste on Hausjärvellä. Hyvin-
kään työttömyysaste (12,9 %) oli elokuun lopussa toiseksi 
korkein kaikista KUUMA-kunnista. Keravalla oli Hyvinkäätä 
korkeampi työttömyysaste. Koko Suomen työttömyysaste 
elokuun lopussa oli 12,5 % ja Uudenmaan 13,1 %. 
 

Työllisyyskehitys on kevään aikana muuttunut negatiiviseksi 
koko maassa. Viime vuoteen nähden Uudellamaalla voimak-
kaimmin työllisyystilanne on heikentynyt Vantaalla (+6,1 %-
yksikköä) ja Helsingissä (+ 5,1 %). KUUMA-kunnista Hyvinkään 
työttömyysaste on heikentynyt voimakkaimmin (4,9 %) ja vä-
hiten Mäntsälän (2,9 %).  
  
 

13

Hyvinkään kaupunki - Osavuosikatsaus II / 2020



Asuntorakentaminen

Tammi-elokuussa on valmistunut 30 pientaloa ja 251 ker-
rostaloasuntoa, yhteensä 281 asuntoa. Loppuvuoden ai-
kana arvioidaan valmistuvan vielä noin 50 asuntoa. Uu-
den MAL-sopimuksen mukaisesti Hyvinkään asuntotuo-
tantotavoite vuosina 2020 – 2023 on 396 asuntoa / vuosi 
eli yhteensä 1584 asuntoa. 

 

Tammi-elokuun aikana myönnettiin rakennuslupia yhteensä 
246 asuntoon. Näistä pientaloja oli 31, rivitaloasuntoja 31 ja 
184 kerrostaloasuntoja.   
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Valtuustotason sitovat tavoitteet

Hyvinkään kaupunki - Osavuosikatsaus II / 2020



 

VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2020 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2020 VASTUUHENKILÖ SEURANTA JA RAPORTOINTI

Tekniikan ja ympäristön 

toimialajohtaja

Uuden asuinalueen rakentamisen valmistelu

Kumppanuuskaavoitus, kaavaluonnoksen laatiminen yhteistyössä 

kumppaneiden kanssa.

Kaavaluonnos on laadittu yhteistyössä kumppaneiden kanssa vuoden 2020 

loppuun mennessä. 

Kaupungingeodeetti, 

kaavoituspäällikkö

Tavoite esitetään 

poistettavaksi/muutettavaksi. Tilalle 

otetaan nopeammin keskustan 

asuinrakentamiseen toteutettavissa oleva 

Urakansuun kumppanuuskaavoitus 

kaupunginhallituksen tavoitteisiin Kehittyvä 

kaupunkikeskusta -kärkehankkeen alle. 

Kevyen liikenteen sillan rakennustöiden alkaminen. Rakennustyöt on aloitettu vuoden 2020 aikana. Tekninen johtaja      Sillan rakentaminen on käynnissä

Sivistystoimenjohtaja

Kipinä-talon (keskuslukio ja Hyvinkään Opisto) käyttöönotto. Kipinä on otettavissa koulukäyttöön 31.12.2020 mennessä. Kiinteistöjohtaja       Rakennusurakka on aikataulussa

KAUPUNGINVALTUUSTO - KÄRKIHANKETAVOITTEET

KÄRKIHANKKEET

HANGONSILTA

* Keskeisin keskustan asuinrakentamisen alue seuraavan 10 vuoden aikana kumppanuuskaavoituksen, tonttien luovutuksen ja kunnallistekniikan rakentamisen avulla. 

* Alueen ytimeen rakentuu uusi lukio ja monitoimitalo. 

   HANGONSILTA 1 (alueen suunnittelu ja asuntorakentaminen)

   HANGONSILTA 2 (uusi lukio osana monitoimitaloa)
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Kaupunginjohtaja

Sveitsin asuinalueen asemakaavan hyväksymiskäsittelyn eteneminen Mikäli osayleiskaavasta tehty valitus hylätään 1.8.2020 mennessä, niin 

asemakaava on nähtävillä vuoden 2020 loppuun mennessä. Kyllä/ei

Kaavoituspäällikkö       Päätöstä valituksesta ei ole saatu 1.8.2020 

mennessä. Asemakaava ei tule nähtäville 

vuoden loppuun mennessä, mutta 

asemakaavan luonnosvaiheen valmistelu 

jatkuu.  Kaupunginhallitus on 24.8.2020 

antanut valituksesta vastineen korkeimmalle 

hallinto-oikeudelle.   

Uimalarakennuksen laajennusosan käyttöönotto Uimalan teräsallas valmistuu vuonna 2020. Kiinteistöjohtaja        Uimalan teräsaltaan asennustyöt 

käynnistyvät vasta vuoden alussa ja 

teräsallas valmistuu keväällä 2021. 

Liiketoimintajohtaja

Kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma (Master plan) Kaksi vaihtoehtoista ehdotusta kehittämissuunnitelmaksi laadittu. Liiketoimintajohtaja      Kehittämissuunnitelmat (Master plan) 

syntyvät radan länsipuolen 

yleissuunnitelmien yhteydessä.

Radan länsipuoleista osaa koskeva yleissuunnitelma (vähintään kaksi 

vaihtoehtoa)

Vähintään kaksi vaihtoehtoista ratkaisumallia alueen yleissuunnitelmaksi on 

laadittu. Niiden pohjalta on valittu etenemistapa vaiheittain tapahtuvan 

asemakaavoituksen pohjaksi.

Kaavoituspäällikkö      Yleissuunnitelmien alustavat luonnokset 

valmistuneet 6 /2020 osana 

kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelmaa, 

vaihtoehtojen valmistelutyö jatkuu 

Keskustan liikenteen yleissuunnitelman laatiminen Keskustan liikenteen yleissuunnitelma on valmis. Liikenneinsinööri       Liikenteen yleissuunnitelman alustavat 

luonnokset valmistuneet 6 /2020 osana 

kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelmaa, 

vaihtoehtojen valmistelutyö jatkuu

HYVINKÄÄN SVEITSI

KEHITTYVÄ KAUPUNKIKESKUSTA

* Elävä kaupunkikeskusta, tärkeä vetovoimatekijä ja Hyvinkään käyntikortti.

* Monipuolinen työ- ja asumistarjonta. Sujuva ja turvallinen liikkuminen.

* Houkutteleva investointikohde. 

* Hyvinkään Sveitsin tunnettuuden edistäminen

* Monimuotoisten harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien kehittäminen 

* Asuntotuotanto, uuden asuinalueen rakentaminen, uusien asukkaiden houkutteleminen Hyvinkäälle 

* Matkailun edistäminen, modernit hyvinvointi-, kokous- ja majoituspalvelut 

* Yhteistoimintasopimuksen toteuttaminen osahankkeiden kautta (asuntorakentaminen, hotelli- ja uimalakonsepti, yleiset alueet ja  luontomatkailu, markkinointi ja luontomatkailu)
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Sivistystoimenjohtaja

Tavoite muutettu muotoon: Vuonna 2020 järjestetään ne tapahtumat, jotka 

poikkeusoloissa on mahdollista järjestää.

 Vuonna 2020 järjestetään Red Carpet -festari. Muut vuoden

päätapahtumat siirtyvät järjestettäviksi vuonna 2021.

Kulttuuri- ja 

tapahtumapäällikkö

          Red Carpet -festari on järjestetty.

Kulttuuri- ja vapaa-

aikajohtaja

Liikuntasuunnitelman päivittäminen Suunnitelma hyväksytty kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnassa vuoden loppuun 

mennessä. Kulkee viheralueohjelman päivittämisen rinnalla. 

Liikuntapäällikkö       Suunnitelman teko käynnistetty. Etenee 

suunnitelman mukaisesti

Yleiskaavasuunnittelija

Valokuitu myös kyliin, toteuttamismallin selvittäminen Toteuttamisen mahdollisuudet ja malli selvitetty. Tekninen johtaja       Selvitystyö on käynnistetty. Etenee 

suunnitelman mukaisesti

OMALEIMAINEN KULTTUURI- JA LIIKUNTAKAUPUNKI

KAUPUNKI JA MONIMUOTOISET KYLÄT

AKTIIVINEN TAPAHTUMAKAUPUNKI

*Tapahtumien sujuvan järjestämisen mahdollistaminen ja koordinointi Hyvinkäällä. 

*Pitkäaikaisen yhteistyön kehittäminen tapahtumajärjestäjien kanssa.

*Hyvinkään imagon vahvistamien ja tunnetuksi tekeminen.

* Kylien vahvuuksien tunnistaminen (elinvoimaisuus, palvelut, liikenne, rakentaminen, elinkeinot, elinympäristön laatu, kylien markkinointi ja viestintä)

* Yhteistyökäytäntöjen kehittäminen kyläläisten ja kyläasiain neuvottelukunnan kanssa

*Viihtyisän, turvallisen ja kiinnostavan liikunta- ja kulttuuriympäristön rakentaminen sekä ylläpitäminen.

*Monipuolisten ja ajanmukaisten liikunta- ja kulttuuripalvelujen tuottaminen. Osaava ja luotettava yhteistyökumppani liikunta- ja kulttuuritapahtumien järjestäjille.

*Kaupungin vetovoimaisuuden ja paikallisidentiteetin vahvistaminen.

*Palvelujen kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa, kuntalaisten aktivoiminen kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttämiseen.
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Kehittämispäällikkö

Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen.

Toteutus osallistuvan budjetoinnin mallin periaatteita ja suunnitelmaa 

noudattaen.

Osallistuvan budjetoinnin toteutus:

1) Kohderyhmänä lapset ja nuoret.  Kaikki peruskoulut ovat osallistuneet 

kokeiluun vuoden 2020 kuluessa ja oppilaiden ehdotukset on käsitelty 

koulukohtaisesti. Kyllä / ei.

2) Kaikille kuntalaisille avoin haku. Osallistuva budjetointi on toteutettu 

tarjoamalla kuntalaisille mahdollisuus tehdä ehdotuksia eri 

teemakokonaisuuksiin ja äänestää parhaista vaihtoehdoista. Kyllä/ei.

Kehittämispäällikkö       1) Koulujen osallistuva budjetointi on 

edennyt, joskin pandemiatilanne on 

vaikuttanut muutamien koulujen osalta 

äänestysaikatauluihin ja ehdotusten 

toteutusmahdollisuuksiin.

2) Osallistuvan budjetoinnin äänestys on 

toteutettiin keväällä ja toteutettaviksi valittiin 

viisi ehdostusta. Ehdotettujen 

toimenpiteiden valmistelut ovat edenneet ja 

toteutuksen osalta tavoiteaikataulu on 

31.12.2020 mennessä. 

Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen.

Kaikille kuntalaisille avoimen kuntalaisfoorumin perustaminen; foorumin 

toimintaideana on toimia ajankohtaisten asioiden esittely- ja 

keskustelutilaisuutena.

Kuntalaisfoorumin valmisteluun osallistuvat kaikki toimialat ja foorumi 

järjestetään kerran vuoden 2020 kuluessa koronavirustilanteen ja 

kokoontumisrajoitusten salliessa. Foorumi järjestetty: kyllä/ei.

Kehittämispäällikkö       Maaliskuulle suunniteltu 

kuntalaisfoorumi jouduttiin perumaan 

koronavirustilanteen vuoksi. Uutta 

tapahtumaa ollaan valmistelemassa 

lokakuulle.

* Kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen, uusien yhteistyön ja osallistumisen käytäntöjen luominen.

* Lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseen panostaminen. 

* Sote- ja maakuntauudistuksen muutosvaihe, osallistuminen kunnan tulevien hyvinvointitoimintojen kehittämiseen.

KUNTALAISTEN OSALLISUUS, YHTEISÖLLISYYS JA HYVINVOINTI
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KAUPUNGINVALTUUSTO - MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kaupunkistrategia Pelikirjan päivittäminen Kaupungin menestys ja kaupunkilaisten 

hyvinvointi turvataan ajantasaistamalla 

kaupunkistrategia.

Kaupunkistrategian uudistamisen 

valmistelu on aloitettu niin, että se 

voidaan hyväksyä vuoden 2021 aikana.

Kaupunginjohtaja

Kehittämispäällikkö

       Kaupunkistrategian päivitystyö käynnistetään 

syksyllä 2020. Tavoitteena on, että Pelikirjapäivitys 

hyväksytään uuden valtuuston toimesta vuoden 

2021 loppuun mennessä.

Kaupunkistrategia Päätös johtamisjärjestelmä 2021 Kaupungin 

johtamisjärjestelmälinjaukset on 

hyväksytty. 

Kaupunginvaltuusto on tehnyt 

päätöksen uudesta 

johtamisjärjestelmästä vuoden 2020 

aikana.

Kaupunginjohtaja

Kehittämispäällikkö

        Kaupunginvaltuusto hyväksyi 

johtamisjärjestelmäuudistusta koskevat linjaukset 

kesäkuussa 2020.

Kaupunkistrategia Johtosääntöjen tarkistaminen 

johtamismalliratkaisua vastaavaksi

Johtosääntö päivitetään vastaamaan 

johtamismalliratkaisua.

Kaupungin hallintosääntö on hyväksytty 

vuoden 2020 aikana

Kansliapäällikkö       Odottaa johtamisjärjestelmää koskevia 

päätöksiä, työ alkaa myöhemmin. 

 Hyvinvointi Ehkäisevän päihde-, mielenterveys- 

ja lähisuhdeväkivaltatyön 

nykytilanteen ja 

kehittämistarpeiden 

kartoittaminen Hyvinkään 

näkökulmasta.

Ehkäisevän työn suunnitelman 

laatiminen vuosille 2020-2021.

Suunnitelman 2020-2021 esittely 

kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnalle 

04/2020 mennessä.

Hyvinvointipäällikkö          Ehkäisevän työn suunnitelma laadittu 

hyvinvointiryhmässä ja hyte-joryssä sekä 

hyväksytty kuhlassa 13.2. ja KH:ssa 9.3.2020. 

Lisäksi Keusoten johdolla työn alla myös 

Alueellinen ehkäisevän päihdetyön suunnitelma ja 

Lähisuhdeväkivallan vastainen ohjelma, jotka 

valmistunevat vuoden 2020 aikana.

Hyvinvointi ja turvallisuus Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja 

turvallisuuden edistäminen.

Ikääntyneiden hyvinvointi- ja 

turvallisuuskyselyn toteuttaminen 

keväällä 2020.

Ikääntyneiden hyvinvointia ja 

turvallisuutta käsittelevän 

yleisötilaisuuden järjestäminen syksyllä 

2020.

Kysely tehty ja ikääntyneiden hyvinvointi 

ja turvallisuus -tilaisuus pidetty.

Hyvinvointipäällikkö, 

Turvallisuus- ja 

riskienhallintakoordinaatt

ori

         Seniori-ikäisten liikunta- ja hyvinvointikysely 

toteutettu liikuntapalveluiden toimesta.

        4.-11.10. tulossa Vanhusten viikko 

yhteistyössä verkoston kanssa. Hyvinvointipalvelut 

toiminut suunnitteluryhmän puheenjohtajana. 

Tilaisuuksien järjestämiseen osallistuu kaupungin 

eri palvelualueet.

Elinvoima Nuorten- ja pitkäaikaistyöttömien 

työllisyyden edistäminen 

Uusien työllisyyttä edistävien toimien 

käynnistäminen, 

kannustejärjestelmäpilottimalli ja 

rahoituksen hakeminen.

TE-toimiston ja Keusote-kuntien 

systemaattisen alueellisen yhteistyön 

käynnistäminen. Ulkopuolisten 

palvelujen käytössä on luotu 

kannustejärjestelmä.

Liiketoimintajohtaja        TE-toim. ja Keusote-kuntien työllisyyden 

hoidon alueellinen kehittämistyön käynnistäminen 

työn alla. Työllisyydenhoidon ostopalvelun 

kannustejärjestelmästä sopimusneuvottelut 

meneillään.

PALVELUKOKONAISUUS,  

SUUNNITELMA TAI OHJELMA
PÄÄMÄÄRÄ SEURANTA JA RAPORTOINTIVUOSITAVOITE JA TOIMENPITEET 2020

TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 

MITTARI
VASTUUHENKILÖ

20

Hyvinkään kaupunki - Osavuosikatsaus II / 2020



Kestävä talous Talouden kestävän tasapainon 

suunnitelma

Kestävän talouden ohjelma hyväksytään 

kesään 2020 mennessä ja se ohjaa 

talousarvion laadintaa vuodelle 2021.

Kestävän talouden ohjelma on 

hyväksytty vuoden 2020 aikana ja sen 

mukaiset toimenpiteet aikataulun 

mukaisesti toteutuksessa.

Talousjohtaja      Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kestävän 

talouden ohjelman 15.6. Ohjelman mukaiset 

toimenpiteet on vuoden 2020 osalta 

täytäntöönpanovaiheessa ja niiden vaikutukset 

vuoden 2020 talousarvioon huomioidaan toisen 

osavuosikatsauksen talousarviomuutosesityksissä. 

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023 

valmistelu perustuu Kestävän talouden ohjelmaan. 

Kestävä talous Vaikuttava, tehokas ja 

taloudellinen palvelutuotanto

Palveluperusteinen johtamismalli on 

käytössä toiminnan ja talouden 

suunnittelussa

Talousarvion 2021 laadinnassa 

käytetään palveluperusteisen 

johtamismallin mukaista 

järjestämissuunnitelmaa 

Talousjohtaja      Palveluperusteisen johtamismallin 

ominaisuuksia otetaan huomioon talousarvion 

laadinnassa, mutta täysi käyttöönotto siirtyy. 

Kestävän talouden ohjelma, koronan aiheuttamat 

lisätyöt ja lakisääteiset muutokset ovat 

aiheuttaneet tarpeen kohdistaa kriittinen 

henkilöstöresurssi näihin muihin tehtäviin.

Sähköiset palvelut Kuntalaisten palvelujen, 

johtamisen, toiminnan ja talouden 

suunnittelun kehittäminen ja 

tehostaminen uutta teknologiaa 

hyödyntäen.

Sähköisten palveluiden kaupunkitason 

kehittämissuunnitelman laatiminen. 

Suunnitelman osa-alueiden 

huomioiminen Pelikirjan päivitystyössä.

Kaupunkitason sähköisten palvelujen 

kehittämissuunnitelmaluonnos 

valmistuu lausunto- ja 

hyväksyntäkierrokselle.

Tietohallintopäällikkö       Pelikirjan päivittämisen viivästyminen, 

koronaviruksen aiheuttamat lisätehtävät ja 

perustietotekniikkapalvelujen ja 

tietoliikennekilpailutuksen valmistelutehtävät ovat 

pakottaneet kohdistamaan tietohallintoresurssin 

näihin tehtäviin. Suunnitelmaluonnoksen laadinta 

raportointikauden jälkeen.

Sähköiset palvelut Digitaalisen turvallisuuden 

keskeisten kehittämistarpeiden 

tunnistaminen

Digitaalisen turvallisuuden nykytila-

arvion tekeminen seuraavien osa-

alueiden osalta: riskienhallinta, 

toiminnan jatkuvuus ja varautuminen, 

tietoturvallisuus, kyberturvallisuus sekä 

tietosuoja.

Digiturvallisuuden nykytaso on 

tunnistettu Väestörekisterikeskuksen 

tuottaman kyselyn avulla. 

Tietohallintopäällikkö         Väestörekisterikeskuksen tuottama kysely on 

tehty tammikuussa. Kyselyn pohjalta tehtyjen 

havaintojen pohjalta tietohallintopalvelut tekee 

jatkokartoituksen ja kehittämistoimia. Tietosuoja- 

ja tietoturva-asiakirjat on hyväksytty 

kaupunginhallituksessa 27.4.2020

       =  valmis   

       = etenee aikataulussa

       = myöhässä / toteutui osittain       

       = ei toteutunut / tavoite poistettu
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Kaupunginvaltuusto
Tarkastuslautakunta

Keskusvaalilautakunta 
Kaupunginhallitus

Kaupunginjohto
Demokratia ja johdon tuki
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Omaisuuden luovutustulot ja -menot
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Kaupunginvaltuusto 
 

Kaupunginvaltuusto Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2020

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019

Muutos % 
1- 8 

2019>2020

Ennuste 
2020

TOIMINTATUOTOT 67,09
Tuet ja avustukset 67,09
TOIMINTAKULUT -77 007 -151 776 50,7 % -77 958 -158 825 -1,2 % -141 149
Henkilöstökulut -49 923 -100 131 49,9 % -48 248 -93 368 3,5 % -97 254
Palvelujen ostot -19 453 -47 255 41,2 % -24 735 -60 396 -21,4 % -35 988
Aineet, tarv. ja tavarat -3 724 -2 700 137,9 % -3 836 -3 876 -2,9 % -4 000
Muut toimintakulut -3 907 -1 690 231,2 % -1 139 -1 185 243,0 % -3 907
TOIMINTAKATE -76 940 -151 776 50,7 % -77 958 -158 825 -1,3 % -141 149  
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja ta-
loudesta. Kaupunginvaltuusto käyttää kaupungin ylintä 
päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön 
määräyksillä. Valtuustossa on 51 valtuutettua. 

Olennaiset tapahtumat 
 

Tammi-elokuussa 2020 valtuusto kokoontui yhteensä 
kolme kertaa. Lisäksi 17.4. ja 19.5. pidettiin etäyhteydellä 
toteutetut valtuustoseminaarit, joissa käsiteltiin Kestävän 
talouden ohjelmaa. Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2020 
johtamisjärjestelmän linjauksista ja valtuuston koon säily-
misestä 51 valtuutettuna myös seuraavalla valtuustokau-
della. 

 

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen-
kilöstöön 
 
Kaupunginvaltuuston kokouksissa sovelletaan poikkeusjär-
jestelyjä koronaepidemian johdosta. Maaliskuun kokous 
pidettiin Hyvinkääsalissa. Kokouksessa hyväksyttiin hallin-
tosäännön muutos, joka mahdollistaa jatkossa kokouksiin 
osallistumisen etäyhteydellä näin erikseen sovittaessa. 

Kokousten toteutus etäyhteyksin on tuonut pieniä säästöjä 
mm. kokouskustannuksissa, mutta vaikutus on kokonai-
suuteen vähäinen. 

Kestävän talouden ohjelma 

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset eivät Kaupungin-
valtuuston osalta kohdistu vuoteen 2020. 

Määrärahamuutosesitykset 
 
Kaksi ensimmäistä raportointikautta eivät anna aihetta 
määrärahamuutoksille. 

 

 

 

Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019 Ennuste 

2020
Toimintakulut/asukas 2 3 3 3
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Tarkastuslautakunta 
 

Tarkastuslautakunta Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2020

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019

Muutos % 
1- 8 

2019>2020

Ennuste 
2020

TOIMINTATUOTOT 1 723 2 500 68,9 % 11 082 16 618 2 500
Myyntituotot 1 668 2 500 66,7 % 11 082 16 618 2 500
Tuet ja avustukset 55 0 0 0 55
TOIMINTAKULUT -94 589 -163 552 57,8 % -96 583 -143 117 -2,1 % -151 872
Henkilöstökulut -57 062 -87 472 65,2 % -59 717 -87 593 -4,4 % -87 472
Palvelujen ostot -33 207 -70 112 47,4 % -33 268 -50 342 -0,2 % -58 200
Aineet, tarv. ja tavarat -521 -1 000 52,1 % -294 -294 77,2 % -1 000
Muut toimintakulut -3 799 -4 968 76,5 % -3 304 -4 888 15,0 % -5 200
TOIMINTAKATE -92 866 -161 052 57,7 % -85 501 -126 499 8,6 % -149 372  
 
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Tarkastuslautakunta tukee Pelikirjan (kaupunkistrategian) 
toimeenpanoa sekä talousarvion mukaisten toiminnallis-
ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista omalla arvi-
ointitoiminnallaan ja antamallaan arviointikertomuksella.  

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty Kuntalain 14 
luvussa ja Hyvinkään kaupungin hallintosäännössä.  

Tarkastuslautakunta toimii kaupunginvaltuuston alaisena 
ja valmistelee valtuustolle toimialaansa kuuluvat asiat. Lau-
takunta antaa vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen, 
jossa se esittää arvionsa edellisen tilikauden toiminnallis-
ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä siitä, 
onko kaupungin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla. Lautakunta valvoo kuntalain 84 
§:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden 
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. 
Lisäksi tarkastuslautakunta huolehtii kaupungin ja kaupun-
kikonsernin hallinnoin ja talouden tarkastuksen järjestämi-
sestä ja yhteensovittamisesta.  

Hyvinkään kaupungin tilintarkastajana toimiva tilintarkas-
tusyhteisö huolehtii kaupungin hallinnon ja talouden laki-
sääteisestä tilintarkastuksesta. Vuonna 2020 on voimassa 
tilikausille 2019 – 2022 kilpailutettu kaupungin tilintarkas-
tuspalveluja koskeva sopimus.  

Tilintarkastajasta ja heidän tehtävistään säädetään kunta-
laissa. Tilintarkastajan on tarkastettava, onko kaupungin 
hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti, 
antavatko kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konser-
nitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännös-
ten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kun-
nan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja 
toiminnasta sekä ovatko valtionosuuksien perusteista ja 
käytöstä annetut tiedot oikeita. Lisäksi tilintarkastaja tar-
kastaa, onko kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. 

Olennaiset tapahtumat 
 
Arviointityönsä toteuttamiseksi tarkastuslautakunta kuuli 
alkuvuonna kaupungin toimialojen johtavia viranhaltijoita 
ja muita asiantuntijoita sekä tytäryhteisöjen edustajia. Arvi-
ointinsa pohjana lautakunta käytti myös toimielinten pää-
töksiä, arviointikohteita koskevia toimenpidesuunnitelmia, 
asiakastyytyväisyyskyselyiden tuloksia sekä tilinpäätöstä 
2019. Lisäksi tilintarkastaja raportoi lautakunnalle suoritta-
mistaan tarkastuksista ja niissä esille tulleista havainnosta. 

Tarkastuslautakunta antoi 11.5.2020 arviointikertomuk-
sensa tilivuoden 2019 toiminnan, talouden ja tavoitteiden 
toteutumisesta. Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointiker-
tomuksen kokouksessaan 25.5.2020, jossa se velvoitti kau-
punginhallitusta tuomaan viimeistään lokakuun 2020 lop-
puun mennessä valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joi-
hin arviointikertomus antaa aihetta.  

Tarkastuslautakunta toteutti 5.3.2020 kehittämistyöpajan 
lautakunnan toiminnan sekä lautakunnan ja kaupunginval-
tuuston yhteistyön kehittämiseksi. Työpajaan osallistuivat 
tarkastuslautakunnan lisäksi valtuuston ja valtuustoryh-
mien puheenjohtajat. Työpajan tuloksena syntyneistä ke-
hittämisideoista lautakunta valitsi ensisijaisesti toteutetta-
viksi kolme toimenpidekokonaisuutta. Lautakunta valmis-
telee kyseisiä toimenpiteitä syksyn 2020 ja alkuvuoden 
2021 aikana.   

Lautakunta hyväksyi elokuun kokouksessaan työohjelman 
tilivuotta 2020 koskevaa arviointiaan varten syksylle 2020 
ja keväälle 2021. 

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen-
kilöstöön 
 
Tarkastuslautakunnan kokouksissa sovellettiin kevätkau-
della huhtikuun alusta alkaen poikkeusjärjestelyjä ko-
ronaepidemian vuoksi. Kokoukset toteutettiin sähköisinä. 
Elokuussa lautakunta päätti, että syyskauden kokoukset 
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järjestetään hybridi -mallilla eli kokouksiin voi osallistua 
joko etäyhteydellä tai tulemalla paikalle kokoustilaan. 
 
Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet 
määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 
Asiantuntijapalvelut ja koulutuspalvelut tulevat toteutu-
maan yhteensä noin 12 000 euroa budjetoitua pienem-
pänä. 

Määrärahamuutosesitykset 
 
Toinen raportointikausi ei anna aihetta määrärahamuutok-
sille. 

 

 

Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 
 
 
TOIMINTAKATE -92 866 -161 052 57,7 % -85 501 -126 499

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019 Ennuste 

2020
Vakinaiset 1,0 1,0 1,0 1,0  
 
 

Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019 Ennuste 

2020
Toimintakulut/asukas 2 3 3 3  
 

 

Keskusvaalilautakunta 
 

Keskusvaalilautakunta Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2020

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019

Muutos % 
1- 8 

2019>2020

Ennuste 
2020

TOIMINTATUOTOT 84 0 0 159 647 0
Myyntituotot 84 0 0 159 647 0
TOIMINTAKULUT -604 0 -140 579 -141 654 -99,6 % 0
Henkilöstökulut 0 0 -114 966 -115 840 -100,0 % 0
Palvelujen ostot -402 0 -24 315 -24 516 -98,3 % 0
Aineet, tarv. ja tavarat 0 0 -1 097 -1 097 -100,0 % 0
Muut toimintakulut -201 -201 -201 0,1 %
TOIMINTAKATE -520 0 -140 579 17 993 -99,6 % 0  
 
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalilain tarkoittamista 
kunnan keskusvaalilautakunnalle määrätyistä vaalien ja 
eri laeilla säädettyjen kansanäänestysten järjestelyihin 
liittyvistä tehtävistä. Vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja. 
Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit. 

 
 
Olennaiset tapahtumat 
 
Vuosi 2020 on keskusvaalilautakunnan osalta ns. väli-
vuosi, koska vaaleja ei järjestetä. 

Määrärahamuutosesitykset 
 
Ei muutosesityksiä. Vuodelle 2020 ei ole varattu määrära-
hoja, koska toimintaa ei ole.  
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Kaupunginhallitus 
 

Kaupunginhallitus Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2020

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019

Muutos % 
1- 8 

2019>2020

Ennuste 
2020

TOIMINTATUOTOT 70 0 0 780 745 11
Tuet ja avustukset 70 0 0 780 745 11
TOIMINTAKULUT -582 166 -875 180 66,5 % -752 657 -926 372 -22,7 % -809 603
Henkilöstökulut -83 882 -125 580 66,8 % -77 670 -121 903 8,0 % -131 053
Palvelujen ostot -348 482 -557 850 62,5 % -518 880 -621 935 -32,8 % -519 600
Aineet, tarv. ja tavarat -526 -12 900 4,1 % -5 545 -6 037 -90,5 % -4 800
Avustukset 0 -20 000 0,0 % 0 -25 000 0
Muut toimintakulut -149 275 -158 850 94,0 % -150 562 -151 497 -0,9 % -154 150
TOIMINTAKATE -582 096 -875 180 66,5 % -752 657 -145 627 -22,7 % -809 592  
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja 
taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan 
yhteensovittamisesta, omistajaohjauksesta ja viestinnästä 
sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kaupun-
gin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. 

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmiste-
lusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kau-
punginhallitus jakaantuu kehittämisjaostoon ja henkilöstö-
jaostoon. 

 

Olennaiset tapahtumat 
 
Tammi-elokuun 2020 välisenä aikana kaupunginhallitus ko-
koontui 17 kertaa, kehittämisjaosto ja henkilöstöjaosto mo-
lemmat kahdeksan kertaa. 

 

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen-
kilöstöön 
 
Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokouksissa sovelle-
taan poikkeusjärjestelyjä koronaepidemian johdosta. Ko-
kouksia on järjestetty maaliskuusta lähtien hybridimallilla, 
jossa osa jäsenistä on paikalla ja osa osallistuu etäyhtey-
dellä. Jatkossa kokoukseen osallistuminen etäyhteydellä on 
mahdollista. 

Kestävän talouden ohjelma 

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset eivät Kaupungin-
hallituksen toiminnan osalta kohdistu vuoteen 2020. 
 

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet 
määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 
Kaksi ensimmäistä raportointikautta eivät anna aihetta 
määrärahamuutoksille. 

 
 

Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019 Ennuste 

2020
Toimintakulut/asukas 12 19 20 17  
 
 
Uudet intressitahotapahtumat 
 
Ei raportoituja intressitahotapahtumia. 

Oikeustapaukset 
 
Ei uusia oikeustapauksia tarkastelukaudella. 
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Kaupungin johto 
 

Kaupungin johto Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2020

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019

Muutos % 
1- 8 

2019>2020

Ennuste 
2020

TOIMINTATUOTOT 117 0 0
Tuet ja avustukset 117 0 0
TOIMINTAKULUT -244 083 -628 702 38,8 % -219 889 -557 239 11,0 % -604 702
Henkilöstökulut -144 604 -303 385 47,7 % -110 777 -334 375 30,5 % -339 385
Palvelujen ostot -52 308 -311 330 16,8 % -29 632 -124 105 76,5 % -251 330
Aineet, tarv. ja tavarat -42 030 -1 500 2802,0 % -5 108 -21 470 722,8 % -1 500
Avustukset 2 000 0 -16 000 -15 933 -112,5 %
Muut toimintakulut -7 141 -12 487 57,2 % -58 372 -61 356 -87,8 % -12 487
TOIMINTAKATE -243 966 -628 702 38,8 % -219 889 -557 239 10,9 % -604 702  
 
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisuu-
dessa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toi-
mintaa. Palvelualueen talousarvioon sisältyy 300 000 euron 
määräraha Hyvinkään pelikirjan kärkihankkeiden toteutta-
miseen. 

Olennaiset tapahtumat 
Hyvinkään kaupungin henkilöstö siirtyi kaupunginjohtajan 
linjaamana 16.3.2020 etätöihin, kaikissa niissä työtehtä-
vissä, joissa se oli mahdollista. Samalla linjattiin, että esi-
mies voi antaa määräyksen etätyöstä ilman erillistä sopi-
musta, mutta kuitenkin kirjallisesti ja siten, että määräyk-
sessä määritellään työntekijän työtehtävät etätyön aikana.  

Hyvinkään ensimmäiseen kaupunkitason osallistuvan bud-
jetoinnin (osbu) toteutukseen varattiin tänä vuonna kärki-
hankerahoista yhteensä 40.000 euroa. Summa jakautui 
puoliksi kaikille kuntalaisille avoimen teemahaun toteutta-
miseen ja puoliksi peruskoulujen oppilaille suunnattuun 
osallistuvaan budjetointiin. 

Kuntalaisten teemahaku eteni tammi-huhtikuussa aikatau-
lussa ja äänestystulokset julkistettiin huhtikuun loppupuo-
lella. Äänestystulosten selvittyä todettiin, että 20 000 euron 
budjetilla toteutettaviksi tulivat ehdotus ulkoliikuntasalin 
perustamisesta Hyvinkään Sveitsin alueelle, riksapyörän 
hankinta vanhusten ulkoilun mahdollistamiseksi, lähipuis-
tojen kunnostaminen talkootyönä, bussikuljetus kylien alu-
eelle tapahtumapäivänä sekä jalkapallomaalien hankinta 
Metsäkaltevassa sijaitsevalle pelikentälle. 

 

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen-
kilöstöön 
 
Kevään koronavirustilanne vaikutti osallistuvan budjetoin-
nin toteuttamiseen siten, että maaliskuulle suunniteltu 
kuntalaisraati jouduttiin perumaan. Kouluilla toteutetta-
vaan osallistuvaan budjetointiin koronavirustilanne on vai-
kuttanut enemmänkin. Osa äänestyksistä ja muista osallis-
tuvan budjetoinnin valmisteluista ja toteutuksesta on lyk-
kääntynyt.   

Kaupungin johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti vii-
koittain korona -tilannekatsauksiin. Näiden kokousten pitä-
minen on johtanut muiden kokousten ja toimintojen prio-
risointiin, ja mahdollisesti vähentänyt muiden työryhmien 
kokoontumiskertoja.  

Keusoten edustaja on tarpeen mukaan osallistunut kau-
punginhallituksen kokouksiin tiedottaen epidemian tilan-
teesta Hyvinkäällä. Luottamushenkilöille tapahtuva vies-
tintä koronaepidemian vaikutuksista kaupungin toimintoi-
hin on ollut tiivistä. 

Poikkeustilasta johtuen työn organisointia on järjestetty 
uudelleen, päätöksentekoon ja toiminnan johtamiseen on 
vaikuttanut koronavirustilanteen vaikutukset. Alkuperäi-
sistä suunnitelmista on jouduttu aikataulullisesti jousta-
maan. 

Kestävän talouden ohjelma 

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset eivät Kaupungin 
johdon osalta kohdistu vuoteen 2020. 
 

Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 
 
Ei muutoksia raportointikaudella. 
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Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019 Ennuste 

2020
Vakinaiset 1,0 1,0 1,0
Yhteensä 1,0 1,0 1,0 0,0  
 

Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019 Ennuste 

2020
Toimintakulut/asukas 5 13 12 13  
 
 
Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet 
määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 
Kaupungin johdon alaisuuteen kuuluvista kärkihankkeiden 
määrärahoista osan (n. 60 000 euroa) arvioidaan jäävän 
käyttämättä joidenkin toimenpiteiden lykkääntyessä vuo-
delle 2021. 

Määrärahamuutosesitykset 
 
Ei muutosesityksiä tällä raportointikaudella.  

 

 

 

Demokratia ja johdon tuki 

Demokratia ja 
johdon tuki

Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2020

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019

Muutos % 
1- 8 

2019>2020

Ennuste 
2020

TOIMINTATUOTOT 6 007 8 740 68,7 % 40 683 60 135 -85,2 % 8 871
Myyntituotot 5 828 8 740 66,7 % 38 903 58 355 -85,0 % 8 740
Tuet ja avustukset 479 0 0 0 431
Muut toimintatuotot -300 0 1 780 1 780 -116,9 % -300
TOIMINTAKULUT -750 978 -1 206 482 62,2 % -714 610 -1 134 121 5,1 % -1 154 130
Henkilöstökulut -577 519 -884 879 65,3 % -550 441 -828 543 4,9 % -843 181
Palvelujen ostot -140 282 -248 452 56,5 % -124 520 -246 989 12,7 % -246 828
Aineet, tarv. ja tavarat -2 367 -16 650 14,2 % -8 005 -10 559 -70,4 % -10 170
Avustukset -1 200 -9 500 12,6 % -3 436 -5 990 -65,1 % -10 700
Muut toimintakulut -29 610 -47 001 63,0 % -28 208 -42 040 5,0 % -43 251  
 
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Demokratia ja johdon tuki -palvelualue koostuu seuraa-
vista toiminnoista: kaupunginkanslia, viestintä, kehittämis-
toiminta ja sisäinen tarkastus. 

Kaupunginkanslian keskeisimpiä tehtäviä ovat toimielinten 
valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävät, yleisiin 
vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyvät tehtävät, kaupunki-
organisaation kehittämistyön koordinointi ja ohjaaminen, 
lakiasiat, kuntayhteistyön ja edunvalvonnan ja kansainväli-
sen yhteistyön koordinointi, kirjaamotehtävät sekä asian-
hallinta- ja arkistotoimen ohjaaminen, koordinointi ja kehit-
täminen. 

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on toimia kaupunginhalli-
tuksen, konsernijohdon ja kaupunginjohtajan apuna hei-
dän toteuttaessaan valvontavelvollisuuttaan asetettujen 
päämäärien ja tavoitteiden toteutumisessa. 

Viestintäyksikön tehtäviin kuuluvat kaupunkiorganisaation 
viestinnän ja markkinoinnin johtaminen, ohjaus, kehittämi-
nen, koordinointi ja toteuttaminen. 

 

Olennaiset tapahtumat 
 
Vuoden alusta alkaen asianhallinnan ja kokoushallinnan 
järjestelmänä otettiin käyttöön Tweb. Samalla tekniikan ja 
ympäristön toimialan kirjaamotehtävät siirtyivät kaupun-
ginkansliaan. Myös teknisen lautakunnan, ympäristölauta-
kunnan sekä Hyvinkään Veden johtokunnan kokoushallin-
nan tehtävät siirtyivät kaupunginkansliaan. Kaupungin joh-
tamisjärjestelmän uudistamistarpeita koskeva selvitystyö 
on käynnistetty ja se etenee kehittämisjaoston ohjauk-
sessa. Kuntalaisten sähköisten asiointiprosessien kehittä-
minen on aloitettu, mutta sen jatkaminen on siirtynyt koro-
nan vaikutuksesta syksyyn. 
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Viestintäyksikön alkuvuoden töihin sisältyi viestintä- ja 
markkinointisuunnittelua, verkko-, some- ja mediaviestin-
nän toimenpiteitä, tämän vuoden tavoitteisiin kuuluvan 
päätöksentekoviestinnän kehittämistä sekä kaupungin kes-
tävän talouden ohjelmaan liittyvää viestintää. Koronavirus-
tilanteen alettua, viestinnän työn painopiste siirtyi ko-
ronaviruksen tiedottamiseen ja uusien toimintamallien ra-
kentamiseen vallitsevassa tilanteessa.  

Alkusyksystä julkaistiin Hyvinkaa.fi verkkopalvelun uusittu, 
aiempaa käytettävämpi ulkoasu. Uusi ilme koskee myös 
kaupungin mobiilisivuja, joissa muutos näkyy erityisesti sel-
keämmällä navigaatiolla. Raportointikaudella toteutettiin 
yhdessä toimialojen kanssa ensimmäinen koko kaupungin 
toimintaa kaupunkilaisille kokoava Hyvinkää-lehti, jossa yh-
distettiin aiemmat toimialakohtaiset Rakentavasti ja Villari -
lehdet. Koronavirustilannetta koskeva viestintä on tällä het-
kellä jatkuva osa viestintäyksikön työtä, työmäärien peila-
tessa vallitsevaa tilannetta. 

 
Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen-
kilöstöön 
 
Maalis-toukokuussa viestintäyksikön työpanos keskittyi 
pääosin koronavirustilanteesta aiheutuvien työtehtävien 
hoitoon. Viestintäyksikkö on koordinoinut kaikkea kaupun-
gin viestintää koronavirustilanteeseen liittyen, sisältäen 
kaupungin toimintaan vaikuttavien asioiden jatkuvaa me-
diaviestintää, sisäistä viestintää, uusia verkkosivuja, uusia 
uutiskirjeitä poliittisille päättäjille ja henkilöstölle, sekä 
säännöllisiä ilmoituksia Aamupostin ja Aamuposti Viikon il-
maisjakelulehdissä, joiden kautta on ollut mahdollista ta-
voittaa kaikki kaupunkilaiset. 

Koronan aikana työhön on lisäksi sisältynyt yhteistyötä 
Keusoten viestintäorganisaation kanssa mahdollisiin tar-

tuntoihin liittyvässä viestinnässä. Lisäkustannuksia on tul-
lut ensisijaisesti ilmoituskustannuksista, sekä siitä, että 
useamman kuukauden työpanos on keskittynyt koronavi-
rustiedottamiseen. Koronavirustilanteen epävarmuus joh-
taa myös aiemmasta poikkeaviin järjestelyihin lomakau-
della. Järjestelyjen tavoitteena on varmistaa valmius ripe-
ään poikkeusolojen viestintään tilanteen niin vaatiessa. 

Kanslian ja kirjaamon toiminta on pyritty koronan vaikutus-
aikana pitämään mahdollisimman pitkälle normaalina, 
hyödyntämällä kuitenkin etätyöskentelymahdollisuuksia. 
Kaupungintalolla paikalla oleva henkilöstö noudattaa viran-
omaisten ohjeistuksia (mm. fyysinen turvaväli) ja etä- ja lä-
hityöskentelyn avulla varmistetaan tarvittava porrastus 
paikalla olevassa henkilöstömäärässä. 

Kestävän talouden ohjelma 

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset eivät Demokratia 
ja johdon tuki -palvelualueen osalta kohdistu vuoteen 
2020. 
 

Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 
 
Kirjaamotehtävät ja kokoushallinnan tehtävät keskitettiin 
vuoden alusta kaupunginkansliaan, minkä vuoksi asianhal-
lintasihteeri siirrettiin tekniikan ja ympäristön toimialalta 
kaupunginkansliaan. 

Aiempi kaupunginlakimies lopetti tehtävässään 15.1. ja 
haku tehtävään oli avoinna vuoden alussa. Uusi kaupungin-
lakimies aloitti tehtävässä 23.3. Sisäinen tarkastaja irtisa-
noutui tehtävästään raportointikauden lopussa elokuussa. 

Viestintäyksikössä työllistettynä olleen viestintäsihteerin 
määräaikainen työsuhde päättyi kesäkuun alussa. 

 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019 Ennuste 

2020
Vakinaiset 11,0 14,0 12,0 0,0
Määräaikaiset 1,0 0,0 1,0 0,0
Yhteensä 12,0 14,0 13,0 0,0  
 

Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019 Ennuste 

2020
Toimintakulut/asukas 16 26 24 25  
 
Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet 
määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 
Ei olennaisia talousarvioipoikkeamia kahdella ensimmäi-
sellä raportointikaudella. 

Määrärahamuutosesitykset 
 

Kaksi ensimmäistä raportointikautta eivät anna aihetta 
määrärahamuutoksille. 
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Omaisuuden luovutustulot ja -menot 
 

Omaisuuden 
luovutustulot ja -menot

Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2020

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019

Muutos % 
1- 8 

2019>2020

Ennuste 
2020

TOIMINTATUOTOT 1 833 445 4 000 000 45,8 % 1 695 470 3 053 982 8,1 % 2 500 000
Muut toimintatuotot 1 833 445 4 000 000 45,8 % 1 695 470 3 053 982 8,1 % 2 500 000
TOIMINTAKULUT 0 -25 000 0 0 -75 000
Muut toimintakulut -25 000 0 0 -75 000  
 
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Kaupungin maanomaisuuden myynnistä syntyvät luovu-
tusvoitot, tai -tappiot kirjataan tämän palvelualueen tie-
toihin. 

 

Olennaiset tapahtumat 
 
Kahden ensimmäisen raportointikauden aikana OKT-
tontteja on luovutettu 15, kerros- ja rivitalotontteja yksi. 

 

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpi-
teet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 

Koronaepidemian aiheuttama yleinen epävarmuus ja 
viive talouden palautumisessa aiemmalle tasolle näyttää 
johtavan joidenkin hankkeiden siirtymiseen ajallisesti 
eteenpäin. Talouden mahdollisesta vilkastumisesta vuo-
den loppua kohden ei vielä ole merkkejä.  

Omaisuuden luovutusvoittojen arvioitua kokonaismää-
rää lasketaan 1,5 miljoonalla eurolla, perustuen koronan 
aiheuttamaan talouden hidastumiseen ja epävarmuu-
teen. 

Määrärahamuutosesitykset 
 
Omaisuuden luovutusvoittojen kokonaismäärää esite-
tään laskettavaksi 1,5 miljoonalla eurolla, yhteensä 2,5 
miljoonaan euroon. 
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Sosiaali- ja terveyspalvelut 
 

Sosiaali- ja 
terveyspalvelut

Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2020

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019

Muutos % 
1- 8 

2019>2020

Ennuste 
2020

TOIMINTATUOTOT 215 594 0 1 316 378 283 049 0
Myyntituotot 60 159 191 262 486 0
Maksutuotot 0 272 818 0
Tuet ja avustukset -81 4 258 4 410 0
Muut toimintatuotot 215 615 1 152 657 15 335 0
TOIMINTAKULUT -105 897 389 -164 653 473 64,3 % -97 319 765 -162 843 571 8,8 % -163 170 843
Henkilöstökulut -1 806 455 -2 583 800 69,9 % -1 751 431 -2 457 015 3,1 % -2 623 800
Palvelujen ostot -104 028 804 -162 033 673 64,2 % -95 346 421 -160 179 749 9,1 % -160 547 043
Aineet, tarv. ja tavarat -354 -31 297 -4 404 -98,9 % 0
Avustukset -12 000 -36 000 -19 413 -16 639 -38,2 % 0
Muut toimintakulut -49 775 -171 203 -185 764 -70,9 % 0
TOIMINTAKATE -105 681 795 -164 653 473 64,2 % -96 003 387 -162 560 522 10,1 % -163 170 843  
 
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto ja tuotan-
toresurssit siirtyivät Keski-Uudenmaan sote -kuntayhty-
mään eli Keusoteen 1.1.2019. Kuntayhtymän jäsenkuntia 
ovat Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Mäntsälä ja  

 
 
Pornainen. Hyvinkään osuus sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kuluista näkyy kaupungin tuloslaskelmassa asiakaspalvelu-
jen ostoissa kuntayhtymältä.  

Myös erikoissairaanhoidon laskutus näkyy palveluiden os-
toissa. Lisäksi kaupungin vastuulle kuuluvat eläkemenope-
rusteiset maksut näkyvät palvelualueen toimintakuluissa, 
tarkemmin eläkekulujen erässä. 

Olennaiset tapahtumat 
 
Sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymien menot kasvoivat 
merkittävästi vuoden 2019 aikana. Tarkastelukaudelle osui 
vuoden 2019 menoiksi kirjattavat merkittävät lisälaskut so-
siaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiltä, Keski-Uuden-
maan sote -kuntayhtymältä (Keusote) sekä Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS). Varsinaisen ensimmäi-
sen toimintavuoden jälkeinen Keusoten tilinpäätös on nyt 
tehty ja siltä osin vertailukohta jatkokehittämiselle on ole-
massa. 
 
Tilinpäätöslukemien valmistumisen jälkeen Keusoten johto 
ja jäsenkuntien johtajat käsittelivät omalta osaltaan Keus-
oten tuottavuusohjelman taloudellisia tavoitteita ja lähtö-
kohtia. Keusoten tuottavuusohjelma hyväksyttiin yhtymä-
hallituksessa 28.4.2020 (§ 82) ja ohjelman toteuttaminenon 
käynnistynyt. Kuntayhtymä raportoi tuottavuusohjelman 

toteutumista ensisijaisesti yhtymähallitukselle. Tuottavuus-
ohjelman seuranta on myös keskeinen osa jäsenkunnille 
toteutettavaa raportointia. 
 
Keväällä koronaviruspandemia nousi vahvasti valokeilaan. 
Terveydenhuollon kuntayhtymillä oli ja on edelleen keskei-
nen rooli tartuntatautitilanteen hallinnassa. Kuntayhtymän 
ja kuntien johtajien yhteydenpito tiivistyi ja kunnat saavat 
kuntayhtymältä ajantasaista raportointia. Keusoten sosiaa-
lityö ja kuntien hyvinvointitoimijat toimivat omissa rooleis-
saan ja tarjoavat uusia ja vanhoja palveluita koronavirus-
vaurioiden korjaamiseen ja ehkäisyyn. 
 
HUS aloitti alkuvuonna Apotti-järjestelmän käyttöönoton 
Hyvinkään sairaanhoitoalueella. Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymän valtuusto päätti 16.4. kokouksessaan, ettei 
Apottia oteta käyttöön koko kuntayhtymän laajuisesti. Pää-
töstä kunnioittaen Keusote pyrkii valmistelemaan päätök-
sentekoon vaihtoehtoisen etenemismallin kuntayhtymän 
järjestelmäkokonaisuudesta alkusyksyyn 2020 mennessä. 
Ratkaisuvaihtoehdoista aloitettiin myös keskusteluja kun-
tayhtymän ja kuntajohtajien välillä elokuussa.  
 
Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen-
kilöstöön 
 
Koronaviruksen vaikutukset kohdistuvat kuntien palve-
luissa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Vaikutus-
ten arvioidaan ulottuvan kuluvaa vuotta pidemmälle, sillä 
koronaviruksen vuoksi on syntynyt hoitovajetta. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymissä on tehty erilaisia henki-
löstön riittävyyttä turvaavia toimia ja henkilöstöä on siir-
retty kriittisiin tehtäviin tarvittaessa kulloisenkin koronati-
lanteen mukaan. 
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Keusoten arvio koronan taloudellisista vaikutuksista Hy-
vinkkään kaupungin osalta on 4,3 milj. euroa, joka koostuu 
pääosin erilaisista henkilöstökustannuksista sekä hoitotar-
vikkeista, laboratorio- ja kuvantamistutkimuskustannuk-
sista ja lisäksi saamatta jäävistä tuotoista.  
 
Kestävän talouden ohjelma 

Sosiaali- ja terveyspalveluihin ei kohdennu Kestävän talou-
den ohjelman toimenpiteitä vuodelle 2020. Koska Kestävän 
talouden ohjelma oli mitoitettu siten, että sen tavoitteissa 
ei oltu huomioitu koronan taloudelle aiheuttamia vaikutuk-
sia, on Keusoten tuottavuusohjelma tärkeä: ilman Keu 
soten tuottavuusohjelmaa kaupungin talous ei tasapainotu 
huolimatta kaupunginvaltuuston hyväksymästä Kestävän 
talouden ohjelmasta. 
 
Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet 
määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiltä on saatu en-
nusteet vuoden 2020 talousarvion toteumista. 
 
Keusote pyrkii ennusteensa mukaan siihen, että tuotta-
vuusohjelmansa turvin vuoden 2020 talous toteutuu vuo-
den 2019 tilinpäätöksen mukaisena. Kuntayhtymän laati-
man ennusteen mukaan kuntayhtymän talous toteutuu 
15,4 milj. euroa yli vuoden 2019 tilinpäätöksen. Kuitenkin 
samaan aikaan Keusote on arvioinut maltillisesti koronasta 
aiheutuviksi ylimääräisiksi nettokustannuksiksi noin 18 
milj. euroa. Kaupungin ennuste Keusoten vuoden 2020 las-
kutuksesta on laadittu siten, että tilinpäätöksen 2019 mu-
kaisen laskutuksen päälle on arvioitu koronavaikutukset. 
Valtion kuntien koronatukipaketin tulot on arvioitu kau-
pungin tuloiksi.  Lisäksi vuoden 2020 aikana tulee ratkaista, 
tuleeko kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä kirjatta-
vaksi vuoden 2020 aikana kuntien tilinpäätökseen tulosvai-
kutteisena, tulosta heikentävänä eränä. Keusoten osalta 
vaikutus on kuitenkin vähäinen eikä tämä summa yksinään 
aiheuta tarvetta talousarviomuutokseen. 
 
Kaupungin maksuvastuulle kuuluu myös sellaisia sote-me-
noja, jotka eivät kuulu kuntayhtymille. Kaupunki maksaa 

mm eläkemenoperusteisia maksuja sote-henkilöstöstä ja li-
säksi ja ennen Keusoten syntyä aiheutuneet laskut kuulu-
vat myös kaupungin maksuvastuulle. Tähän kokonaisuu-
teen tehtiin talousarviomuutos ensimmäisen osavuosikat-
sauksen yhteydessä: Keusotea edeltäviin laskuihin ei oltu 
enää talousarviossa varauduttu ja siksi saapunut lasku ai-
heutti lisämäärärahalla katettavan talousarvioylityksen, ku-
ten myös Keusoten laskuttama valinnanvapaushankkeen 
omarahoitusosuuslasku. Lisäksi kaupunki on maksanut 
siirtymäajan järjestelynä Hyvinkään Mäntylä ry:n tuotta-
man asumispalveluiden ostoon liittyvän summan, joka ka-
tettiin määrärahasiirrolla kaupunginjohtajalle osoitetuista 
määrärahoista. Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä 
kaupungille suoraan kirjautuvien sosiaali- ja terveysmeno-
jen perusteella ei ole tarvetta erikseen muuttaa talousar-
viota.  
 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin laskutuksen en-
nustaminen on perustunut eri tekijöihin: arvioon normaa-
lista palvelulaskutuksesta, arvioon kalliin hoidon tasauk-
sesta, arvioon koronakustannuksista, arvioon koronatuki-
paketin kompensaatioista ja arvioon kuntayhtymän tasee-
seen kertyneestä alijäämästä, joka jouduttaneen kirjaa-
maan kaupungin tulosta heikentäväksi eräksi vuoden 2020 
tilinpäätökseen.  
Ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupungin-
valtuusto myönsi sosiaali- ja terveysmenoihin 6,4 milj. eu-
roa lisämäärärahaa. Nyt ennuste näyttää siltä, että sosiaali- 
ja terveysmenot toteutuisivat 1,5 milj. euroa talousarviota 
pienempänä. Tulojen ja menojen arviointiin sisältyy tällä 
hetkellä niin paljon epävarmuuksia, että toisen osavuosi-
katsauksen yhteydessä ei esitetä määrärahoja pienentävää 
talousarviomuutosta. 
 
 
Määrärahamuutosesitykset 
 
Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä ei esitetä määrära-
hoja pienentävää talousarviomuutosta. 
 

 
 

Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019 Ennuste 

2020
Toimintakulut/asukas 2 259 3 512 3 505 3 480  
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Konsernipalvelut ja hallinto
Elinvoima

Henkilöstö
Talous
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Konsernipalvelut ja hallinto 
 

KONSERNIPALVELUT 
JA HALLINTO

Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2020

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019

Muutos % 1- 
8 

2019>2020

Ennuste 
2020

TOIMINTATUOTOT 2 609 309 2 718 560 96,0 % 3 055 158 4 543 000 -14,6 % 3 133 134
Myyntituotot 409 654 182 160 224,9 % 1 049 978 1 745 060 -61,0 % 472 956
Maksutuotot 167 539 196 000 85,5 % 170 949 237 414 -2,0 % 247 185
Tuet ja avustukset 188 646 630 000 29,9 % 157 759 652 254 19,6 % 488 309
Muut toimintatuotot 1 843 470 1 710 400 107,8 % 1 676 472 1 908 272 10,0 % 1 924 684
Valm. omaan käyttöön 0 0 0 0
TOIMINTAKULUT -8 508 923 -14 378 067 59,2 % -9 017 917 -14 211 011 -5,6 % -13 812 228
Henkilöstökulut -2 855 674 -4 822 333 59,2 % -3 460 451 -5 043 970 -17,5 % -4 150 436
Palvelujen ostot -3 144 706 -5 753 247 54,7 % -3 292 725 -5 396 991 -4,5 % -5 208 008
Aineet, tarv. ja tavarat -9 927 -68 855 14,4 % -47 409 -67 187 -79,1 % -52 557
Avustukset -2 175 253 -3 210 000 67,8 % -1 689 751 -3 011 486 28,7 % -3 881 000
Muut toimintakulut -323 363 -523 632 61,8 % -527 581 -691 376 -38,7 % -520 227
TOIMINTAKATE -5 899 615 -11 659 507 50,6 % -5 962 759 -9 668 011 -1,1 % -10 679 094
 Poistot ja arvonalent. -103 864 -240 000 43,3 % -136 209 -199 011 -23,7 % -200 000  
 
Olennaiset tapahtumat 
 

Toimialalla vuoden 2020 ensimmäiset kahdeksan kuu-
kautta ovat olleet normaalia tapahtumarikkaampia. Vuo-
den 2019 tilinpäätöksen, henkilöstökertomuksen ja muun 
raportoinnin lisäksi toimialan henkilöstö osallistui Kestävän 
talouden ohjelman valmisteluun ja siihen liittyviin yhteistoi-
mintaneuvotteluihin. Myös kaavoitusta ja maankäyttöä oh-
jaavat suunnitelmat päivitetään alkuvuodesta. Maalis-
kuussa koko voimallaan iskenyt koronaviruspandemia ja 
siihen liittyvät vaikutukset ovat muiden toimialojen tapaan 
kohdistuneet Konsernipalvelut ja -hallinto -toimialaan. Toi-
mialan henkilöstöstä siirtyi etätyöhön keskimääräistä suu-
rempi osuus ja tätä siirtymää tukivat erityisesti henkilöstö-
palvelut ja tietohallintopalvelut. Toimialan henkilöstö suo-
riutui nopeasti toteutetusta muutoksesta upeasti. 

Kahden ensimmäisen raportointikauden aikana tapahtu-
neista merkittävimmistä muutoksesta nostettakoon esiin 
työterveyspalvelujen järjestämistavan muutos, matkailun 
edistämisen järjestämistavan muutos ja kaupungin siirty-
minen pelkästään sähköisten laskujen vastaanottoon. Ko-
ronaviruspandemian myötä kaupungin tehtäväksi tullut yk-
sinyrittäjien tuen tukiprosessin valmistelu, hakemusten kä-
sittely ja tuen maksatus toteutettiin onnistuneesti.  

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen-
kilöstöön 
 
Merkittävimmin korona on vaikuttanut toimialan asiak-
kaista yrityksiin, työttömiin ja henkilöstöön.  

Koronaepidemialla on ollut suuria vaikutuksia yritysten toi-
mintaedellytyksiin. Tämä on heijastunut myös työttömien 
lisääntymiseen ja lomautuksiin. Myös kaupungin maksama 

työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu on kasvanut huomat-
tavasti. Kaupungin KETO-ohjelmasta ja sen mukaisista YT-
neuvotteluista johtuen palkkatukityöllistäminen kaupungin 
omaan organisaatioon on hiipunut. Vajetta on pyritty paik-
kaamaan työllistämällä yrityksiin, vaikka monet yrityksen 
toimintaedellytykset ovat heikentyneet johtuen koronasta.  

Elinkeinotoimen ja työllisyyspalvelujen henkilöresursseihin 
on vaikuttanut huomattavasti valtion säätämä yksinyrittä-
jien tuki. Kaupunki sai noin 1,9 milj. € jaettavaksi yksinyrit-
täjille (2000€/yritys), jos yrittäjän toimintaedellytykset ovat 
vaikeutuneet huomattavasti koronan seurauksena. 

Koronatilanne on tuonut uusia toimintamalleja etätyön 
osalta. Etätyötä hidasti alkuun suojattujen internet-yhteyk-
sien rajallinen määrä, mutta kapasiteettia saatiin nostettua 
KUUMA-ICT:n toimesta varsin nopeasti. Tämä sujuvoitti 
etätyötä, mutta myös edisti tietoturvan ylläpitoa. Henki-
löstö oppi nopeasti käyttämään aiempaa huomattavasti 
laajemmin etäkokousohjelmaa. Fyysisten tapaamisten ja 
tapahtumien rajoitusten aikana kaupungilla on ollut myös 
käytössä teknologia livelähetysten tekemiseen. 

Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 
 
Henkilöstömäärä on hieman suunniteltua pienempi ja 
etenkin työpanos on suunniteltua vähäisempää: toimialalla 
on avoimia tehtäviä, joita ei ole kaikkia täytetty tarkastelu-
kauden aikana.  

Uudet intressitahotapahtumat 
 

- Hyvinkään kaupunkiyhdistykselle on myönnetty avus-
tusta 13 000 euroa (Kaupunginhallitus 31.8.2020 § 169) 

- Kaupungin osakkuusyhteisö Hyria Koulutus Oy:lle on 
vuokrattu tontti, jonka vuosivuokra on 26 250 euroa 
(Kehittämisjaosto 17.2.2020 § 9) 
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Oikeustapaukset 
 

Vuoden 2019 tilinpäätöksessä mainitut riita-asiat liittyen 
vanhoihin työsuhderiitoihin ovat yhä avoimia eivätkä tässä 
vaiheessa edellytä kaupungilta aktiivisia toimia. 

29.4.2020 pantiin vireille selvitys liittyen puhelinliittymien 
oikeuksiin ja käyttöön. Mahdollisen väärinkäytöksen selvit-

tämisen päävastuu on Kuuma-ICT:llä ja mahdollinen talou-
dellinen vaikutus Hyvinkään kaupungin suuntaan on alus-
tavan arvion mukaan vähäinen. Tutkinta oli kesäaikana vi-
ranomaisen toimesta keskeytettynä, mutta raportointikau-
den loppupuolella se avattiin jälleen. 

 

 

 
 

Elinvoima 
 

Elinvoima Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2020

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019

Muutos % 
1- 8 

2019>2020

Ennuste 
2020

TOIMINTATUOTOT 2 231 673 2 310 000 96,6 % 2 002 322 2 530 324 11,5 % 2 402 049
Myyntituotot 49 166 124 000 39,7 % 25 394 71 671 93,6 % 54 000
Maksutuotot 167 353 196 000 85,4 % 170 527 236 868 -1,9 % 247 000
Tuet ja avustukset 175 262 280 000 62,6 % 132 772 324 067 32,0 % 180 265
Muut toimintatuotot 1 839 892 1 710 000 107,6 % 1 673 629 1 897 718 9,9 % 1 920 784
Valm. omaan käyttöön 0 0 0 0
TOIMINTAKULUT -4 361 277 -7 361 427 59,2 % -4 097 282 -6 619 182 6,4 % -7 094 513
Henkilöstökulut -1 444 516 -2 756 090 52,4 % -1 634 102 -2 415 930 -11,6 % -2 072 671
Palvelujen ostot -658 050 -1 244 277 52,9 % -692 009 -1 061 997 -4,9 % -994 448
Aineet, tarv. ja tavarat -3 054 -25 830 11,8 % -16 470 -20 533 -81,5 % -21 960
Avustukset -2 175 253 -3 210 000 67,8 % -1 689 751 -3 011 486 28,7 % -3 881 000
Muut toimintakulut -80 403 -125 230 64,2 % -64 950 -109 236 23,8 % -124 434
TOIMINTAKATE -2 129 603 -5 051 427 42,2 % -2 094 960 -4 088 858 1,7 % -4 692 464
 Poistot ja arvonalent. -3 925 -16  
 
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Palvelualueen tehtävänä on elinvoiman edistäminen, omis-
tajaohjauksen kehittäminen sekä vastaaminen osasta kas-
vupalveluja sekä niihin liittyvä edunvalvonta. Elinvoiman 
edistämiseen kuuluvat elinkeinotoimi, työllisyyspalvelut, 
maaseutupalvelujen järjestäminen, maa- ja tonttipolitiikka, 
asuntopolitiikan valmistelu, kaavoitus ja kaupunkia koske-
vien yleisten kehittämishankkeiden valmistelu ja ohjaus. 

Palvelualueen toiminnassa painotetaan Pelikirjan mukaisia 
kärkihankkeita kaupunkikeskustan kehittämiseksi mm. 
kaavoitus, liikennesuunnitelmat, täydennysrakentaminen 
ja keskustan viihtyvyyden lisääminen. Kärkihankekauden 
päättyessä käynnissä olevat toimenpiteet pyritään saa-
maan päätökseen. 

Toimenpiteet kaupungin väkiluvun kasvattamiseksi uusien 
asukkaiden ja yritysten avulla on yksi palvelualueen tär-
keimmistä tehtävistä. Kuntalaisten osallisuuden lisäämisen 
nähdään olevan keino lisätä asuinpaikan houkuttelevuutta. 
Tehokkaalla työhönvalmennuksella, yritysyhteistyöllä ja 

uusilla työllisyyttä edistävillä hankkeilla ja toimenpiteillä py-
ritään vaikuttamaan nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyteen 
sekä maahanmuuttajien työllistämiseen. 

Olennaiset tapahtumat 
 
Keväällä alkaneiden koronarajoitusten johdosta osaa pal-
velualueen suunnitelluista toimenpiteistä on päätetty ly-
kätä tai niiden toteutus on käynnistetty suunniteltua vähäi-
semmässä laajuudessa. Kesään mennessä näitä toimenpi-
teitä voitiin arvioida uudelleen, jonka seurauksena tiettyi-
hin mm. sitovissa tavoitteissa olleisiin toimenpiteisiin teh-
tiin koronasta johtuvia muutoksia. 

Vuoden alussa kaupunginjohdon ja elinvoiman yhteisessä 
työpajassa käynnistetty Invest in Hyvinkää -toimintamallia 
on työpajojen osalta jäänyt tauolle. Työ tulee jatkumaan 
mm. asiakaspalveluiden prosessikuvauksissa siinä vai-
heessa, kun työpajoja on jälleen mahdollista järjestää. Tä-
män jälkeen toimintamallin systemaattinen juurruttami-
nen kaupunkiorganisaatioon voidaan aloittaa.  

Uusien yritysten Hyvinkäälle sijoittuminen oli neuvottelu-
jen osalta hyvin aktiivista alkuvuonna, mutta hiljeni kevään 
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ja kesän aikana. Neuvotteluihin osallistui useampi yritys ja 
tonttivarauksia tehtiin kolme. Uusia yhteydenottoja on kui-
tenkin tullut koronasta huolimatta. Riittävän ja monipuoli-
sen yritystonttivarannon varmistamiseksi on käynnissä 
kaksi uutta kaavaprosessia ja yksi kaavamuutos. 

Tammikuussa perustettu matkailuyhdistys, HelsinkiNorth 
ry, on käynnistänyt toimintaansa mm. verkkosivuja ja kaup-
papaikkaa kehittämällä. Koronapandemia on vaikuttanut 
voimakkaasti matkailualaan. 

Maankäytön toteuttamisohjelma vuodelle 2020 -2029 hy-
väksyttiin kaupunginhallituksessa 6.4.2020. Ohjelma täh-
tää erityisesti asuntotuotantotavoitteiden mukaiseen asun-
totonttien luovutukseen ja asuntotonttivarannon ylläpi-
toon. Tarkempi raportointi näiden seurannasta löytyy osa-
vuosikatsauksen ”Kaupunginhallituksen sitovat tavoitteet” 
–osiosta. Uudet omakotitontit olivat haussa maaliskuussa. 
Hakemuksia jätettiin 11 kpl. Raportointikauden loppuun 
mennessä omakotitontteja on luovutettu 15 kpl ja kerros-
talotontteja 1 kpl.  

Kaavoitusohjelma, joka ohjaa kaavoitustoimintaa ja tukee 
kaavojen toteuttamistoimenpiteiden ohjelmointia ja kaa-
voitusta ennakoivaa maanhankintaa, hyväksyttiin kaupun-
ginhallituksessa 6.4.2020. Kaikille avoimia kaavailtoja pää-
kirjastolla ehdittiin alkuvuonna pitää kaksi kertaa. Korona-
rajoitusten aikana kaavailtoja ei ole voitu järjestää, mutta 
suoraa vuorovaikutusta on korvattu tiedottamalla ajankoh-
taisista kaavahankkeista kaupungin kotisivuilla aiempaa 
seikkaperäisemmin. Tonttitarjonnan monipuolistamiseksi 
Metsäkaltevan asuntomessualueella muutettiin yhtiömuo-
toinen korttelialue 10 pienen omakotitontin alueeksi.  

Kehittyvä kaupunkikeskusta –kärkihanke etenee pääosin 
suunnitellussa tahdissa. Keskustan kehittämissuunnitel-
man laatiminen on käynnissä ja kansainvälisessä, nuorten 
kaupunkisuunnittelijoiden Europan 15 - kilpailussa vuonna 
2019 saatuja ideoita on hyödynnetty alueen vaihtoehtois-
ten ratkaisujen laadinnassa.  

Kumppaniyritysten kanssa toteutettavia hankkeita, kuten 
yritysten ilta-aukioloa ja Hyvinkään valoviikkoa, on koronan 
vaikutuksesta jouduttu sopeuttamaan koronarajoituksiin 
paremmin sopiviksi. 

Kevään työllisyyskehitys on jatkanut voimakkaan negatii-
vista kehitystä käytännössä koko raportointikauden ajan.  
Heinäkuun loppuun mennessä työttömyysaste oli 14,2 %:a 
(4,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin samana ajankoh-
tana 2019). Avoimena olleiden työpaikkojen määrä on säi-
lynyt alemmalla tasolla kuin vuonna 2019 (350 paikkaa v. 
2020, verrattuna 413 vuonna 2019). Työmarkkinatuen kun-
taosuuslaskun tyypillinen kevään laskutrendi jäi toteutu-
matta, joka tarkoitti kuntaosuusmaksun nousua uusiin en-
nätyslukemiin kesään mennessä. Työllisyyspalveluiden 

asiakasmäärät ovat jatkaneet nousuaan raportointikauden 
loppua kohden. 

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen-
kilöstöön 
 
COVID-19 epidemialla on ollut erittäin suuri vaikutus yritys-
toimintaan. Ravintoloiden sulkemis- ja liikkumista rajoitta-
vat määräykset ovat vaikuttaneet suurimpaan osaan yritys-
toimintaa. Ravintoloiden lisäksi myös monen muun yrityk-
sen toiminta oli kokonaan tauolla tai vähentynyt huomatta-
vasti alkukesään saakka. Toimintarajoitukset aiheuttivat 
keväällä suuren määrän lomautuksia, tilanne vaikuttaa hie-
man kohentuneen raportointikauden loppuun mennessä. 
Elokuun lopussa lomautettuna oli 579 henkilöä, luku on las-
kenut alle puoleen toukokuun (1 289 lomautettua) tilan-
teesta. Työttömien määrä (muut kuin lomautetut) elokuun 
lopussa oli yhteensä 2 336 henkilöä.  

Valtakunnallisesti käynnistettiin useita yritysten toiminta-
edellytyksiä turvaavia tukitoimenpiteitä. Yksi niistä oli yk-
sinyrittäjien tuki, joka annettiin kuntien tehtäväksi. Hyvin-
kään kaupunki sai valtiolta 1 976 000 euroa myönnettä-
väksi tietyt kriteerit täyttävälle yksinyrittäjälle. Tukihake-
muksia on voinut jättää kaupungille 16.4. lähtien ja elokuun 
loppuun mennessä niitä saatiin 444. Alun ruuhkan jälkeen 
hakemusten käsittelyajat ovat olleet kohtuullisen hyvällä 
tasolla. Tukea on myönnetty 338 yksinyrittäjille. Kielteisiä 
päätöksiä on tehty 76. Yleisimmät syyt kielteiselle päätök-
selle ovat olleet tuen hakeminen väärästä kunnasta ja se, 
että koronan vaikutusta liikevaihtoon/myyntiin (yli 30% 
lasku) ei ole voitu osoittaa. 

Elinkeinotoimella yrittäjien tukitoimet (neuvontapalvelut, 
yksinyrittäjän tukihakemusten käsittely) ovat vieneet re-
sursseja muulta työltä. Kunnan jakamassa yksityisyrittäjän 
tuessa (2.000 euroa/yrittäjä) on ollut kyse kunnan kautta ja-
ettavasta valtionavusta, jonka välitystehtävän kunta tekee.  

Koronaviruksen leviämistä rajoittavilla toimilla on ollut 
merkittävä vaikutus Hyvinkään työllisyyden hoidon eri toi-
mintoihin. Hallituksen päätöksellä kuntouttava työtoiminta 
keskeytettiin koko maassa 18.3., joka Hyvinkäällä tarkoitti 
n. 400 sopimuksen keskeyttämistä. Huhtikuussa Hyria sää-
tiö käynnisti kuntouttavan työtoiminnan etävalmennuksen. 
Hallituksen päätöksellä työpajatoiminta käynnistyi jälleen 
1.6 alkaen. Koronan vaikutuksesta työkokeilupaikkojen 
määrä laski ja palkkatukityöllistämistä on voitu toteuttaa 
suunniteltua vähäisemmin.  

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) 
asiakkaille on voitu tarjota palvelua rajoitetusti, osan TYP-
työntekijöistä siirryttyä muihin tehtäviin COVID-19 epide-
mian vuoksi. Taloudelliset vaikutukset ovat nähtävissä 
vasta viiveellä ja raportointikauden loppupuolella. 
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Kuntouttavan työtoiminnan keskeyttäminen on osaltaan 
vaikuttanut työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuihin ke-
vään aikana. Maksuosuudet ovat vaihdelleet huhtikuun jäl-
keen 60 000 – 130 000 euroa korkeammalla tasolla kuukau-
sittain kuin edellisinä kahtena vuonna.  

Tonttipalvelujen tuottokertymä on toteutunut ennakoitua 
hitaammalla tahdilla hankkeiden siirtyessä ajallisesti eteen-
päin. Mikäli epidemian aiheuttama epävarmuus jatkuisi pit-
kään, vaikutukset heijastunevat laajemmin tonttikysyn-
tään, jolloin myös tonttien luovutusmäärät tulisivat laske-
maan. 

Oman henkilökunnan etätyöjärjestelyt ovat onnistuneet 
hyvin ja toimintaa on voitu jatkaa lähes normaalisti. Palve-
lualueen tehtävät ovat lähtökohtaisesti sellaisia, joita voi-
daan toteuttaa etäjärjestelyin ja koronaviruksen aiheutta-
mat rajoitukset huomioiden.  

Kestävän talouden ohjelma 

Kaupunginvaltuuston 17.6.2020 hyväksymässä Kestävän 
talouden ohjelmassa Elinvoiman palvelualuetta koski kuusi 
kohtaa, joista neljässä oli vaikutuksia jo vuodelle 2020: 
 

• Matkailutoimi, vaikutus 20 000 euroa 
• Tonttipalvelut, vaikutus 103 000 euroa 
• Kaavoitus, vaikutus 3 000 euroa 

 
Matkailutoimen osalta kyse on säästöistä, jotka toteute-
taan jättämällä käyttämättä osa avustuksiin ja markkinoin-
titoimenpiteisiin varatuista määrärahoista sekä työvoimaa 
vähentämällä. 
 
Tonttipalvelujen osalta kyse on maanvuokratuloarvion ko-
rottamisesta ja palveluhintojen korotuksesta sekä ole-
massa olevien vuokrasopimusten päivittämisestä vastaa-
maan paremmin nykyistä hintatasoa. Maanvuokrien koro-
tuksia on tehty jo vuoden kuluessa, palveluhinnaston muu-
tos toteutetaan loppuvuoden aikana. 
 
Kaavoituksen osalta korotetut taksat asemakaavojen laati-
misesta ja muuttamisesta sekä ranta-asemakaavojen käsit-
telystä perittäville korvauksille hyväksyttiin kehittämisjaos-
tossa 6.7.2020. Taksat tulivat voimaan 1.9.2020 
 

Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 
 
Palvelualueen henkilöstön lukumäärä on raportointikau-
della säilynyt ennallaan, edelleen suunniteltua pienem-
pänä: yhtä avoinna olevaa tehtävää ei ole tarkastelukau-
della täytetty. 

 
Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet 
määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 
Elinvoiman palvelualueen toimintakatteen odotetaan to-
teutuvan OVK I yhteydessä tehdyn määrärahasiirron mu-
kaisena. Ennätyssuuret työmarkkinatuen kuntaosuuslas-
kut aiheuttavat huomattavan riskin määrärahan ylittymi-
selle. Budjetissa pysyminen tarkoittanee koko Elinvoiman 
tasolla muiden, ei välttämättömien toimenpiteiden lykkää-
mistä seuraavalle vuodelle. 

Raportointikauden loppuun mennessä onkin ilmeistä, että  
osa elinvoimaan budjetoiduista kehittämis- ja markkinoin-
timäärärahoista jäävät koronaepidemian seurauksena to-
teutumatta. Työllisyyspalveluissa mm. palkkatuki tulee to-
teutumaan suuruudeltaan noin puolena budjetoidusta, 
sekä kulujen että tukien pienentyessä. Myös kesätapahtu-
mien peruuntumiset ja kesätyöllistämisen jäätyä ennakoi-
tua pienemmäksi, näille maksettavat tuet toteutuvat pie-
nempinä, jolloin määrärahoja ei käytetä suunnitellussa 
määrin. Kehittämiseen ja markkinointiin liittyvien toimen-
piteiden aloituksen lykkääminen auttaa osittain kompen-
soimaan työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun ennakoi-
matonta kasvua. 

Määrärahamuutosesitykset 

Palvelualueen määrärahoihin esitetään tehtäväksi yh-
teensä 126 000 euron toimintakatetta parantava muutos, 
josta 20 000 euroa on menojen vähennystä ja 106 000 eu-
roa tuottojen lisäystä Kestävän talouden ohjelman mukai-
sesti. 

Kestävän talouden ohjelman ulkopuolisia määrärahamuu-
tosesityksiä ei ole valtuustoon nähden sitoviin määrärahoi-
hin. 

 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019 Ennuste 

2020
Vakinaiset 28,0 28,5 24,0
Määräaikaiset 1,0 1,0 4,0
Yhteensä 29,0 29,5 28,0 29,0
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Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019 Ennuste 

2020
Toimintakulut/asukas 93 157 142 151
Kaavoitus

Hyv. asemakaavat, kpl 2 0 7
Hyv. asemakaavat, ha 1,0 0 41
Tontit hyv. as.kaavat, kpl 13 0 12

Tonttipalvelut
Tonttien luovutus, kpl 16 30 28 30  

 
 
 
Henkilöstö 
 

Henkilöstö Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2020

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019

Muutos % 
1- 8 

2019>2020

Ennuste 
2020

TOIMINTATUOTOT 325 684 371 070 87,8 % 938 815 1 757 276 -65,3 % 625 496
Myyntituotot 311 160 20 670 1505,4 % 911 161 1 424 505 -65,9 % 316 286
Maksutuotot 185 0 422 546 -56,1 % 185
Tuet ja avustukset 12 967 350 000 3,7 % 24 987 328 187 -48,1 % 307 625
Muut toimintatuotot 1 372 400 343,0 % 2 245 4 038 -38,9 % 1 400
TOIMINTAKULUT -1 991 414 -3 216 452 61,9 % -2 854 646 -4 216 729 -30,2 % -3 188 895
Henkilöstökulut -939 860 -1 292 320 72,7 % -1 336 558 -1 899 474 -29,7 % -1 341 244
Palvelujen ostot -828 282 -1 535 538 53,9 % -1 053 983 -1 730 400 -21,4 % -1 470 144
Aineet, tarv. ja tavarat -5 269 -33 925 15,5 % -28 802 -43 687 -81,7 % -25 097
Muut toimintakulut -218 003 -354 669 61,5 % -435 303 -543 168 -49,9 % -352 410
TOIMINTAKATE -1 665 729 -2 845 382 58,5 % -1 915 831 -2 459 453 -13,1 % -2 563 399
 Poistot ja arvonalent. 0 0 -9 898 -9 898 -100,0 %  
 
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Palvelualueen tehtävänä on järjestää ja tuottaa toimialoille 
ja yksiköille sekä hallinnollisia peruspalveluja että strategi-
sempia, johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä tukevia ja ohjaavia 
palveluita koko palvelussuhteen elinkaaren ajan. Henkilös-
töpalvelut linjaa, auttaa, tukee ja neuvoo johtoa, esimiehiä 
ja henkilöstöä kaikissa henkilöstötyötä koskevissa asioissa. 
Palvelualue vastaa yhtenäisen henkilöstöhallinnollisen toi-
mintakulttuurin ja -mallien luomisesta ja käyttöönotosta 
kaupungissa. Henkilöstöpalveluja tuotetaan yhteistyössä 
kaupungin johdon, esimiesten ja henkilöstöjärjestöjen 
kanssa.  

Hallinnollisia peruspalveluja ovat palkanlaskentapalvelut, 
palvelussuhdepalvelut ja koko henkilöstön osaamisen ke-
hittämisen palvelut. Peruspalveluja ovat lisäksi työterveys-
huoltopalvelujen, työsuojelun ja työturvallisuuden järjestä-
minen ja koordinointi sekä työhyvinvointiin liittyvät tukipal-
velut. Henkilöstöpalvelut tukevat myös johtoa ja esimiehiä 
rekrytoinneissa, perehdytyksessä, osaamisen kehittämi-
sessä, suorituksen johtamisessa ja työkykyjohtamisessa. 
Palvelualue huolehtii työnantajan velvoitteista ja lakisäätei-

sistä raportoinneista. Palvelualue tuottaa johdolle henki-
löstötoiminnan kokonaisseurantaan ja tuloksellisuuteen 
liittyvää tietoa. Lisäksi palvelualue kehittää palkkaus- ja pal-
kitsemisjärjestelmää yhteistyössä johdon, toimialojen ja 
henkilöstöedustajien kanssa.  

Toiminta-ajatus on henkilöstökokemuksen kehittäminen ja 
esimiestyön tukeminen. Palvelualue luo ja toimeenpanee 
yhtenäisiä HR-käytänteitä ja toimintatapaohjeita sekä -mal-
leja. Palvelualue valmistelee henkilöstöpoliittiset linjaukset, 
henkilöstön kehittämisen ja yhtenäisen henkilöstöhallin-
nollisen toimintakulttuurin suuntaviivat henkilöstöjaostolle 
ja vastaa näiden täytäntöönpanosta.  

 
Olennaiset tapahtumat 
 
Sopimus työterveyshuollon toteuttamisesta Terveystalon 
kanssa solmittiin helmikuussa 2020 ja suunniteltu haltuun-
otto ja vastaanottotoiminnan aloittaminen tapahtui 
1.4.2020. Raportointijaksolla yhteistyötä ja kumppanuutta 
on rakennettu käynnistämällä työkykyjohtamisen yhteis-
työpalaverit sekä ohjausryhmätoiminta. Palveluiden to-
teuttamisessa hyödynnetään työterveyshuollon digitaalisia 
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palveluita ja työkykyjohtamisessa sähköisiä työkaluja. Esi-
miehille ja työhyvinvoinnin HR -asiantuntijalle käyttöön tu-
levaa työkykyjohtamisen sähköinen järjestelmää on tes-
tattu ja esimiehet ovat saaneet ensimmäisen koulutuksen 
järjestelmän käyttöön. Lisäkoulutuksia työkykyjohtamiseen 
toteutetaan loppuvuoden aikana. 

Työterveyshuollon ja Hyvinkään kaupungin toimintamal-
lien yhteensovittamista ja strategista kumppanuutta vah-
vistamaan on laadittu yhteistyössä työterveyshuollon toi-
mintasuunnitelma sekä tarkennettu palvelukuvaus.  

Työterveyshuollon toimintaa, palvelua ja kustannuksia seu-
rataan aktiivisesti yhteistyössä, niin että kattohinnan puit-
teissa käytettävissä olevat resurssit kohdennetaan kustan-
nustehokkaasti. Raportointikaudella kustannustaso on to-
teutunut ennakoidusti maltillisella tasolla. Kustannusten 
kehityksessä on huomioitu seuraavalla raportointikaudella 
alkavat työpaikkaselvitykset. Kustannusseurantaa toteute-
taan strategisissa ja operatiivisissa ohjausryhmissä vähin-
tään neljä kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin. 

Hyvinkään kaupungin talouden tasapainottamisen joh-
dosta käytiin toukokuun aikana koko henkilöstöä koskevat 
yhteistoimintaneuvottelut. Merkittävä osa kaupungin me-
noista koostuu henkilöstökuluista. Näin ollen talouden ta-
sapainottaminen tulee edellyttämään työvoiman vähentä-
mistä koskevia toimenpiteitä. Kaupungin valtuusto teki 
päätöksen kesäkuussa yhteistoimintaneuvotteluiden jatko-
toimenpiteistä. 

Esimiesinfoja toteutettiin suunnitelmien mukaan, joskin to-
teutustavoissa oli eroja. Tammikuun info toteutettiin osal-
listavalla menetelmällä (esittelyständit) ja osallistujia oli 80 
henkilöä. Maaliskuussa turvauduttiin koronatilanne huomi-
oiden etätyöyhteyksillä järjestettävään infoon. Osallistujia 
linjoilla oli 95 henkilöä. Elokuussa toteutettiin etätyöyhtey-
dellä syksyn ensimmäinen esimiesinfo, jossa osallistujia oli 
yli 100.  

Kuntarekry -järjestelmään on luotu mahdollisuus sähköi-
seen täyttölupakäytäntöprosessiin. Käyttöönotto tapahtuu 
loppuvuodesta 2020. Samassa yhteydessä on selvitetty siir-
tymistä kokonaan toiseen rekrytointijärjestelmään. 

 
Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja 
henkilöstöön 
 
Koronaepidemia on johtanut jatkuvaan ohjeiden päivittä-
miseen tilanteen kehittymisen perusteella. Tämän seu-
rauksena HR-ohjeet ja henkilöstön ohjeistus sovitettiin vas-
taamaan koronaepidemiasta johtuvia erilaisia tilanteita, 
kuten työskentelyä, poissaoloja ja lomajärjestelyjä koskien. 
Henkilöstöä kehotettiin siirtymään etätöihin 18.3 alkaen, 
jos se on ollut työtehtävien puolesta mahdollista. Etä-
työsuositusta jatkettiin elokuussa 30.9. saakka 

Henkilöstöpalveluille kohdistunut tuen tarve esimiehiltä ja 
muulta henkilöstöltä koronaepidemiaan liittyvissä HR-kysy-
myksissä on ollut huomattava normaalioloihin verrattuna. 

Työsuojelutoiminnan painopisteeksi on noussut etätyön 
työsuojelunäkökulmien huomiointi ja lähityössä olevan 
henkilöstön työturvallisuuden varmistaminen. 

Koronaepidemian takia käytiin toukokuussa tilapäisiä lo-
mautuksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotte-
luiden piirissä on Hyvinkään kaupungin koko henkilöstö lu-
kuun ottamatta Hyvinkään Veden henkilöstöä, peruskou-
lun, lukion ja aikauislukion opetushenkilöstöä sekä Hyvin-
kään opiston virkasuhteisia opettajia ja rehtoria. Lomau-
tuksia ei toteutettu kevään aikana.  

Tartuntatautipäivärahojen hakeminen koronan takia on li-
sännyt palkanlaskennan työtehtäviä.  

Kestävän talouden ohjelma 

Kaupunginvaltuuston 17.6.2020 hyväksymässä Kestävän 
talouden ohjelmassa Henkilöstön palvelualuetta koski 
kolme kohtaa, joista yhdessä oli vaikutuksia jo vuodelle 
2020: 
 

• Uudelleen sijoittaminen, 40 000 euroa 
 
Uudelleen sijoittamisen osalta kyse on valmennusmäärära-
han vähentämisestä. Raportointikauden päättymiseen 
mennessä käynnissä ei ole uudelleen sijoittamiseen liittyviä 
toimenpiteitä, joihin määrärahasiirrolla olisi vaikutusta. 
 

Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 
 
1.4. tapahtuneen työterveyshuollon toteutustavan lisäksi 
henkilöä vähentävinä vaikutuksina ovat raportointikau-
della olleet ovat olleet toimistosihteerin eläköityminen 
31.7, palkanlaskennan esimiehen ja toimistosihteerin irti-
sanoutuminen elokuun alussa. 

 
Henkilöstömäärä 
Palvelualueen henkilöstömäärä on pienentynyt vuoden 
alun tilanteesta yhteensä kahdeksalla henkilöllä. Tämä joh-
tuu erityisesti työterveyshuollon ulkoistamisesta. 

 
Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet 
määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 
Työterveyshuollon järjestämistä koskeva muutos (1.4.2020 
alkaen) näkyy talousarviossa toisaalta ennakoitua suurem-
pina tuottoina ja toisaalta ennakoitua suurempina henki-
löstökuluina siltä osin, kun palvelua tuotettiin alkuvuonna 
kaupungin itsensä toimesta. Toimintakatteeseen näillä 
poikkeamilla ei juurikaan ole vaikutusta. 
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Raportointikauden päättyessä palveluostojen euromäärä 
on noin 250 000 euroa talousarvioitua pienempi. Ostot 
ovat toteutuneet kautta linjan hieman arvioitua pienem-
pinä, lisäksi suurempina erinä tähän sisältyvät säästöt koko 
kaupungin henkilöstön koulutukseen ja virkistystoimintaan 
varattujen määrärahojen jäätyä koronan vaikutuksesta tä-
hän mennessä käyttämättä. Palvelujen ostojen ennuste-
taan myös koko vuonna toteutuvan n. 250 000 euroa ta-
lousarviota parempina. 

 

Määrärahamuutosesitykset 
 
Palvelualueen uudelleen sijoittamisen määrärahoista esite-
tään tehtäväksi 40 000 euron määrärahavähennys Kestä-
vän talouden ohjelman mukaisesti. 

Ohjelman ulkopuolisia määrärahamuutosesityksiä ei ole.  

 

 
 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019 Ennuste 

2020
Vakinaiset 17,0 18,5 27,0
Määräaikaiset 3,0 0,0 1,0
Yhteensä 20,0 18,5 28,0 20,0  
 
Tunnusluvut Toteuma 

1- 8/2020 TA 2020 TP 2019 Ennuste 
2020

Toimintakulut/asukas 42 69 91 68
Palkanlaskentapalvelut

Palkkalaskelmat, kpl 9 850 0 34 414  
 
 
Talous 

Talous Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2020

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019

Muutos % 
1- 8 

2019>2020

Ennuste 
2020

TOIMINTATUOTOT 51 951 37 490 138,6 % 114 021 255 400 -54,4 % 105 589
Myyntituotot 49 327 37 490 131,6 % 113 423 248 884 -56,5 % 102 670
Tuet ja avustukset 417 0 0 0 419
Muut toimintatuotot 2 207 0 598 6 516 269,0 % 2 500
TOIMINTAKULUT -2 156 233 -3 800 188 56,7 % -2 065 989 -3 375 100 4,4 % -3 528 820
Henkilöstökulut -471 298 -773 923 60,9 % -489 791 -728 566 -3,8 % -736 521
Palvelujen ostot -1 658 374 -2 973 432 55,8 % -1 546 733 -2 604 594 7,2 % -2 743 416
Aineet, tarv. ja tavarat -1 604 -9 100 17,6 % -2 137 -2 967 -24,9 % -5 500
Muut toimintakulut -24 957 -43 733 57,1 % -27 328 -38 972 -8,7 % -43 383
TOIMINTAKATE -2 104 282 -3 762 698 55,9 % -1 951 968 -3 119 700 7,8 % -3 423 231
 Poistot ja arvonalent. -99 938 -240 000 41,6 % -126 311 -189 097 -20,9 % -240 000  
 
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Palvelualueen tehtävänä on ohjata, tukea, koordinoida ja 
kehittää kaupunkikonsernia talous-, hankinta- ja tietohal-
lintoasoissa. Lisäksi palvelualue järjestää edellä mainittuja 
palveluja kaupungille ja soveltuvin osin kaupunkikonser-
nille. Palvelualueeseen kuuluu kolme palveluyksikköä: ta-
lous-, hankinta-, ja tietohallintopalvelut. 

Talouspalveluiden keskeisimpänä tehtävänä vuonna 2020 
on kestävän talouden ohjelman laadinnan ohjaaminen ja 

koordinointi koko kaupunkikonsernissa. Palveluperustei-
sen johtamismallin käyttöönoton jalkauttaminen kaupun-
gin organisaatioon, sekä osallistuminen sosiaali- ja terveys-
palveluiden kuntayhtymien omistajaohjaukseen ja rapor-
tointiin jatkuvat kuluvana vuonna. 

Hankintapalveluiden tekemisen painopiste liittyy talouden 
tasapainottamiseen. Hankintaprosessia ja sopimushallin-
taa pyritään kehittämään siten, että taloudellisuusnäkö-
kulma tulee entistä vahvemmin esiin. 
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Tietohallintopalveluiden painopisteitä vuonna 2020 on pe-
rustehtävien lisäksi tietoturva- ja tietosuojatyön jatkaminen 
ja edelleen kehittäminen, opetushenkilökunnan IT-ympä-
ristön käytettävyyden parantaminen sekä Keusoten irtau-
tumiseen liittyvät tehtävät kaupungin IT-ympäristössä. Li-
säksi vuonna 2020 tulee ajankohtaiseksi uuden teleope-
raattorisopimuksen käyttöönottoprojekti. 

Kuntatieto-ohjelman mukaisten vaatimusten täyttyminen 
edellyttää talouspalveluilta toimia vuonna 2020. Kunta-
tieto-ohjelma on kuntien taloustietojen, tilastoinnin ja tie-
tohuollon kehittämisohjelma, jonka tuloksena on siirtymi-
nen tehtäväluokituksen mukaisesta käyttötalousraportoin-
nista palveluluokituksen mukaiseen talousraportointiin 
sekä yhtenäiseen kustannuslaskentaan. Vuodesta 2020 
kuntien talousarviotiedot toimitetaan sähköisesti Valtio-
konttoriin. Tavoitteen mukaan vuodesta 2021 alkaen kun-
tien taloustietojen raportointi uudistetaan automatisoi-
duksi ja yhdenmukaiseksi ja kunnat toimittavat vuonna 
2021 osavuositietonsa ja vuodesta 2022 alkaen tilinpäätös- 
ja palvelukohtaiset taloustietonsa Valtiokonttorin ylläpitä-
mään Kuntatalouden tietopalveluun. Tämä edellyttää myös 
Hyvinkään kaupungilta muutoksia laskentajärjestelmään 
raportointijärjestelmiin sekä valmiutta erilaisten päivitetty-
jen ja velvoittavien JHS-suositusten noudattamiseen. 

Talousprosessien tehostaminen yhdessä Sarastia Oy:n 
kanssa jatkuu vuonna 2020. Uudet vakuutussopimukset as-
tuivat voimaan vuoden 2020 alusta . 

 
Olennaiset tapahtumat 
 
Kestävän talouden ohjelman laadinta käynnistyi vuoden 
2019 loppupuolella ja jatkui ensimmäisen raportointikau-
den yli. Virkamiestyönä valmistellut esitykset esiteltiin 17.4. 
pidetyssä ensimmäisessä valtuustoseminaarissa. Ohjelma 
oli valtuustoryhmien käsittelyssä seuraavaan seminaariin 
19.5. saakka ja kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjelman lo-
pullisesti 17.6.2020. Ohjelmaan kerättiin palautetta valtuu-
tetuilta, kaupungin omilta työntekijöiltä sekä kuntalaisilta. 

Tietohallintoa työllisti erityisesti perustietotekniikkapalve-
luiden ja tietoliikenteen kilpailutusten valmistelu hankkeen 
ohjausryhmässä sekä työryhmissä. Työryhmiä on kaksi ja 
niissä käydään läpi nykytila ja tulevaisuuden tahtotila. 

Metsäkaltevan AV-hankinnat määriteltiin yhteistyössä sivis-
tystoimen, tietohallinnon, hankintapalveluiden sekä kon-
sultin kanssa. Kipinän osalta vastaava työ on raportointi-
hetkellä käynnissä. Kipinän tilavarausjärjestelmien integ-
raatioratkaisua selvitetään. 

Tietohallinto on käynyt Hyvinkään kaupungin ICT:n perus-
infrastruktuuria ja eriyttää palveluita Keski-Uudenmaan 
sote -kuntayhtymälle yhteistyössä heidän kanssaan. 

Tietohallinto on ollut tukena esi- ja perusopetuksen sekä 
lukiokoulutuksen opintohallintojärjestelmän hankinta 
SaaS-palveluna -määrittelyssä. 

Tietoturvaan liittyviä teknisiä suojauskeinoja ja niihin liitty-
viä kehitystarpeita on käyty läpi yhdessä KUUMA-ICT:n 
kanssa. 

Hankintapalveluiden alkuvuonna edistämistä hankinnoissa 
työllistävimpiä ovat olleet tulkkaus- ja käännöspalveluiden 
optiokauden käyttöönottoon liittyvät tehtävät sekä uusien 
oppilaitosrakennusten (Kipinä, Metsäkaltevatalo) kaluste-
hankintoihin liittyvät tehtävät. Hankintapalvelut on aloitta-
nut yhdessä tietohallinnon ja kaupunginkanslian kanssa 
projektin, jonka tavoitteena on saada sähköinen allekirjoi-
tus käyttöön Hyvinkään kaupungilla. Hankintapalveluiden 
perustehtävää ja kehittämistä on alkuvuonna hidastanut ti-
lapäinen henkilöstövaje. Hankintapalveluja ovat koko toi-
sen raportointikauden ajan työllistäneet koronasta johtu-
neet suojavarustehankinnat.  

Hankintapalvelut on tehnyt 1 kpl oman tai toimialarajojen 
ylittävän sopimuksen option käyttöönottopäätöksen ja 1 
hinnankorotuspäätöksen. Yhteishankintasopimuksiin on 
tehty neljä liittymispäätöstä, muille toimialoille on tehty 
kahdeksan kilpailutusta sekä valmisteltu kolme optioiden 
käyttöönottopäätöstä ja yksi hinnankorotuspäätös. 

Talouspalveluissa alkuvuosi käynnistyy vuosittain tilinpää-
töksen merkeissä. Alkuvuonna Talouspalveluiden henki-
löstö valmisteli Kestävän talouden ohjelman perusteita ja 
koordinoi valmistelua omalta osaltaan kaupunginjohtajan 
tuella ja henkilöstöpalveluiden avustuksella. Myös toi-
mialojen osuus valmistelussa oli keskeinen ja kiitettävä. 
Finvoice 3.0 -standardin käyttöönottoa valmisteltiin yh-
dessä talouspalveluiden tuottajan Sarastia Oy:n kanssa ja 
kaupunki siirtyikin pelkästään sähköisten laskujen vastaan-
ottoon. Talouspalveluiden ja Sarastian yhteistyönä kaupun-
gin talousarviotiedot raportoitiin sähköisesti Valtiokontto-
rille alkuvuonna ja siten myös Hyvinkään kaupungin tiedot 
ovat nähtävillä tutkihallintoa.fi -sivustolla. Tarkastelukau-
della aloitettiin hanke, jolla valmistaudutaan Kuntatieto-oh-
jelman raportointiosion käyttöönottoon vuonna 2021. Kau-
pungin omana työnä Talouspalvelut julkisti tarkastelukau-
della kaupungin ostolaskudatan vuodelta 2019 sekä talous-
arviokirjan lisäksi talousarviovisualisoinnin vuodelta 2020 
kaupungin internet-sivuilla: https://www.hyvinkaa.fi/talous  

Kaupungin vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2019 ja uu-
det vakuutussopimukset astuivat voimaan 1.1.2020. Jul-
kishallinnon vastuuvakuutuksen saaminen voimaan oli 
haasteellista, mutta onnistui lopulta vakuutusmeklariyh-
teistyön avulla. 

Kesän aikana kolme toimialojen henkilöstöön kuuluvaa tär-
keää talousasiantuntijaa irtisanoutui. Kaupungin sisällä on 
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pyritty jakamaan tehtäviä uudelleen siten, että välttämättö-
mimmät talouden tehtävät saadaan loppuvuonna 2020 
tehtyä. Pysyvän korvaavan henkilöstötarpeen ja -rakenteen 
arviointi tehdään syksyn aikana. 

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen-
kilöstöön 
 
Palvelualueen henkilöstö on ollut keväästä lähtien pääosin 
etätyössä. Työmäärä hankintapalvelut -yksikössä on lisään-
tynyt koronaepidemian suojavarustehankintoihin liittyvien 
selvittelyjen vuoksi. Työmäärän kasvu on ollut pois muiden 
hankintapalvelutehtävien tekemisestä, työmäärän kas-
vusta ei ole aiheutunut lisäkustannuksia. Hankintapalvelut 
on koordinoinut koronasuojavarusteiden hankintaan. Suo-
jainten kustannukset kohdistuvat työsuojeluun ja suojamia 
käyttäviin yksiköihin. 

Tietohallintopalveluiden koronan aikainen kysyntäpiikki oli 
suurimmillaan keväällä. Tämän jälkeen toiminta on tasaan-
tunut, mutta joltain osin toimintoja on jouduttu sovelta-
maan aiempaa laajemman etätyön vuoksi. 

Talouspalveluissa koronan aiheuttamien talousvaikutusten 
seuranta on työllistänyt ja myös hankaloittanut talouden 
seurantaa ja ennakointia. Tavoite on kuitenkin kyetä esittä-
mään kuntalaisille, kaupungin poliittisille toimijoille, viran-
haltijaorganisaatiolle ja kuntien edunvalvojille selkeä kuva 
koronan ja koronatukien vaikutuksesta kaupungin talou-
teen. 

Palvelualueen henkilöstö on hoitanut tehtävänsä lisäänty-
neen etätyön myötä hyvin, kuten ainakin. 

Kestävän talouden ohjelma 

Kaupunginvaltuuston 17.6.2020 hyväksymässä Kestävän 
talouden ohjelmassa Talouden palvelualuetta koski kolme 
kohtaa, joista yhdessä oli vaikutuksia jo vuodelle 2020: 
 

• Tietohallinnon kehittämishankkeet, 50 000 euroa 
 

Tietohallinnon kehittämishankkeiden osalta kyse on kehit-
tämistoimenpiteisiin tarkoitetun määrärahan vähentämi-

sestä. Raportointikauden päättymiseen mennessä käyn-
nissä ei ole tähän liittyviä toimenpiteitä, joihin määräraha-
siirrolla olisi vaikutusta. 
 
Vuodelle 2021 liittyvät toimenpiteet on huomioitu talousar-
viovalmistelussa ja toimenpiteisiin liittyvät valmistelutoi-
met on aloitettu. 
 
Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 
 
Palvelualueen henkilöstömäärä on suunniteltua pienempi. 
Tietohallintopalveluiden rekrytointitarvetta arvioidaan eri-
tyisesti perustietotekniikkapalveluiden kilpailutuksen nä-
kökulmasta.  

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet 
määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 
Palvelualueen talous toteutuu muutettua talousarviota pa-
rempana. Suunniteltua parempi talouden toteuma johtuu 
siitä, että kaupungin ICT-kehityshankkeita ei ole korona-ai-
kana ja perustietotekniikan kilpailutuspäätöksen vuoksi to-
teuttaa suunnitellusti. Lisäksi Talouspalveluiden talouden 
arvioidaan toteutuvan arvioitua hieman parempana henki-
löstökulujen ja palvelujen ostojen osalta. 

Määrärahamuutosesitykset 
 
Palvelualueen tietohallinnon kehittämishankkeiden määrä-
rahoista esitetään tehtäväksi 50 000 euron määrärahavä-
hennys Kestävän talouden ohjelman mukaisesti. 

Tekniikan ja ympäristön toimialan paikkatietopalveluista 
esitetään tehtäväksi 50 000 euron määrärahasiirto Talou-
den palvelualueelle Tietohallintopalvelut -yksikköön, uu-
tena muodostettavalle kustannuspaikalle 18724403 Paik-
katietopalvelut. 

Lisäksi palvelualueelta on ennusteen mukaan mahdollista 
siirtää enintään 300 000 euroa kattamaan muiden toi-
mialojen tai palvelualueiden talousarvioylityksiä. 

 

 
 
 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019 Ennuste 

2020
Vakinaiset 10,0 10,0 10,0 10,0
Määräaikaiset 0,0 1,0 0,0
Yhteensä 10,0 11,0 10,0 10,0  
 
 

Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019 Ennuste 

2020
Toimintakulut/asukas 46 81 73 75  
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Sivistystoimi 
 

 
 

Olennaiset tapahtumat 
 

Kestävän talouden ohjelma vuosille 2021–2023 hyväksyt-
tiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. 

Metsäkaltevatalo valmistui ja Fira Oy on luovuttanut sen 
käyttäjälle vastaanottotarkastuksessa 3.7.2020. Koulutyö 
Metsäkalteva-talossa aloitettiin elokuussa. 

Uudenkylän koulun lakkauttamisesta valtuusto päätti tou-
kokuussa 2020. Päätös Hyvinkäänkylän päiväkodin lak-
kauttamisesta saatiin alkukesästä. 

Kipinä-talon rakentaminen on edennyt aikataulussa ja 
suunnitelmien mukaan. Uimalan peruskorjaus etenee 
myös aikataulussa. 

Elokuun alusta alkaen Hyvinkäällä on hallinnollisesti yksi lu-
kio. Lukion oppilaspaikat täyttyivät yhteishaun kautta erin-
omaisen onnistuneesti. Lukiopaikkaa vaille jäi parikym-
mentä nuorta, mutta heille kaikille on tarjottu opiskelupaik-
kaa Hyvinkäältä, joko Hyriasta tai 10-luokalta. 

Sivistystoimen hallintohenkilöstön etätyö jatkui myös kesä-
kuukausina valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Etä-
työ on sujunut hyvin. 

Kesän 2020 kaikki suunnitellut yleisötapahtumat peruttiin 
tai ne siirtyivät vuodelle 2021. Red Carpet-festivaali toteutui 
osittain mm. Kanttiseminaarin, gaalan ja elokuvien osalta 

Etäopetusjakso perusopetuksessa jatkui 13.5.2020 saakka. 
Tämän jakson aikana lähiopetuksessa oppilaita oli kouluilla 
keskimäärin 130. Etäopetusjakson aikana kouluissa ja op-
pilaitoksissa siirryttiin aluksi keittolounaan jakoon, ja pian 

palvelua laajennettiin viidellä isoimmalla koululla toteutet-
tuun ruokapakettien jakoon. Ruokapaketteja tilasi noin 
1000 oppilasta/opiskelijaa. Hakematta jääneet ruokapake-
tit jaettiin ruoka-apuna.  

Perusopetuksessa etäopetusjakso päättyi 14.5.2020, jolloin 
palattiin lähiopetukseen. Lähiopetukseen palaaminen to-
teutettiin valtakunnallisia ohjeita noudattaen. Lähiopetuk-
sessa korostettiin erityisesti hygienia- ja väljyysohjeita. Väl-
jyyttä pyrittiin saamaan aikaan esimerkiksi ottamalla kou-
lujen liikuntatiloja muuhun opetuskäyttöön sekä suosi-
malla ulkona koulun lähialueilla toteutettua opetusta. Lä-
hiopetukseen palattaessa oppilaiden ruokailu järjestettiin 
eväsruokailuna 14.–30.5.2020 välisenä aikana 

Varhaiskasvatuksessa koronan myötä lapsimäärät tippui-
vat keväällä alle 30 prosenttiin normaalista. Kesätoimin-
nassa koronatilanne otettiin huomioon ja päiväkoteja pi-
dettiin auki normaalia kesää enemmän. Lapsimäärä oli ym-
märrettävästi normaalia pienempi. Tämä näkyy tietenkin 
tulojen putoamisena. 

Toukokuun lähiopetusjakso perusopetuksessa ja lukion 
koeviikko onnistuttiin toteuttamaan ilman muita erityisjär-
jestelyjä, kuten koulujen osittaista tai kokonaista sulke-
mista koronatartuntojen takia. 

 
Henkilöstömäärän kehitys tammi–elokuussa 
 
Sivistystoimen osalta ei ole varsinaisia muutoksia henkilös-
tömäärän osalta. Sivistystoimen hallinnossa tapahtuneet 
muutokset on hoidettu sisäisin järjestelyin. 

SIVISTYSTOIMI Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019

Muutos %               
1- 8 

2019>2020

Ennuste 
2020

TOIMINTATUOTOT 4 251 244 7 984 903 53,2 % 5 442 369 9 017 913 -21,9 % 7 667 683
Myyntituotot 1 348 214 1 931 003 69,8 % 1 376 749 2 490 698 -2,1 % 1 956 003
Maksutuotot 1 731 662 4 296 800 40,3 % 2 706 075 4 585 038 -36,0 % 3 462 800
Tuet ja avustukset 931 305 947 000 98,3 % 899 798 1 152 834 3,5 % 1 576 266
Muut toimintatuotot 240 063 810 100 29,6 % 459 747 789 343 -47,8 % 672 614
Valm. omaan käyttöön 0 0 0,0 % 378 378
TOIMINTAKULUT -61 840 469 -96 792 281 63,9 % -64 190 625 -96 776 623 -3,7 % -96 827 514
Henkilöstökulut -34 606 318 -53 006 331 65,3 % -34 643 973 -52 591 925 -0,1 % -53 687 864
Palvelujen ostot -9 500 899 -16 756 819 56,7 % -11 396 496 -17 878 206 -16,6 % -16 630 519
Aineet, tarv. ja tavarat -1 248 630 -2 012 671 62,0 % -1 451 189 -1 922 247 -14,0 % -1 975 471
Avustukset -3 767 475 -5 724 603 65,8 % -4 330 600 -5 888 815 -13,0 % -5 235 803
Muut toimintakulut -12 717 146 -19 291 857 65,9 % -12 368 367 -18 495 430 2,8 % -19 297 857
TOIMINTAKATE -57 589 225 -88 807 378 64,8 % -58 747 878 -87 758 332 -2,0 % -89 159 831
 Poistot ja arvonalent. -15 088 -470 000 3,2 % -357 094 -626 966 -95,8 %
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Opetuslautakunta 
 

 
 
Uudet intressitahotapahtumat 
 
Ei intressitapahtumia tammi-elokuussa. 

 
Oikeustapaukset 
 
Ei oikeustapauksia tammi-elokuussa. 

Varhaiskasvatuksen palveluvalikosta tehtyyn kunnallisvali-
tukseen (Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön) 
vastattiin 14.8.2020. Ko. vastauksen opetuslautakunta mer-
kitsi tiedoksi 25.8.2020.  
 
Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen-
kilöstöön 
 
Koronaan liittyvät vaikutukset on pääosin avattu jo koh-
dassa olennaiset tapahtumat. Tässä kuitenkin vielä luette-
lomaisesti oleelliset muutokset ja vaikutukset. 

• Perusopetuksessa etäopetusjakso päättyi 13.5.2020 ja 
lähiopetukseen palattiin 14.5.2020 alkaen. Lukio-opis-
kelu jatkui pääsääntöisesti etäopiskeluna kevään 2020 
loppuun saakka. Viimeinen koeviikko toukokuun lopulla 
toteutettiin ns. hybridimallilla.  

• Ylioppilasjuhlat pidettiin valtakunnallisten suositusten 
mukaan 29.8,2020. 

• Hyvinvointityön määrä ja rooli on koronan myötä jatku-
nut osin kesäkaudellakin. 

• Hyvinkään Opiston kurssimaksut ovat laskeneet dra-
maattisesti keväällä peruttujen kurssien myötä ja koro-
nan aiheuttaman epävarmuuden takia. Syksyn kurs-
seille ilmoittautuminen on ollut varovaisempaa ja il-
moittautumisen yhteydessä ei voitu periä kurssimak-
suja, koska kurssien toteutuminen on epävarmaa. 

Suorat talousvaikutukset eivät osavuosikatsauksen ajalta 
ole vielä kokonaisuudessaan varmistuneet.   

Määrärahamuutosesitykset 

 
Sivistystoimi seuraa taloutta perinteisen tarkasti, eikä esitä 
määrärahan muutoksia ylitysuhan vuoksi. 

Kipinän kalustohankinnat kilpailutettiin touko-kesäkuussa. 
Kalustohankintojen tilaukset tehtiin elokuussa ja kalusteet 
tulevat marras- joulukuussa.  

Sivistystoimi esittää opetuslautakunnalle ja edelleen kau-
punginhallitukselle ja -valtuustolle investointiosan irtaimen 
omaisuuden määrärahojen siirtämistä seuraavasti: 

• Palvelualueelta Hallinto ja kehittäminen 40 000 euroa 
palvelualueelle perusopetus. 

• Palvelualueelta Varhaiskasvatus 360 000 euroa palve-
lualueelle perusopetus. 

• Metsäkaltevatalon kalustamiseen vuodelle 2020 vara-
tusta 500 000 euron määrärahasta Kipinän kalustami-
seen 100 000 euroa vuodelle 2020. 

• Kipinän kalustamiseen vuodelle 2021 varattu 1 000 000 
euron määräraha vuodelle 2020, jolloin vuoden 2020 
määräraha olisi Metsäkaltevatalon kalustomääräraha-
siirto huomioiden 1 100 000 euroa. Mikäli osa kalus-
tosta hankitaan leasing-rahoituksella, tämänkin kalus-
ton hankinnan hinnan tulee mahtua mainittuun 1 100 
000 euron kokonaisuuteen. 

 

 

 

Opetuslautakunta Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019

Muutos %               
1- 8 

2019>2020

Ennuste 
2020

TOIMINTATUOTOT 3 649 381 6 243 603 58,4 % 4 164 484 6 821 813 -12,4 % 6 444 383
Myyntituotot 1 324 094 1 898 303 69,8 % 1 344 726 2 431 766 -1,5 % 1 923 303
Maksutuotot 1 545 549 3 410 000 45,3 % 2 052 803 3 393 170 -24,7 % 3 051 000
Tuet ja avustukset 770 003 924 000 83,3 % 749 090 967 545 2,8 % 1 456 266
Muut toimintatuotot 9 735 11 300 86,2 % 17 865 29 332 -45,5 % 13 814
Valm. omaan käyttöön 0 0 0,0 % 378 378
TOIMINTAKULUT -53 800 966 -84 022 775 64,0 % -54 969 553 -83 320 684 -2,1 % -84 305 208
Henkilöstökulut -32 222 400 -49 254 105 65,4 % -32 098 956 -48 765 928 0,4 % -50 152 538
Palvelujen ostot -7 920 268 -13 755 284 57,6 % -9 211 581 -14 547 780 -14,0 % -13 659 284
Aineet, tarv. ja tavarat -898 082 -1 386 071 64,8 % -1 024 883 -1 277 224 -12,4 % -1 348 871
Avustukset -2 989 502 -4 944 703 60,5 % -3 544 378 -5 085 629 -15,7 % -4 455 903
Muut toimintakulut -9 770 714 -14 682 612 66,5 % -9 089 755 -13 644 123 7,5 % -14 688 612
TOIMINTAKATE -50 151 585 -77 779 172 64,5 % -50 804 691 -76 498 493 -1,3 % -77 860 825
 Poistot ja arvonalent. -15 088 -165 000 9,1 % -38 202 -59 117 -60,5 %
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Hallinto ja kehittäminen 
 
 

 
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Sivistystoimi tarjoaa hyvinkääläisille monipuolisia opetus- 
ja hyvinvointipalveluja. Toimialaa ohjaavat opetuslauta-
kunta ja kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta. 

Sivistystoimen hallintoon ja kehittämiseen kuuluvat kaikki 
varhaiskasvatukseen, opetukseen, kulttuuriin ja hyvinvoin-
tiin liittyvät hallinnolliset työt ja toiminnan kehittäminen. 
Talousseuranta ja suunnittelu, sekä erilaiset tukitoimet 
ovat oleellinen osa sivistystoimen hallinnon tehtävissä. 
Myös kotouttamistyö ja hyvinvointipalvelut kuuluvat en-
tistä enemmän sivistystoimen hallinnon tehtäviin. 

Olennaiset tapahtumat 
 
Maaliskuun puolivälissä sivistystoimen hallinto siirtyi Suo-
men hallituksen ohjeistuksen mukaiseen toimintaan ja pal-
veluiden uudelleen organisointiin. Myös etätyöskentely ja 
ns. korvaavat työt aloitettiin lähes välittömästi. 

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen-
kilöstöön 
 

Koronan vaikutukset eivät ensimmäisessä osavuosikat-
sauksessa vielä näy kokonaisuudessaan taloudessa. Var-
haiskasvatuksen maksutuottoja kertyi huomattavasti nor-
maalia vähemmän. sisäisissä menoissa näkyy merkittävästi 
etäopetukseen siirtymisen myötä ateriamäärien romahta-
minen. 

Liikuntapaikkojen vuokratulot jäivät saamatta salien sulke-
misen myötä. Uimahallin peruskorjauksen myötä uimalan 
tuottojen puuttuminen oli muutenkin ennakoitu talousar-
viossa. Hyvinkääsalin kohdalla tuottoja on vaikeampi arvi-
oida, koska suurin osa keväältä peruuntuneista konser-
teista on siirretty syksyyn tai vuodelle 2021. 

Henkilöstöön korona ei tässä vaiheessa ole juurikaan vai-
kuttanut. Henkilöstö on tehnyt omia tai korvaavia työtehtä-
viä. Myös lomia on kannustettu pitämään poikkeusolosuh-
teiden aikaan. 

Kestävän talouden ohjelma 

Palvelualueelle ei kohdennu Kestävän talouden ohjelman 
toimenpiteitä vuodelle 2020. 
 

. 
Henkilöstömäärän kehitys tammi–elokuussa 
 
Ei muutoksia. 

 

 
 
  

Sivistystoimen 
hallinto ja 
kehittäminen

Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019

Muutos %               
1- 8 

2019>2020

Ennuste 
2020

TOIMINTATUOTOT 330 0 -141 0 -334,0 % 0
Tuet ja avustukset 318 0 0 0
Muut toimintatuotot 12 0 -141 0 -108,3 % 0
TOIMINTAKULUT -469 765 -822 825 57,1 % -521 679 -777 578 -10,0 % -786 825
Henkilöstökulut -354 425 -569 079 62,3 % -365 584 -559 155 -3,1 % -521 079
Palvelujen ostot -62 441 -133 161 46,9 % -82 502 -117 961 -24,3 % -139 161
Aineet, tarv. ja tavarat -16 747 -35 800 46,8 % -18 508 -22 724 -9,5 % -35 800
Avustukset 0 -26 387 0,0 % -20 290 -26 887 -100,0 % -26 387
Muut toimintakulut -36 153 -58 398 61,9 % -34 795 -50 851 3,9 % -64 398
TOIMINTAKATE -469 435 -822 825 57,1 % -521 820 -777 578 -10,0 % -786 825

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019

Ennuste 
2020

Vakinaiset 8,0 9,0 9,0 7,0
Määräaikaiset
Yhteensä 8,0 9,0 9,0 7,0
HTV2 5,4 9,0
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Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpi-
teet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 

Palvelualueen talous toteutuu hieman talousarviota pa-
rempana, sillä palvelualueella ei ole täytetty kaikkia vuo-
den aikana vapautuneita tehtäviä. 

 

Määrärahamuutosesitykset 
 

Laaditun ennusteen mukaan palvelualueen toimintakate 
on toteutumassa noin 40 000 euroa muutettua talousar-
viota parempana. Ennusteen perusteella esitetään, että 
40 000 euroa siirretään perusopetuksen palvelualueelle 
kattamaan perusopetuksen ylitysuhkaa. 

 

 

Perusopetus 
 

 
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla 
osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa. Perusope-
tus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyk-
sen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suo-
rittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen as-
teen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vah-
vuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. 

Olennaiset tapahtumat 
 
Kevätlukukaudella 2020 perusopetuksessa on ollut käy-
tössä seuraavat valtion erityisavustukset: 

• Kielten tutoropettajatoiminnan kehittäminen  
• Kaksikielisen opetuksen laajentaminen  
• Koulun kerhotoiminnan tukeminen  
• Tutoropettajatoiminta ja osaamisen kehittäminen 
• Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja siihen liittyvät 

kokeilut 
• Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 

2019 

Perusopetuksen hakemat valtion erityisavustukset kevät 
2020 ja saadut myönteiset päätökset: 

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja 
laadun kehittäminen 2020, haettu summa 816 000 €. Pää-
tös tehty 17.6.2020, myönnetty avustussumma 816 000 €. 
Käyttöaika 31.12.2021 saakka. 

Esi- ja perusopetuksen koronaviruksen (COVID-19) aiheut-
tamienpoikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen, haettu 
summa 750 000€. Päätös tehty 3.7.2020, myönnetty avus-
tus 695 400 €. Käyttöaika 31.7.2021 saakka. 

Tutoropettajatoiminta ja osaamisen kehittäminen. Hake-
muksen perusteella myönnetty avustus 58 531 €. Rahoitus 
käytetään lukuvuonna 2020–2021. 

Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2020, haettu avustus-
summa 70 000 €. Päätös tulossa vasta syksyllä 2020. 

Tuloutettuja erityisavustuksia 1–8/2020 perusopetuksessa 
on ollut noin 436 000 €. Erityisavustuksista aiheutuvat kau-
pungin omavastuut vastaavalla ajalla ovat olleet noin 
130 000 €. Erityisavustusten käyttöehdoissa on määritelty, 
että niitä ei saa käyttää rahoittamaan opetuksen järjestäjän 
normaalia toimintaa, vaan ne on ohjattava toiminnan lisä-
resurssiksi. Lukuvuonna 2019–2020 perustuntikehyksen li-
säksi erityisavustuksilla on toteutettu 223,5 vuosiviikkotun-
tia ja palkattu lisäksi koulunkäynnin ohjaajia alkuopetuksen 
ja yläkouluun siirtymisen tueksi. Lukuvuoden 2020–2021 

Perusopetus Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019

Muutos %               
1- 8 

2019>2020

Ennuste 
2020

TOIMINTATUOTOT 1 548 773 2 725 203 56,8 % 1 632 671 2 781 889 -5,1 % 3 125 203
Myyntituotot 879 916 1 517 203 58,0 % 873 973 1 705 263 0,7 % 1 517 203
Maksutuotot 161 297 487 000 33,1 % 263 483 456 741 -38,8 % 407 000
Tuet ja avustukset 501 942 711 000 70,6 % 482 714 600 450 4,0 % 1 191 000
Muut toimintatuotot 5 618 10 000 56,2 % 12 501 19 435 -55,1 % 10 000
TOIMINTAKULUT -29 157 192 -45 185 546 64,5 % -29 564 190 -44 789 914 -1,4 % -46 047 746
Henkilöstökulut -17 209 179 -25 948 523 66,3 % -17 057 348 -25 820 802 0,9 % -26 944 523
Palvelujen ostot -4 236 096 -7 850 405 54,0 % -5 254 173 -8 410 019 -19,4 % -7 748 405
Aineet, tarv. ja tavarat -763 924 -1 033 271 73,9 % -842 816 -1 004 876 -9,4 % -1 033 271
Avustukset -681 893 -978 316 69,7 % -684 806 -981 591 -0,4 % -946 516
Muut toimintakulut -6 266 100 -9 375 031 66,8 % -5 725 047 -8 572 626 9,5 % -9 375 031
TOIMINTAKATE -27 608 419 -42 460 343 65,0 % -27 931 519 -42 008 025 -1,2 % -42 922 543
 Poistot ja arvonalent. 0 -116 000 0,0 % -10 636 -18 647 -100,0 %
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alusta alkaen erityisavustuksilla on toteutettu 430 vuosiviik-
kotuntia sekä palkattu viisi kouluvalmentajaa ja 36 koulun-
käynninohjaajaa. 

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu käyt-
töön kaikkien vuosiluokkien osalta kevään 2020 aikana. 

Perusopetus on pääsääntöisesti pysynyt sitovissa tavoit-
teissa määriteltyjen ryhmäkokojen sisällä. Joillakin luokka-
tasoilla on ollut paineita ylittää tavoiteryhmäkoon ylärajaa. 
Oppilaaksiohjauksella pyritään tasoittamaan koulujen ope-
tusryhmien kokojen välisiä eroja.  

Metsäkaltevatalo valmistui ja Fira Oy on luovuttanut sen 
käyttäjälle vastaanottotarkastuksessa 3.7.2020. Koulun 
toiminta on alkanut lukuvuoden 2020–2021 alusta, jolloin 
koulussa aloitti 136 oppilasta, joista 20 on esikoululaista. 
Metsäkaltevassa toteutetaan esiopetus 0–1-luokkien ryh-
missä luokanopettaja Opetushenkilökuntaa Metsäkalte-
vassa on seitsemän opettajaa.  

Kalustohankintojen toimitukset ovat onnistuneet pääosin 
aikataulun mukaisesti. Joitakin toimituksia on jäänyt vielä 
syksyn 2020 ajalle. Kouluntyön aloittamista viivästymiset 
eivät ole kuitenkaan estäneet.  

TVT-tutortoimintaa jatkui kevään 2020. Siihen kuuluu sekä 
pedagogista että teknistä suunnittelutyötä ja lisäksi olen-
naisena osana kouluille jalkautuvien tutoropettajien työ, 
missä he opastavat opettajia ja oppilaita erilaisissa TVT-
osaamiseen liittymiseen asioissa. Toimintaa on myös syys-
lukukaudella 2020. Tutoropettajatoimintaan on haettu ja 
saatu valtion erityisavustusta. Etäopetukseen siirtyminen 
nopealla aikataululla maaliskuussa 2020 toi esiin pitkäaikai-
sen tutortoiminnan hyödyt mutta myös tarpeet tällaiselle 
toiminnalle. Sekä henkilöstön että oppilaiden TVT-taitojen 
kohentaminen on avainasemassa muuttuvien tilanteiden 
paremmassa toteuttamisessa. Tutoropettajatoiminta oli 
osaltaan merkittävästi helpottamassa etäopetuksen to-
teuttamista. 

Koulujen painotetun opetuksen oppilastilanne aloittavien 
oppilaiden osalta elokuussa 2020 oli seuraava: 

• Aseman koulu: Musiikkiluokalla (3. lk) aloitti 24 oppi-
lasta ja englanninkielisellä luokalla (1. lk) aloitti 17 oppi-
lasta. 

• Pohjoispuiston koulu: Musiikkiluokalla (7. lk) aloitti 24 
oppilasta. 

• Tapainlinnan koulu: Matematiikkaluokalla (7. lk) 24 op-
pilasta. 

• Vehkojan koulu: Urheiluluokalla (7. lk) aloitti 24 oppi-
lasta. 

Oppilashuollossa asiakastapahtumien lukumäärä 5–
8/2020 oli 907, joista etätapaamisia ja puheluja oli 50 
%.  Edellisvuoteen verrattuna asiakastapahtumissa kasvua 
on 49 kertaa. Kuraattoritapahtumista oppilastapaamisia ja 
havainnointikäyntejä oli noin 47 % sekä neuvotteluja oli 
noin 7 %. Puheluja oli 46 %. Koulupsykologitapahtumista 
oppilastapaamisia ja havainnointikäyntejä oli 50 %, yksilö-
tutkimuksia 18 % sekä neuvotteluja 8 %. Puheluja oli 25%. 

Kevään etäopetusjaksolla oli etätapaamisten määrään li-
säävä vaikutus. 

Perusopetuksen vakinaisen henkilöstön osalta määrässä 
on lievää kasvua. Tämä johtuu siitä, että opetushenkilöstön 
virkasuhteiden ketjutuksia on purettu ja heitä on vakinais-
tettu 

Määräaikaisten työntekijöiden määrän reilu nousu johtuu 
valtiolta saaduista erityisavustuksista (tasa-arvo- ja Covid-
19-avustukset). 

 
Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen-
kilöstöön 
 

Koulut olivat etäopetuksessa 13.5.2020 saakka.  Valtioval-
lan ohjeistuksen mukaisesti lähiopetusta tarjottiin perus-
opetuksen 1.–3. vuosiluokkien oppilaille, erityisen tuen ja 
pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille 
sekä maahanmuuttajille tarkoitettuun perusopetukseen 
valmistavaan opetukseen osallistuville oppilaille, kuitenkin 
korostaen oppilaiden opiskelua etänä, jos se vain oli mah-
dollista. Hyvinkäällä lähiopetukseen osallistui noin 140 op-
pilasta, mikä on noin 3 % perusopetusikäisistä oppilaista. 
Huoltajille tehtiin kysely etäopetusjärjestelyiden toimivuu-
desta kolmannen etäopetusviikon aikana. Noin 2/3 vastan-
neista piti etäopetusjärjestelyjä onnistuneina. Eniten pa-
rannettavaa huoltajien mielestä oli käytettävien sovellus-
ten ja työkalujen yhtenäisyydessä. Useat eri sovellukset ko-
ettiin hankaliksi tai sekaviksi käyttää. Etäopetuksen aikana 
etäopiskelijoille järjestettiin ruokajakelua aluksi Aseman 
koululla. Myöhemmin ruokajakelua laajennettiin kaksi ker-
taa viikossa tapahtuvaan kylmäruokajakeluun Hakalanta-
lon, Hämeenkadun, Martin, Paavolan ja Puolimatkan kou-
luille. Ruokajakelun piiriin ilmoittautui toisessa vaiheessa 
noin 1 000 oppilasta. 

Takaisin lähiopetukseen koulut siirtyivät 14.5.2020. Lä-
hiopetusjakso toteutettiin OKM:n, OPH:n ja THL:n ohjeis-
tuksia noudattaen. Toteutuksessa korostettiin hygieniaoh-
jeita, turvavälejä ja väljyyttä niissä puitteissa kuin se oli kou-
luilla mahdollista. Väljyyttä haettiin mm. viemällä opetusta 
lähiympäristöön, ottamalla koulujen liikuntatiloja muuhun 
opetuskäyttöön sekä porrastamalla kouluuntulo- ja välitun-
tiaikoja. Kouluruokailu toteutettiin lähiopetusjakson aikana 
eväsruokailuna. Siirryttäessä lähiopetukseen oppilaita, 
jotka olivat eri syistä poissa koulusta, oli 489. 

Perusopetuksen koulujen kansainvälinen toiminta oli ke-
väällä 2020 keskeytyksissä ja on koronasta johtuen edel-
leen keskeytyksissä elokuussa 2020.  

Etäopetusjakson aikana sairaslomasijaiskulut laskivat kuu-
kausitasolla selvästi alle puoleen verrattuna kolmen ensim-
mäisen kuukauden tasoon nähden. Koronasta ja siihen liit-
tyvistä asioista, kuten mahdolliset karanteenit, johtuen on 
oletettavaa, että syksyn 2020 aikana sijaiskulut voivat olla 
huomattavan korkealla tasolla. Jos tilanne koronan suh-
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teen jatkuu syyslukukaudella 2020 ennallaan, on todennä-
köistä, että korona tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia 
myös mm. riskiryhmään kuuluvan henkilökunnan osalta ja 
oppilaiden tarvitseman lisätuen vuoksi. 

Valtakunnallisten koronasuositusten pohjalta perusope-
tuksen toimesta on syyslukukauden 2020 alussa hankittu 
keskitetysti kouluille käsidesiä ja yleispuhdistusainetta hy-
vän hygieniatason ylläpitämiseksi. Lisäksi henkilöstön työ-
turvallisuutta ja työolosuhteita pyritään parantamaan elo-
kuussa tehdyillä suojavarustetilauksilla, mitkä sisältävät vi-
siirejä ja kasvomaskeja. Näitä tilauksia varten on tehty tar-
vekartoitus henkilöstöltä. 

 
Kestävän talouden ohjelma 

Kestävän talouden ohjelman toimenpiteet vuoden 2020 
osalta toteutuvat suunnitellusti: 
- Kohta 21: Uudenkylän koulun toiminta on lakannut 
1.8.2020 alkaen 
- Kohta 23: Opetusryhmien määrä on vähentynyt lukuvuo-
den 2020-2021 alusta alkaen oppilaaksi ohjauksen ansiosta 
ennakoidun yhden perusopetusryhmän sijaan kolmella 
ryhmällä. Muodostuva säästö on siis ennakoitua suurempi 
eli noin kolminkertainen suunniteltuun verrattuna. Jat-
kossa perusopetusryhmien määrän väheneminen on hyvin 
paljon kiinni oppilaiden asuinpaikan sijoittumisesta nykyi-
sen palveluverkon alueelle. Oppilasmäärän väheneminen 
ei välttämättä tarkoita suoraan opetusryhmien määrän vä-
henemistä. Siksi jatkossa on ensisijaisen tärkeä pyrkiä opti-
moimaan palveluverkon kapasiteetti olemassa olevan op-
pilasmäärän mukaiseksi. 
- Kohta 32: Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorin töi-
den uudelleen järjestelyt on tehty ja aiemmin tehtävää hoi-
tanut henkilö on siirtynyt kuljetussuunnittelijan tehtävään 
edellisen henkilön eläköityessä. Henkilöstövaikutus on -1 
htv. Koska kuljetussuunnittelijan tehtävät kohdentuvat lä-
hes kokonaan perusopetuksen palvelualueelle, palkkakus-
tannukset kohdennetaan perusopetukseen aiemman hal-
lintoon kohdentamisen sijaan. Kustannusten kohdentu-
essa oikealle palvelualueelle, vastaava säästösumma tulee 
hallinnon palvelualueelta ja kokonaisuudessaan sivistystoi-
men säästöt tältä osin toteutuvat suunnitellussa aikatau-
lussa ja laajuudessa.  

 

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet 
määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 
Perusopetuksen tilinpäätös 2019 toteutui budjetoidusti, 
vaikka perusopetuksen henkilöstökulut toteutuivat noin 
500 000 € budjetoitua suurempina. Edellä mainittu aiheut-
taa suuria haasteita perusopetuksen budjettiin nimen-
omaan henkilöstön osalta, minkä osuus perusopetuksen 
ulkoisista menoista on yli 80 %. Haasteena on kuitenkin si-
jaiskulujen selvästi budjetoitua suurempi toteuma. Henki-
löstökulujen osalta budjetti onkin ylittymässä selvästi sijais-
kulujen vuoksi. Koko vuoden osalta henkilöstökulujen yli-
tyksen arvioidaan olevan noin 450 000 euroa. Kuljetuskus-
tannuksista on tulossa säästöä kevään 2020 osalta noin 
116 000 €. Ateria- ja siivouskustannukset näyttävät toteu-
tuvan suunniteltua pienempinä noin 464 000 €. ICT-palve-
lut ylittävät budjetin 30 000 eurolla.  

Lukuvuoden 2019–2020 perusopetuksen resurssia on so-
peutettu noin 60 vuosiviikkotunnilla (ilman tasa-arvoraha-
tunteja), minkä vaikutus on vuositasolla noin 120 000€. Li-
säksi lukuvuoden 2020–2021 resurssia sopeutetaan edel-
leen noin 60 vuosiviikkotunnilla (ilman tasa-arvoraha- ja 
Covid-19-tunteja), minkä vaikutus vuositasolla on noin 
120 000 €.  

Osavuosikatsauksessa raportoitu €/oppilas -kustannuksen 
nousu johtuu käytettävissä olevista valtion erityisavustus-
ten avulla toteutetuista lisäopetustunneista.  

Määrärahamuutosesitykset 
 
Laaditun ennusteen mukaan perusopetuksen toiminta-
kate on toteutumassa 462 000 euroa muutettua talousar-
viota heikompana. Tästä syystä opetuslautakunnalle ja 
edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitetään, 
että määrärahoja kohdennetaan uudelleen opetuslauta-
kunnan palvelualueiden sisällä. Varhaiskasvatuksesta esi-
tetään 360 000 euron siirtoa ja hallinto ja kehittäminen -
palvelualueelta 40 000 euroa. Näin ollen perusopetuksen 
määrärahat kasvaisivat yhteensä 400 000 euroa. Loppu yli-
tysuhka pyritään kattamaan loppuvuoden aikana tiukalla 
taloudenpidolla.
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Henkilöstömäärän kehitys tammi–elokuussa 
 

 
 

 
 
 

Yleissivistävä koulutus ja työpajatoiminta 
 

 
  

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019

Ennuste 
2020

Vakinaiset 387,0 381,5 401,0 387,0
Määräaikaiset 131,0 70,5 101,0 131,0
Yhteensä 518,0 452,0 502,0 518,0
HTV2 310,5 473,2

Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019

Ennuste 
2020

Perusopetus
Oppilasmäärä 4 843 4 774 4 819 4 843
Opetustuntien määrä 191 423 336 240 333 830 339 319
€/oppilasmäärä, netto 5 460 8 465 8 168 8 478

Opetustunnit/oppilas 39,53 70,4 67,96 70,06
Aamu- ja iltapäivätoiminta

Ohjaustunnit 15 366 46 248 47 705 22 425
€/tunti, netto 21,55 14,48 14,70 31,26

Taiteen perusopetus
Oppilasmäärä 327 341 330 327
Opetustuntien määrä 2 214 4 003 3 744 3 909
€/oppilasmäärä, netto 2 552 3 441 3 587 3 588
Opetustunnit/oppilas 6,77 11,74 11,35 11,95

Yleissivistävä 
koulutus ja 
työpajatoiminta

Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019

Muutos %               
1- 8 

2019>2020

Ennuste 
2020

TOIMINTATUOTOT 567 821 792 100 71,7 % 708 883 1 174 612 -19,9 % 722 100
Myyntituotot 393 107 324 100 121,3 % 393 774 582 639 -0,2 % 324 100
Maksutuotot 43 842 393 000 11,2 % 161 038 398 984 -72,8 % 323 000
Tuet ja avustukset 130 579 75 000 174,1 % 152 975 187 523 -14,6 % 75 000
Muut toimintatuotot 292 0 1 096 5 466 -73,3 % 0
Valm. omaan käyttöön 0 0 0,0 % 378 378 -100,0 %
TOIMINTAKULUT -5 947 241 -9 184 962 64,7 % -5 810 952 -9 032 304 2,3 % -9 134 929
Henkilöstökulut -3 644 011 -5 809 822 62,7 % -3 581 558 -5 612 195 1,7 % -5 759 789
Palvelujen ostot -1 187 995 -1 709 274 69,5 % -1 118 746 -1 741 665 6,2 % -1 709 274
Aineet, tarv. ja tavarat -37 010 -82 300 45,0 % -47 246 -74 230 -21,7 % -82 300
Avustukset -1 200 0 -55 866 -115 961 0
Muut toimintakulut -1 077 025 -1 583 566 68,0 % -1 007 536 -1 488 253 6,9 % -1 583 566
TOIMINTAKATE -5 379 420 -8 392 862 64,1 % -5 101 691 -7 857 314 5,4 % -8 412 829
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Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Hyvinkään lukio tarjoaa ja järjestää monipuolista ja laa-
dukasta lukio-opetusta nuorille ja aikuisille aamusta il-
taan. Hyvinkään lukiolla on valtakunnallinen luonnontie-
teellinen erityistehtävä. Hyvinkään lukion yhteydessä toi-
mivat myös aikuislinja, 10-luokka ja aikuisten perusope-
tus. 

Lukiot tekevät tiivistä yhteistyötä Hyria Koulutuksen 
kanssa mm. kaksoistutkintojen ja opiskelijahuollon 
osalta. 

Työpajatoiminnan toteuttamisen hoitaa Hyria. 

Hyvinkään Opisto on kaikille kansalaisiille tarkoitettu va-
paan sivistystyön ja sivistyksen toimija. Sen tavoitteena 
on saada kansalaiset liikkeelle ja tehdä yhteistyötä laa-
jasti kaupungin muiden toimijoiden ja Hyria Koulutuksen 
kanssa. 

Olennaiset tapahtumat 
 
Kipinä-talon rakentaminen on edennyt suunnitelmien 
mukaan. Touko- elokuussa keskityttiin Kipinän kalusta-
mis- ja AV-suunnitteluun. 

Lukion syksyllä käynnistynyt opetussuunnitelmatyö siirtyi 
koronan myötä etäkokouksiin ja verkkoon. Sen valmiste-
lua on jatkettu kesäkuukausien jälkeen. 

Ylioppilaskirjoitukset toteutettiin onnistuneesti, vaikka 
koronan takia kirjoitusten aikataulua nopeutettiin viimei-
sen kirjoitusviikon osalta. Ylioppilasjuhlat pidettiin elo-
kuussa 

Yhteisvalinnassa lukioiden vetovoima kasvoi ja aloitus-
paikat saatiin täyteen.  

Elokuun alusta lähtien Hyvinkään lukiot yhdistyivät hallin-
nollisesti.  

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja 
henkilöstöön 
 
Lukiolaiset ja Hyvinkään Opiston opiskelijat siirtyivät etä-
opiskeluun maaliskuun puolivälissä. Lukiolaiset palasivat 
lähiopiskeluun toukokuun viimeisellä viikolla, jolloin koe-
viikko toteutettiin osittain lähikokeina 

Hyvinkään Opistossa koronan vaikutukset näkyivät lä-
hinnä peruttuna opetuksena. Epävarmuus tulevasta nä-
kyy Opiston puolella opiskelijamäärän vähenemisenä ja 
tulojen romahtamisena. Kurssimaksuja syksyn kurssien 
osalta ei ole vielä kokonaisuudessaan voitu periä. 

Kestävän talouden ohjelma 

Palvelualueelle ei kohdennu Kestävän talouden ohjelman 
toimenpiteitä vuodelle 2020. 
 

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpi-
teet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 
Hyvinkään Opiston tulot ovat elokuun loppuun men-
nessä laskeneet noin 60 000 euroa. 

Määrärahamuutosesitykset 

Kipinä-talon valmistuminen on jonkin verran edellä aika-
taulua. Tämän myötä Kipinän kalustamiseen päästään 
suunniteltua aikaisemmin. Osavuosikatsauksen yhtey-
dessä esitetään vuoden 2021 investointiosan irtaimen 
omaisuuden 1 000 000 euron kalustomäärärahan siirtä-
mistä vuodelle 2020 ja Metsäkaltevatalon kalustamiseen 
vuodelle 2020 varatusta 500 000 euron määrärahasta 
siirrettäväksi Kipinän kalustamiseen 100 000 euroa vuo-
delle 2020. 

Henkilöstömäärän kehitys tammi–elokuussa 

Eläköitymisen myötä henkilöstömäärä on pudonnut kah-
della. 

 

 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019

Ennuste 
2020

Vakinaiset 57,0 62,0 57,0 57,0
Määräaikaiset 9,0 9,0 14,0 9,0
Yhteensä 66,0 71,0 71,0 66,0
HTV2 46,3 68,0

Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019

Ennuste 
2020

Lukio-opetus
Oppilasmäärä 937 975 971 975

4 493 7 038 6 752 6 714
Hyvinkään Opisto

Opetustunnit 6 604 14 500 14 130 12 824
107,49 88,47 88,41 102,02

13,46 29,66 28,90 28,07

€/oppilas, netto

Menot, €/opetustunti
Tulot, €/opetustunti
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Varhaiskasvatus 
 

 
 
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on var-
haiskasvatuslain velvoitteiden täyttäminen ja perusopetus-
lain mukaisen esiopetuksen järjestäminen yhteistyössä pe-
rusopetuksen kanssa. 
 
Varhaiskasvatuslaki, laki yksityisen hoidon tuesta, laki koti-
hoidon tuesta sekä perusopetuslaki esiopetuksen ja esi-
opetuksen kuljetusten osalta määrittävät palveluiden kes-
keiset tehtävät. Asiakasmaksuista säädetään asiakasmak-
sulailla. Lisäksi toimintaa ohjaavat lautakunnan vahvista-
mat varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetus-
suunnitelma.  Kunnallista varhaiskasvatuspalvelua täyden-
tävää varhaiskasvatuspalvelua voidaan hankkia myös osto-
palvelusopimuksen avulla, joka hyväksyttiin opetuslauta-
kunnassa 11.12.2018 § 104. Kunnallisen varhaiskasvatus-
paikan sijaan perhe voi valita kunnan hyväksymän yksityi-
sen palveluntuottajan. Yksityiseen varhaiskasvatukseen 
perhe voi saada lakisääteistä yksityisen hoidon tukea ja Hy-
vinkää-lisää sekä yksityisen varhaiskasvatuksen sisarusli-
sää. Lasten kotihoitoon on tarjolla myös lakisääteinen koti-
hoidon tuki.  
 
Olennaiset tapahtumat 
 
Esiopetus- ja varhaiskasvatuspaikat on pystytty järjestä-
mään kaikille hakijoille lain edellyttämällä tavalla. Varhais-
kasvatusikäisten 0–6-vuotiaiden lasten määrä väheni 141 
lapsella joulukuusta 2018 joulukuuhun 2019. Vaikka synty-
vyys Suomessa kasvoi alkuvuonna 2020, se ei valitettavasti 
näkynyt Hyvinkäällä, vaan Hyvinkään kaupungin varhais-
kasvatusikäisten lasten määrä väheni entisestään. Vuonna 
2019 Hyvinkäälle syntyi 334 lasta, keskimäärin 28 lasta kuu-
kaudessa. Tammi-heinäkuussa 2020 syntyi 197 lasta. Lop-
puvuonna arvioidaan syntyvän 151 lasta, joten vuonna 
2020 syntyisi yhteensä 348, mikä on hieman viime vuotta 

suurempi (334). Varhaiskasvatukseen osallistuneiden las-
ten määrä oli elokuussa 78 %, joka oli sama kuin vuotta 
aiemmin. Ostopalvelusopimusta hyödynnettiin niissä tilan-
teissa, joissa varhaiskasvatuspaikkaa ei pystytty tarjoa-
maan kunnallisista päiväkodeista. Suomenkielisen varhais-
kasvatuksen osalta paikkoja ostettiin kevään aikana 34 lap-
selle ja elokuun alusta 22 lapselle. 
 
Vuosi 2020 on ollut erittäin haasteellista aikaa. Varhaiskas-
vatuksen palvelualueelle kohdennettiin talouden tasapai-
notusohjelmaan liittyen -2 miljoonan euron tavoite. Niihin 
liittyvien toimien valmistelu, suunnittelu ja kysymyksiin vas-
taaminen on vaatinut paljon aikaa. Tämän lisäksi Hyvin-
käänkylän päiväkodin lakkauttamiseen liittyvä prosessi 
työllisti. Opetuslautakunta teki päätöksen 28.1.2020 § 2 Hy-
vinkäänkylän päiväkodin lakkauttamisesta 1.7.2020 alkaen, 
mutta päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus 24.2.2020, 
jonka lautakunta käsitteli 31.3.2020 § 25. Päätöksestä ei ole 
tehty oikaisua hallinto-oikeuteen. 
 
Uusi palveluvalikko otettiin käyttöön 1.8.2020 alkaen. Ko. 
opetuslautakunnan päätöksestä 28.1.2020 §4 tehty oikai-
suvaatimus hylättiin opetuslautakunnassa 3.3.2020. Palve-
luvalikosta tehtyyn kunnallisvalitukseen (Helsingin hallinto-
oikeuden lausuntopyyntöön) vastattiin 14.8.2020. Ko. vas-
tauksen opetuslautakunta merkitsi tiedoksi 25.8.2020.  
 
Metsäkaltevatalon toiminnan suunnittelu tehtiin monialai-
sena yhteistyönä. Kalustehankintaan liittyvä hankintapää-
tös hyväksyttiin opetuslautakunnassa 31.3.2020 § 37. Var-
haiskasvatuksen osalta toiminta käynnistyi 10.8.2020. 
 
Avoimien päiväkotien, Pikku-Veturi ja Päiväpirtti, kerhojen 
ja avoimen päiväkodin sisällöllistä ja rakenteellista toimin-
tamallia muutettiin elokuun alusta 2020. Jatkossa avoimen 
päiväkodin toiminnassa painottuu itseohjautuvuus ja ver-
taistuellisuus. Tällä tarkoitetaan mm. sitä, että huoltajat toi-
mivat aktiivisina ryhmän jäseninä niin suhteessa omaan 

Varhaiskasvatus Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019

Muutos %               
1- 8 

2019>2020

Ennuste 
2020

TOIMINTATUOTOT 1 532 458 2 726 300 56,2 % 1 823 071 2 865 312 -15,9 % 2 597 080
Myyntituotot 51 071 57 000 89,6 % 76 979 143 864 -33,7 % 82 000
Maksutuotot 1 340 409 2 530 000 53,0 % 1 628 282 2 537 445 -17,7 % 2 321 000
Tuet ja avustukset 137 164 138 000 99,4 % 113 401 179 572 21,0 % 190 266
Muut toimintatuotot 3 814 1 300 293,4 % 4 409 4 431 3 814
TOIMINTAKULUT -18 226 767 -28 829 442 63,2 % -19 072 732 -28 720 888 -4,4 % -28 335 708
Henkilöstökulut -11 014 785 -16 926 681 65,1 % -11 094 466 -16 773 776 -0,7 % -16 927 147
Palvelujen ostot -2 433 735 -4 062 444 59,9 % -2 756 160 -4 278 135 -11,7 % -4 062 444
Aineet, tarv. ja tavarat -80 401 -234 700 34,3 % -116 313 -175 394 -30,9 % -197 500
Avustukset -2 306 408 -3 940 000 58,5 % -2 783 416 -3 961 190 -17,1 % -3 483 000
Muut toimintakulut -2 391 436 -3 665 617 65,2 % -2 322 377 -3 532 393 3,0 % -3 665 617
TOIMINTAKATE -16 694 309 -26 103 142 64,0 % -17 249 661 -25 855 576 -3,2 % -25 738 628
 Poistot ja arvonalent. -15 088 -49 000 30,8 % -27 566 -40 470 -45,3 % -22 151
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lapseensa kuin muihin perheisiin. Lapsiperheiden oppimis-
ympäristöön tehdään vaihtuvia muutoksia esim. muokkai-
lemalla leikkipisteitä ja vaihtelemalla leluja. Toiminnassa 
korostetaan ammatillista vuorovaikutteista ohjausta. Myös 
teksti- ja kuvaopasteisuutta lisättiin. Päiväpirtin toiminta 
painottuu ohjattuun ulkotoimintaan ja Pikku-Veturissa jat-
ketaan moniammatillista yhteistä työtä. Myös varhaiskas-
vatuksen kerhojen rakennetta muutettiin siten, että jat-
kossa ne on tarkoitettu 1–4-vuotiaille lapsille. Toiminta-
vuonna 2020-2021 kerhot toimivat Aamutuulen ja Vehko-
jan päiväkotien tiloissa sekä Päiväpirtissä. 
 
Tilakeskus suoritti muutamissa päiväkodeissa kiinteistön 
kuntoa parantavia ja ylläpitäviä isompia ja pienempiä pe-
ruskorjaustöitä. Punaojan päiväkodissa tehtiin toimintatilo-
jen rakennetiivistyksiä sekä ryhmätilojen pintakorjauksia, 
jotka jatkuvat edelleen. Vehkojan päiväkodissa aloitettiin 
märkäeteisten ja wc-tilojen peruskorjaus- ja muutostyöt. 
Muutaman ryhmätilan korjaukset jäivät odottamaan vuo-
roaan. Hangonsillan päiväkodissa saatettiin loppuun toi-
mintatilojen rakennetiivistykset sekä ryhmätilojen pinta-
korjaukset. Päiväkodin keittiön lattiakorjaus jäi tällä erää 
toteutumatta. Anttilantalon päiväkodin ryhmätiloissa teh-
tiin rakennetiivistyksiä ja pintakorjauksia. Kenttäkadun päi-
väkodin toteutettiin yhden ryhmätilan muutostyöt, jotta se 
soveltuu myös vuorohoidon tarpeisiin. Aamutuulen päivä-
kodin leikkipihan kosteusongelmat korjattiin ja Martintalon 
päiväkodin leikki- ja välituntipihan peruskorjaus toteutet-
tiin.  
 
Varhaiskasvatuksen aloitukseen ja lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelmaprosessiin liittyvä kysely toteutetaan uusille 
aloittaneille perheille Webropol-kyselynä. Kyselyn tulokset 
käsitellään kolme kertaa vuodessa. Tuloksiin voi perehtyä 
tarkemmin os. www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/var-
haiskasvatus/kyselyt/kyselyiden-tulokset/  
 
Varda ja Koski-tietovarantojen käyttöönotto jatkuu edel-
leen. 
 
Varhaiskasvatuksen sähköisten päätösten käyttöönotta-
miseksi perustettiin yhteistyöhanke tietohallinnon kanssa, 
johon haettiin avustusta valtiovarainministeriöltä. Hank-
keeseen ei saatu avustusta, silti hanketta yritettiin edistää 
omin voimavaroin. Tavoitteena oli ottaa käyttöön sähköiset 
palvelupäätökset Suomi.fi palvelun avulla. Suomi.fi kautta 
lähetettävien päätösten lisäksi tarvittava paperipäätösten 
postitus ei kuitenkaan toiminut, joten päätösten perille me-
nosta ei saatu varmuutta. Sähköisten päätösten käyttöön-
ottamisen mahdollisuutta Suomi.fi palvelun avulla seura-
taan edelleen ja pyritään sen käyttöönottoon heti, kun 
Suomi.fi palvelu toimii myös paperipostituksen osalta.  
 
Varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan ja Aamu-
tuulen päiväkodin johtajan rekrytoinnit suoritettiin maalis-
huhtikuussa. Päiväkodeissa integroiduissa erityisryhmissä 
työskentelevien erityisopettajien paikkoja ei ole viime vuo-
sina saatu täytettyä kelpoisuusehdot täyttävillä henkilöillä. 

Edellä mainituista johtuen kolmen erityisopettajan vakans-
sin työnkuva muutettiin yhteisölliseksi erityisopettajaksi, 
jolloin työskentely tapahtuu koko päiväkodissa. Uudella 
työnkuvalla henkilöt saatiin rekrytoitua elokuusta 2020 al-
kaen. Varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinnissa on 
edelleen haasteita, kaikkiin vakansseihin ei ole saatu kel-
poisuusehdot täyttäviä työntekijöitä. Varhaiskasvatuspal-
velut ja henkilöstöhallinto suunnittelivat ja valmistelivat yh-
teistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa varhaiskasvatuk-
sen lastenhoitajille suunnattua omaehtoista monimuoto-
koulutusta varhaiskasvatuksen opettajaksi.  Oulun yliopisto 
koordinoi lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi 
monimuotokoulutuksen suunnittelua. 
 
Hankkeet  
• Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen var-

haiskasvatuksessa -hanke (YHES) jatkuu syksyn 2020 
ajan. Hankkeelle myönnettiin valtionavustusta 40 800 
euroa (kokonaismenot yhteensä 51 000 euroa, hanke-
aika 1.9.2018–30.6.2020, jota jatkettiin koronan takia 
31.12. 2020 asti). 

• Positiivisen diskriminaation edistäminen varhaiskasva-
tuksessa -hanke jatkuu. Hankkeelle myönnettiin valti-
onavustusta 124 844 euroa (kokonaismenot 156 056 
euroa, avustuksen käyttöaika 1.8.2019–31.12.2020). 

• Esi- ja perusopetuksen Tasa-arvoa edistävät toimenpi-
teet –valtionavustus, josta varhaiskasvatuksen osuus 
16 000 euroa (varhaiskasvatuksen kokonaismenot 20 
000 euroa, avustuksen käyttöaika 1.8.2019–
31.12.2020). Palkataan syyslukukaudeksi esiopetuk-
seen yksi osa-aikainen varhaiserityisavustaja.   

• Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoraha, josta varhaiskas-
vatuksen osuus 26 000 euroa (avustuksen käyttöaika 
1.8.2020 – 31.12.2021). Palkataan kaksi osa-aikaista 
varhaiserityisavustajaa esiopetukseen.  

• Varhaiskasvatuksen tasa-arvoraha ”Laatua alle 3-vuoti-
aiden pedagogiikkaan sekä yhdenvertaisuutta varhai-
seen tukeen” (reilut 111 000 euroa, avustuksen käyttö-
aika 1.8.2020–31.12.2021). Palkataan yksi varhaiskas-
vatuksen opettaja alle 3-vuotiaiden pedagogiikkaa ke-
hittämään sekä kaksi varhaiserityisavustajaa.  

• Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaiku-
tusten tasoittaminen varhaiskasvatuksessa -avustus 
(54 750 euroa, käyttöaika 1.8.2020–31.7.2021). Palkat-
tiin varhaiskasvatuksen sosionomi vuorohoitopäiväko-
tiin lisäresurssiksi koko toimintavuodeksi sekä jatke-
taan määräaikaisen resurssi-S2-opettajan palkkausta 
kevään 2021 ajan. 

• Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaiku-
tusten tasoittaminen esiopetuksessa -avustus / yhteis-
hanke perusopetuksen kanssa (esiopetuksen osuus 
30 000 euroa, käyttöaika 1.8.2020–31.7.2021). Palka-
taan esiopetusryhmiin kaksi varhaiserityisavustajaa 
(työaika 30 tuntia/ viikko). 

• Opetushallituksen hankehaku käynnissä: Innovatiivis-
ten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasva-
tuksessa. 
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Yksityinen varhaiskasvatus: 
• Touhula Taikametsä lopetti toimintansa 29.2.2020. 
• Korona-viruksen vaikutukset heijastuivat yksityisiin 

päiväkoteihin voimakkaasti. Valtioneuvoston julistet-
tua poikkeustilan käynnistettiin yhteistoimintaneuvot-
telut seuraavissa yksiköissä: Touhulat Ilona, Ihmekone, 
Taikahattu ja Riemurinne, Luontopäiväkoti Otava, Kids 
Valley ja Päiväkoti Lumo. Kaikissa edellä mainituissa lo-
mautettiin henkilöstöä poikkeustilan aikana. 

• Koronan aiheuttaman poikkeusajan aikana yksityiset 
palveluntuottajat jatkoivat toimintaansa sekä pitäen 
päiväkodit auki että tarjoten etätehtäviä lapsille kotiin. 
Keskimäärin yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivä-
hoitajilla paikalla lapsista oli alle 20 % poikkeusaikana. 

 
Touhula päiväkotien yrityssaneeraukseen liittyen 
• Touhulan yrityssaneeraukseen liittyvistä toimista saa-

tiin alustavat tiedot 27.5.2020. 
• Touhula yt-prosessin päätyttyä 15.6.2020 Touhula tie-

dotti 18.6.2020 lopettavansa toimintansa Hyvinkäällä 
sijaitsevissa Touhula Ihmekone, Touhula Ilona ja Tou-
hula Taikahattu päiväkodeissa 31.7.2020. Käytännössä 
tämä tarkoitti 114 rakenteellisen varhaiskasvatuspai-
kan vähenemistä.  

• Touhulan yrityssaneerauksen jatkotoimista ei ole vielä 
tietoa. 

 
Pilke päiväkodit Oy perusti Ihmekoneen ja Taikahatun tiloi-
hin uudet päiväkodit, joihin huoltajien oli mahdollisuus 
tehdä uudet hoitosopimukset. Touhula Ilona lopetti toimin-
tansa kokonaan. Munckinkulman Kieku aloittaa varhaiskas-
vatustoiminnan syyskuun aikana kieli- ja kulttuuripainottei-
sena 50-paikkaisena yksityisenä päiväkotina. 
 
Yksityisen varhaiskasvatuksen kuntalisää tarkasteltiin ope-
tuslautakunnassa keväällä 2020. Opetuslautakunnassa 
31.3.2020 päätettiin tehdä kuntalisään indeksi- ja tasokoro-
tus. Yksityiset palveluntuottajat (Folkhälsan daghem i Hy-
vinge, Päiväkoti Lumo ja Kids Valley) tekivät päätöksestä oi-
kaisuvaatimuksen, mikä hylättiin opetuslautakunnassa 
28.4.2020. Kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta ja hyväk-
syi 30.4.2020 indeksi- ja tasokorotukset kuntalisään. 
 
Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen-
kilöstöön 
 
Valtioneuvoston linjasi toimista varhaiskasvatuksen ja esi-
opetuksen järjestäjille koronavirustartuntojen leviämisen 
hidastamiseksi 16.3.2020. Näiden toimien pohjalta linjat-
tiin, että varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yh-
teydessä järjestettävä esiopetus pidettiin toiminnassa. 
Tällä turvattiin yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten 
alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja 
mahdollistettiin vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto 
kuitenkin suositti, että huoltajat hoitaisivat lasta kotona, jos 
siihen olisi mahdollisuus. Esiopetusta ei siirretty etäopetuk-
seen, vaikka perusopetus siirtyi. 
 

Poikkeusaikana varhaiskasvatusta järjestettiin kaikille huol-
tajille varhaiskasvatuslain ja -asetuksen mukaisesti. Var-
haiskasvatuspalveluissa noudatettiin valmiussuunnitel-
maa, joka sisältää suunnitelman palveluiden järjestelyistä 
poikkeustilanteissa. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta 
ja kerhot suljettiin.  Kouluilla toimivat esiopetusryhmät ja 
pienet päiväkodit suljettiin, koska lasten määrä varhaiskas-
vatuksessa romahti heti ensimmäisistä päivistä alkaen. 
Edellä mainittujen päiväkotien lapset ja henkilöstö sijoitet-
tiin mahdollisuuksien mukaan kokonaisina ryhminä lähi-
päiväkoteihin. Ryhmille pyrittiin mahdollistamaan oma ryh-
mätila. Koronapandemiaan liittyen varhaiskasvatuksessa 
lasten määrä putosi aluksi noin 20 %, nousten sieltä pikku-
hiljaa, ollen viikolla 19 noin 27 %. Alla oleva taulukko kuvaa 
viikoittaista lasten määrää varhaiskasvatuksessa. Palvelut 
järjestettiin 17 eri päiväkodissa. 

Alla oleva taulukko kuvaa tilannetta elokuussa.  

 
 
Poikkeusajan tilanteen järjestelyissä, toiminnassa sekä 
viestinnässä pyrittiin huomioimaan uuden tilanteen tuo-
mat haasteet niin lasten, huoltajien kuin työntekijöiden 
kohdalta. Työpaikan vaarojen ja riskien arvioinnin ohjeis-
tuksessa huomioitiin mm. seuraavat asiat: Koronaviruk-
seen sairastumiseen liittyen ohjeistukset perustuivat valta-
kunnallisiin Suomen hallituksen/eduskunnan, STM:n (sosi-
aali- ja terveysministeriö) ja THL:n (Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos) antamiin ja päivittyviin ohjeisiin / suosituksiin 
sekä paikallisella tasolla Keusoten (Keski-Uudenmaan sote 
-kuntayhtymä) ja Hyvinkään kaupungin henkilöstökeskuk-
sen antamiin toimintaohjeisiin ja suosituksiin. Ajan tasalla 
olevat päivitetyt toimintaohjeet tallennettiin sisäiseen 
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intraan sekä Hyvinkään kaupungin internetsivuille. Keskei-
simmät ohjeet työyhteisöt tulostivat yhteisesti näkyville.  
 
Varhaiskasvatuksen toimintaohjeissa painotettiin mm. seu-
raavia asioita: käsienpesua ja pienryhmätoimintaa lisättiin, 
leluja pestiin enemmän ja lelumäärää vähennettiin, ulkoi-
lua lisättiin, vältettiin koko talon yhteisiä tilanteita ja toimin-
tahetkiä, vasu keskustelut siirrettiin etäkeskusteluiksi, etä-
työskentelymahdollisuuksia ja sähköisiä kokouksia lisättiin, 
huoltajien saattoliikkumista ohjeistettiin uudella tavalla, 
vuorovaikutus- ja kontaktitilanteissa huomioitiin mahdolli-
suuksien mukaan riittävä etäisyys, korostettiin, että hoi-
dossa ja töissä ollaan vain terveenä. Koska valtioneuvosto 
suositti, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdol-
lisuus, varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen 
poikkeusajalta vietiin opetuslautakuntaan. Hyvinkään ope-
tuslautakunta päätti 31.3.2020, että valtioneuvoston mää-
rittelemältä poikkeusajalta 18.3.–13.5.2020 ei peritä asia-
kasmaksua poissaolopäiviltä niiltä perheiltä, jotka pitävät 
lapsensa poissa varhaiskasvatuksesta pandemiaan liittyen. 
Samassa yhteydessä hoitopaikkatakuuehtoja lievennettiin. 
 
Heti poikkeusajan alettua lasten määrä varhaiskasvatuk-
sessa romahti, joten työntekijöille myönnettiin vuosilomia, 
palkattomia vapaita ja tasoitusvapaita mahdollisimman 
paljon. Poikkeusaikana keikkalaisia ja sijaisia ei juurikaan 
käytetty. Priman mukaan maaliskuussa 2020 lomia pidet-
tiin 1,7 päivää / työntekijä, kun vastaavasti maaliskuussa 
2019 lomia pidettiin 0,9 päivää / työntekijä. Vuonna 2020 
huhtikuussa vuosilomia pidettiin 4,2 päivää / työntekijä, 
kun niitä huhtikuussa 2019 pidettiin 1,2 päivää / työntekijä. 
Poikkeusaikana henkilöstön töitä järjesteltiin normaalin 
toiminnan lisäksi seuraavasti: 
• Kotona olevien lasten ja perheiden kanssa pidettiin yh-

teyttä Muksunetin ja kirjepostin välityksellä. Lisäksi 
heille annettiin toimintavinkkejä ja tehtäviä. Perheet 
myös hakivat tätä materiaalia päiväkodin portilta.  

• Päiväkotien ikkunoihin ja pihoille laitettiin kivoja jut-
tuja, joita perheet voivat ilta-aikaan bongailla.  

• Kotona oleville perheille soitettiin ja kyseltiin kuulumi-
sia, varsinkin tukea tarvitsevien lasten kohdalla tämä 
oli tärkeää. 

• Kasvun ja oppimisen tuen tiimin jäsenet tarjosivat ak-
tiivisesti perheille konsultointiapua puhelimitse ja tar-
jouksiin myös tartuttiin.  

• Kohtaamispaikka Pikku-Veturin ollessa suljettuna suun 
motoriikan ja ravitsemuksen teemaviikot toteutettiin 
Facebook-livenä.  

• Osa henkilöstöstä tuotti materiaalia (videoita ym.) var-
haiskasvatuksen verkkosivuilla olevalle Mitä tehtäis? -
sivustolle kotona oleville perheille. Sivustolla oli mate-
riaalia ja tehtäviä myös esioppilaille 30.3.2020 alkaen.  

• Varhaiskasvatuksen muista yleisistä tehtävistä tehtiin 
lista, johon työntekijät saivat ilmoittautua kiinnostuk-
sensa ja osaamisensa mukaan. 

• Vuodenajan normaaleja tehtäviä, esim. lasten varhais-
kasvatussuunnitelma- ja siirtokeskusteluja, sisäisiä ar-
viointipalavereja ym. hoidettiin aiemmasta poikkeavin 

tavoin (mm. ryhmäpuheluina, videopuheluina, Team-
silla, ulkona kävellen). 

 
Työn riskien arviointi koronavirusepidemian aikana toteu-
tettiin työyhteisöille toukokuussa. Tulokset käytiin läpi var-
haiskasvatuksen johtoryhmässä kesäkuussa. Korona-ajan 
arviointia -kysely henkilöstölle toteutettiin kesä-elokuussa. 
Kyselyssä tarkasteltiin viestintää ja ohjeistuksia niin terveel-
lisyyteen ja turvallisuuteen kuin pedagogiseen toimintaan 
liittyen. Lisäksi koottiin henkilöstön omia hyviä käytäntöjä 
poikkeusajalta sekä ajatuksia jatkotoimenpiteistä. Tulokset 
käytiin läpi elokuussa varhaiskasvatuksen johtoryhmässä. 
Tuloksista yleisesti voi todeta viestinnän / tiedottamisen 
haasteellisuuden muuttuvissa tilanteissa sekä henkilöstön 
huolen mahdollisuudesta altistua virukselle. 
 

Koronan vaikutukset talouteen 
 
Asiakasmaksujen arvioitu toteuma koko vuodelta olisi noin 
200 000 euroa pienempi talousarvioon verrattuna, vaikka 
asiakasmaksuja arvioidaan kertyvän syksyllä hiukan enem-
män palveluvalikon uudistuttua. Koronapandemia on vai-
kuttanut myös lapsiperheiden talouteen, joten asiakas-
maksukertymän arvioidaan pienentyvän. Myös luottotappi-
oita arvioidaan kertyvän odotettua enemmän. 
 
Poikkeusaikana henkilöstöresurssin käytön mahdollisuu-
det hyödynnettiin varhaiskasvatuksessa melko onnistu-
neesti. Henkilöstökuluissa on tullut säästöä mm. palkatto-
mien vapaiden myötä. Touko-kesäkuussa henkilöstö piti 
vuosilomia ja virkavapaita/työlomia noin 2 600 päivää 
enemmän kuin vuonna 2019. Heinäkuussa 2020 vuosilo-
mia ja virka-/työvapaita kertyi noin 1 700 päivää vähemmän 
kuin vuonna 2019. Osaksi tämä johtui siitä, että koronan ta-
kia kesän päivystysaikaa lyhennettiin ja päivystäviä yksi-
köitä lisättiin.  
 
Koronaviruksen mahdollisen etenemisen vaikutuksia syk-
syn osalta henkilöstökustannuksiin ja muihin kustannuk-
siin on vaikeaa arvioida. Toteutuneita hoitopäiviä on vä-
hemmän, joten toimintakate/hoitopäivä -hinta on noussut 
41 % edellisen vuoden osavuosikatsaukseen verrattuna. 
 
Kestävän talouden ohjelma 

Varhaiskasvatuspalveluiden osalta kestävän talouden oh-
jelmasta seuraavat toimet on laitettu täytäntöön: 
• Hallinnosta on vähennetty 0,5 vakanssia 
• Eläköityvien ja avoimeksi tulevien ryhmäavustajien ja 

perhepäivähoitajien tilalle ei ole palkattu uusia työnte-
kijöitä 

• Kerhorakenne muutettiin 1.8.2020 alkaen varhaiskas-
vatuksen lastenhoitaja painotteiseksi, samalla vähen-
nettiin kolme ryhmäavustajan vakanssia 

• Kohtaamispaikkatoiminta muuttuu perhekahvilatyyp-
piseksi 1.8.2020 alkaen 
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• Täyttöastetavoitteesta ja päivystysluonteisesta toi-
mina-ajan laajenemisesta on keskusteltu varhaiskas-
vatuksen johtoryhmässä, keskustelua jatketaan päivä-
hoitoyksiköissä.  

• Varhaiskasvatuksen palveluvalikko otettiin käyttöön 
1.8.2020. 

• Hyvinkäänkylän päiväkodin toiminta päättyi kesä-
kuussa 2020. 

 
Lasten määrässä tapahtuvat jatkuvat muutokset suuntaan 
ja toiseen aiheuttavat aina varhaiskasvatuspalveluissa 
haasteita talousarviossa/käyttösuunnitelmassa pysymi-
seen. Varhaiskasvatuspaikka tulee kuitenkin aina myöntää 
lain edellyttämällä tavalla, joten tarvittaessa varhaiskasva-
tuspalvelut joutuvat palkkaamaan uusia määräaikaisia 
työntekijöitä tai ostamaan paikat yksityisiltä toimijoilta. Var-
haiskasvatuksen lapsimäärä on hiukan pudonnut kuluvana 
vuonna ja lasten tuen tarve on pysynyt lähes samana ver-
rattuna vuoden takaiseen. 
 
Henkilöstökustannusten osalta palaaminen täysimääräi-
seen lomarahaan nostaa kustannuksia. Uuteen sopimuk-
seen sisältyy 1,5 %:n palkankorotuksen lisäksi henkilöstö-
kustannuksia lisäävänä tekijänä kiky-tuntien poistuminen. 
Laskennallisesti voidaan spekuloida, että 30 minuutin pois-
tumisen vaikutus varhaiskasvatuksen hoito-, kasvatus-, 
opetushenkilöstön viikkotyöajasta (6 min/pv), merkitsisi li-
säkustannuksia vuodessa noin 140 000 – 150 000 euroa. 
Spekulointi lähtee ajatuksesta, että poistuvat minuutit on 
muutettu tunneiksi ja kerrottu keskimääräisellä tuntipal-
kalla, mutta myös siitä, että ko. ajalle pitäisi resursoida 
työntekijä.  
 
Henkilöstön poissaolot ovat lisääntyneet, joten esim. sai-
rauspoissaolot voivat aiheuttaa budjetin ylitysuhan. Toimi-
van varahenkilöjärjestelmän ja toimintamallin, jossa ryh-
mäavustaja sijoitetaan tarvittaessa varahenkilöksi, arvioi-
daan kuitenkin vähentävän henkilöstön sairauspoissaolo-
kustannuksia. Vuosilomia on sijoitettu ja sijoitetaan jatkos-
sakin pääsääntöisesti tilanteeseen, jolloin lapsia on eniten 
poissa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta.  
 
Budjetin ylityspainetta vähentää Hyvinkäänkylän päiväko-
din toiminnan lakkaaminen. Kapulan esiopetusryhmän toi-
minta jatkuu toimintavuoden 2020–2021. Metsäkaltevata-
lon toiminta alkoi elokuussa.  
 

Kotihoidon tuen osalta arvioidaan säästyvän noin 175 000 
euroa. Yksityisen hoidon tuen ja sen kuntalisän osalta arvi-
oidaan säästyvän noin 282 000 euroa. Yksityisen hoidon 
tuen indeksitarkistus ja alle 3-vuotiaiden tasokorotus 
1.8.2020 alkaen on huomioitu ennusteessa. Myös ostopal-
velusopimuksen indeksinmukainen tarkistus 1.8.2020 al-
kaen on huomioitu ennusteessa. 
 
Laskennallinen arvonlisäveropalautus 
Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuspalvelut on hankki-
nut esiopetuspalvelua yksityiseltä palveluntuottajalta.  Esi-
opetuspalvelun ostosta vuosina 2017-2019 ei ole haettu 
laskennallista palautusta. Verohallinnon mukaan palautuk-
seen olisi oikeus, silloin kun kyseessä on sosiaalihuoltoon 
liittyvä palvelu. Hyvinkään kaupunki hakee laskennallisen 
arvonlisäveron palautusta takautuvasti esiopetuksen osto-
palveluista vuosilta 2017-2019, yhteensä 28 253,75 euroa. 
 
Menoja karsitaan tarvittaessa hankintamäärärahoista.  
 

Määrärahamuutosesitykset 
 
Laaditun ennusteen mukaan varhaiskasvatuksen toiminta-
kate on toteutumassa 364 500 euroa muutettua talousar-
viota parempana. Ennusteen perusteella esitetään, että 
360 000 euroa siirretään perusopetuksen palvelualueelle 
kattamaan perusopetuksen ylitysuhkaa. 

 

Henkilöstömäärän kehitys tammi–elokuussa 
 
Keväällä 2020 jouduttiin palkkaamaan lasten yksilöllisen 
kehityksen ja oppimisen tuen tarpeisiin kaksi määräaikaista 
avustajaa (yhteensä 6 kk). Toimintavuodeksi 2019-2020 pal-
kattiin kolme varhaiserityisavustajaa Positiivisen diskrimi-
naation edistäminen -avustuksella ja yksi varhaiserityis-
avustaja esiopetusryhmään Tasa-arvoa edistävät toimenpi-
teet -avustuksella. Lisäksi on palkattuna neljä hanketyönte-
kijää valtionavustuksilla. Varhaiskasvatusyksiköissä on jat-
kettu POLKU-hankkeen yksikkökohtaisten tavoitteiden mu-
kaista työskentelyä.  
 
Varhaiskasvatuksessa henkilöstön sairauspoissaolot ovat 
lisääntyneet huomattavasti verrattuna edellisen vuoden 
vastaavaan ajankohtaan. Toteutuneita koulutuspäiviä noin 
1 pv / työntekijä.

 
 
 

 
 
 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019

Ennuste 
2020

Vakinaiset 384,0 412,7 387,5 375,8
Määräaikaiset 13,5 7,0 20,0 15,0
Yhteensä 397,5 419,7 407,5 390,8
HTV2 236,0 416,2
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** sisältää kunnallisen, ostopalvelun ja yksityisen varhaiskasvatuksen 
* sisältää erityisen tuen päätökset, tehostetun tuen ja seurannan lapset 
 
Päiväkodeissa olevien lasten määrä sisältää koko- ja osapäivähoidossa, esiopetuksessa sekä esiopetuksen täydentävässä 
varhaiskasvatuksessa olevat lapset. 
 

Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019

Ennuste 
2020

159 316 351 918 354 720 249 071
1 183 6 116 5 479 1 777

parkki hoitopäivät
29 294 81 166 77 888 48 697

1 955 2 159 2 120 1 982
Kunnallinen 1 681 1 842 1 808 1 698

Päiväkoti 1 573 1 638 1 632 1 600
Perhepäivähoito 42 52 50 40

Kerho 33 68 67 38
33 84 59 19

Ostopalvelu 66 50 49 67
Yksityinen 208 267 263 216

Päiväkoti 196 252 250 197
Perhepäivähoito 12 15 13 20

Esiopetus 401 456 452 397
Vaka 20h/vk** 0 86 69 0

156 167 191 189
Toimintakate/hoitopäivä 81,4 55,7 54,9 77,4

Toimintakate/hoitopaikka 7 852 11 175 11 201 11 823

Lastenhoidon tuet
Lasten kotihoidon tuki

Tuensaajia/perheitä, k.a. 482 516 500 469

Tuensaajia/lapsia, k.a. 606 670 633 578

€/kotih.tuen saaja/kk 348 347 352 346

Yksityisen hoidon tuki
Lapsia, k.a. 235 267 291 223
€/yks.hoidontuen saaja/kk 512 582 524 506

Varhaiserityiskasvatus*

Varhaiskasvatus hoitopäivät
-joista avoin pk ja

Esiopetus läsnäolopäivät
Varhaiskasvatuslapset**

Avoin päiväkoti ja parkki

Varhaiskasvatus ja esiopetus
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Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta 

Kulttuuri- ja hyvinvointi 
 

Kulttuuri- ja 
hyvinvointilautakunta

Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019

Muutos %               
1- 8 

2019>2020

Ennuste 
2020

TOIMINTATUOTOT 601 863 1 741 300 34,6 % 1 277 885 2 196 100 -52,9 % 1 223 300
Myyntituotot 24 120 32 700 73,8 % 32 023 58 932 -24,7 % 32 700
Maksutuotot 186 113 886 800 21,0 % 653 272 1 191 868 -71,5 % 411 800
Tuet ja avustukset 161 302 23 000 701,3 % 150 708 185 289 7,0 % 120 000
Muut toimintatuotot 230 327 798 800 28,8 % 441 882 760 011 -47,9 % 658 800
TOIMINTAKULUT -8 039 503 -12 769 506 63,0 % -9 221 072 -13 455 939 -12,8 % -12 522 306
Henkilöstökulut -2 383 918 -3 752 226 63,5 % -2 545 017 -3 825 997 -6,3 % -3 535 326
Palvelujen ostot -1 580 631 -3 001 535 52,7 % -2 184 915 -3 330 426 -27,7 % -2 971 235
Aineet, tarv. ja tavarat -350 548 -626 600 55,9 % -426 306 -645 023 -17,8 % -626 600
Avustukset -777 974 -779 900 99,8 % -786 222 -803 186 -1,0 % -779 900
Muut toimintakulut -2 946 432 -4 609 245 63,9 % -3 278 612 -4 851 307 -10,1 % -4 609 245
TOIMINTAKATE -7 437 640 -11 028 206 67,4 % -7 943 187 -11 259 839 -6,4 % -11 299 006
 Poistot ja arvonalent. 0 -305 000 0,0 % -318 892 -567 849 -100,0 %  
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta vastaa liikunta-, kult-
tuuri-, nuoriso-, kirjasto- ja museolain määrittämistä tehtä-
vistä sekä Hyvinkääsalin toiminnasta. Sosiaali- ja terveys-
palvelujen siirryttyä 1.1.2019 lähtien Keski-Uudenmaan 
sote -kuntayhtymään (Keusote) on uutena merkittävänä 
tehtävänä tullut kaupungille jäävien hyvinvointipalvelujen 
koordinointi ja yhteistyö Keusoten toimijoihin. 

Palvelut sijoittuvat pääosin kuntalaisten vapaa-aikaan ja 
niillä on selkeästi ennaltaehkäisevä sekä sosiaalista ja hen-
kistä hyvinvointia ylläpitävä merkitys kuntalaisten elämään. 
Lisääntyvien isojen tapahtumien ja näyttelyiden myötä 
myös taloudellinen ja imagollinen merkitys kaupungille on 
kasvava. 

Muiden kaupungin hallintokuntien ja toimijoiden kanssa 
tehdään monen tasoista yhteistyötä kuntalaisten hyvin-
voinnin ja viihtyvyyden mahdollistamiseksi. Keskeisiä yh-
teistyötahoja ovat varhaiskasvatus, perusopetus, kaupun-
gin kulttuurilaitokset, Keusote, seurat, yhdistykset, oppilai-
tokset, seurakunnat, vapaaehtoiset ja yritykset. Paikallisten 
toimijoiden lisäksi yksiköillä on runsaasti yhteistyötä, alu-
eellisesti ja valtakunnallisesti eritasoisten toimijoiden 
kanssa. 

 
Olennaiset tapahtumat 
 
Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen osalta kahden ensimmäi-
sen vuosikolmanneksen tulokseen ja toimintaan vaikutti 
selkeästi koronaepidemia. Valtioneuvoston päätökseen pe-
rustuen suljettiin kaikki laitokset ja urheilukentät sekä pe-
ruttiin suunnitelmissa olleet tapahtumat. Sulkemisilla oli 
merkittävä vaikutus palvelualueen toimintaan ja talouteen. 
Nopealla aikataululla yksiköt siirtyivät toimimaan uusilla 

tuotteilla ja esimerkiksi digitaalisessa ympäristössä. Osa yk-
siköistä on keskittynyt sisällön tuottamiseen ja rakentanut 
uusia palveluja. Siirtyminen pääasiassa etätyöhön on muo-
kannut palvelujen tarjontaa ja vaikuttanut kaikkien työnte-
kijöiden tehtävien hoitamiseen. Palvelualueen työntekijät 
ovat olleet isossa roolissa toteuttamassa epidemian aikana 
sellaisia palveluja, jotka normaaliaikana eivät kuulu kau-
pungin toimintaan. Uuteen palvelumalliin siirtyminen vai-
keassa tilanteessa on onnistunut hyvin. Alla on kuvattu en-
sin eri yksiköiden normaali toiminta ja sen jälkeen erikseen 
koronan vaikutukset. 

 
Kirjasto 
Kirjastolle myönnettiin 60 000 euroa investointimäärära-
haa pääkirjaston aikuistenosaston alkuperäisten hyllyjen 
(vuodelta 1968) uusimiseen. Hankintapäätös hyllyistä teh-
tiin huhtikuun alkupuolella. Alkuvuodesta kirjastopalve-
luissa järjestettiin normaalisti tapahtumia ja koulukäyntejä. 
Valtioneuvoston päätöksellä kirjastot suljettiin 18.3.2020. 
 
Hyvinkään kirjastot aloittivat kirjastoaineiston uloslainauk-
sen (varauksien noutopalvelun) 11.5.2020. Kirjastopalvelui-
den toimipisteet avautuivat 1.6.2020. Kesäkuun valtuusto-
seminaarissa päätettiin lopettaa Paavolan kirjasto 
1.10.2020 alkaen. Päätökseen vaikuttivat kirjastopalvelui-
den säästötavoitteet ja se, että rakennus on huonossa kun-
nossa. Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston tietokantojen 
yhdistymisen suunnittelua ja aikatauluttamista jatkettiin. 
Samalla, kun Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston tieto-
kannat yhdistetään, tietokantaan liitetään myös Suomen 
lasimuseon aineistot. Pääkirjastossa jatkettiin aikuisten-
osaston hyllyremontin ja siihen liittyvien järjestelyiden 
suunnittelua. Pääkirjaston valaisinremontti jatkui suunni-
tellusti. Pääkirjastosta oli mahdollista kesän aikana lainata 
kausikortteja ns. elämyslainoja Hyvinkään Tahkon naisten 
sekä miesten kotiotteluihin. Kortilla oli mahdollista käydä 
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katsomassa yksi ottelu. Pääkirjastosta oli jälleen mahdol-
lista lainata 1.6.–31.8. yllätyskasseja. 

Museopalvelut (kaupunginmuseo ja taidemuseo) 
Museonjohtajan siirryttyä toisiin tehtäviin 1.2.2020 teh-
tävä jätettiin täyttämättä. Määräaikaiseksi museonjohta-
jaksi nimettiin oman toimen ohella kaupunginmuseon in-
tendentti. Taidemuseolla aloitti 1.1. uusi amanuenssi, joka 
jäi äitiyslomalle 2.4. Amanuenssin äitiysloman sijainen 
aloitti 2.3. Kaupunginmuseolla museoavustaja työskente-
lee näyttelyn valvonnassa 100 % työajalla 50 % sijaan. Mu-
seonjohtajan viran rekrytoimatta jättämisen aiheuttama 
henkilöstövaje vaikuttaa molempien museoiden toimin-
taan, koska näyttelyitä, tutkimusta tai kehitystyötä ei pys-
tytä tekemään samassa laajuudessa kuin aikaisemmin. 

Kaupunginmuseossa Kauppakeskus Willassa esillä oleva 
näyttely Aikansa lapset 8.11.2019–13.3.2020 teki kävijäen-
nätyksen, tavoitti uusia yleisöjä ja sai paljon positiivista pa-
lautetta. Näyttelyssä toteutettiin museon palvelukonsepti-
uudistus, jossa tarjottiin museon tutkijapalveluita ja näytte-
lyitä helpommin saavutettavasti ja luodaan rento piipah-
duspaikka kuntalaisille. Näyttely joutui sulkemaan ovensa 
ennenaikaisesti poikkeustilan vuoksi. Taidemuseolla oli 
esillä Anni Kinnusen Great Escape ja Pia Sirénin Luonnos 
5.12.2019–8.3.2020. Radoslaw Grytan ja Emma Ainalan 
näyttelyt 27.3.–27.9.2020 eivät voineet avautua suunnitel-
lusti poikkeustilan vuoksi 27.3. 

Hyvinkään museopalveluiden kaikki kohteet (taidemuseo, 
kaupunginmuseo ja Valvillan tehdasmuseo) olivat suljet-
tuina koronan vuoksi 31.5.2020 saakka. Museot avattiin 
Valvillan tehdasmuseota lukuun ottamatta 2.6.2020. Kesä-
kaudella avoinna oli taidemuseolla Radoslaw Grytan ja 
Emma Ainalan -näyttelyt ja kaupunginmuseon jatkoaikaa 
saanut Aikansa lapset -näyttely 14.6.2020 saakka sekä han-
ketyönä toteutunut Rilli-tutkijapiste 29.6.–23.8.2020. Rilli 
esittelee Hyvinkään teollista historiaa 1500-luvulta tähän 
päivään. Se on jatkossa pysyvä osa museon palveluita. 
Hankkeeseen saatiin innovatiivisiin hankkeisiin suunnattua 
OKM:n hankeavustusta 33 000 € euroa. Valvillan tehdas-
museota ei pystytty pitämään auki, koska kaupunki ei pal-
kannut vuonna 2020 kesätyöntekijöitä.  

Museot siirsivät koronakeväänä toimintaansa verkkoon. 
Näyttelyiden avauduttua digitaalinen näkyvyys on jatkunut. 
Museoiden avaamisessa noudatettiin museoalan yleisiä 
ohjeita hygieniassa ja palveluissa. Opastukset ja tapahtu-
mat peruttiin ja asiakkaita ohjattiin turvalliseen museo-
käyntiin. 

Hyvinkääsali 
Alkuvuoden osalta suunniteltu tuotannollinen volyymi olisi 
ollut tehtyjen sopimusten perusteella lähes vastaavalla ta-
solla kuin vuonna 2019, jolloin saavutettiin huomattava 
kasvu volyymissa edellisiin vuosiin verrattuna. Suunnitel-
tuja tapahtumia olisi ollut 1-4/2020 yhteensä n. 84 kpl ja ar-
vioitu kävijämäärä n. 15 000 henkeä. Koronapandemian 
vuoksi Hyvinkääsali kuitenkin suljettiin 13.3.2020, ja kaikki 
kevään tapahtumat siitä eteenpäin joko peruttiin tai siirret-
tiin myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.  

Pandemian vuoksi tehtyjen rajoitusten alkamisajankohta 
oli erityisen huono Hyvinkääsalin toiminnan kannalta, sillä 
kevään sesonki oli juuri alkamassa ja monien tulevien tilai-
suuksien lipunmyynti oli onnistunut erittäin hyvin. Tästä 
huolimatta voidaan kuitenkin todeta, että Hyvinkääsalin ve-
tovoimaisuutta alueellisena kulttuuritapahtumien tuotta-
jana ja valtakunnallisten tähtien esiintymispaikkana on 
saatu vahvistettua. 

Suunniteltuja tapahtumia olisi ollut jaksolla 04-08/2020 yh-
teensä n. 30 kpl ja arvioitu kävijämäärä n. 8000 henkeä.  

Kulttuuripalvelut 
Kulttuuripalvelut järjestää ympäri vuoden useita kaupunki-
kulttuuria ja yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia. Keväällä 
ennen koronaviruksen aiheuttamien kokoontumisrajoitus-
ten voimaan astumista ehdittiin järjestää Hyvinkään Las-
kiaisrieha 23.2. Monen muun kevään tapahtuman suunnit-
telu oli jo pitkällä, kunnes kaikki jouduttiin perumaan maa-
liskuun puolivälistä alkaen. Alkuvuoden aikana kehitettiin 
myös kaupungintalon aulan tapahtumatoimintaa sekä jat-
kettiin mukana Työ- ja elinkeinoministeriön pilotissa, jossa 
rakennetaan valtakunnallista sähköistä asiointijärjestel-
mää tapahtumien lupa-asioiden hoitoon.  

Kulttuuripalveluilla on ollut keskeinen rooli kaupungin uu-
den Hyvinkää-lehden kilpailutuksessa ja konseptoinnissa 
sekä ensimmäisen lehden tuotannossa. Ensimmäinen 
kaikki kaupungin toimialat yhdistävä lehti ilmestyi elo-
kuussa 2020. Kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö jatkaa toi-
sena lehden toimituspäälliköistä.  

Syksyn isoista tapahtumista tulevat mahdollisista ko-
ronarajoituksista huolimatta toteutumaan Hyvinkään Halo 
-valoviikot sekä Hyvinkään joulunavaus. 

Kulttuuripalveluissa työskenteli alkuvuonna päällikön li-
säksi yksi ympäristöpalveluista siirtynyt määräaikainen 
työntekijä 60 % työajalla, yksi siviilipalvelusmies sekä työko-
keilija 9.3. alkaen. Ympäristöpalveluista siirtynyt työntekijä 
siirtyi takaisin omiin tehtäviinsä 1.9., siviilipalvelusmies ko-
tiutettiin 31.7. ja työkokeilu loppui 14.6.2020. Elokuussa 
kulttuuripalveluiden henkilöstömäärä oli palannut takaisin 
yhteen henkilöön. 

Hyvinvointipalvelut 
Kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen tärkeimpiin pe-
rustehtäviin hyvinvointipalveluissa on kuulunut Hyvinkään 
sote-yhdistyksille suunnatun yhdistyskyselyn toteuttami-
nen, Hyvinkään kaupungin ehkäisevän työn suunnitelman 
2020-2021 (KH 9.3.2020) ja Hyvinkään kaupungin hyvin-
vointikertomuksen 2020 (KV 15.6.2020) laatiminen, Alueel-
lisen ehkäisevän päihdetyön suunnitelman laatimiseen 
osallistuminen (Keusote) sekä Hyvinkään kaupungin tuot-
tamien hyvinvointipalveluiden kokonaisuuden mallintami-
nen (kuhla 24.6.2020). Samalla on kehitetty, koordinoitu ja 
toteutettu ikääntyneille suunnattua vapaaehtoistyötä, jär-
jestetty hyvinvointiin liittyviä tilaisuuksia, päivitetty Eero Es-
kolan rahaston säännöt, jakoperusteet, hakuprosessi ja 
materiaalit (KV 25.5.2020) sekä käynnistetty tulevan vuo-
den 2021 toimenpiteitä mm. hyvinvointisuunnitelmaan 
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2021, Pelikirjan päivitykseen ja osallisuuden edistämiseen 
liittyen. 

Nuorisopalvelut 
Nuorisotalo Sillassa todetun sisäilmaongelman vuoksi tilaa 
ei saa käyttää toimistotilana. Nuorisopalveluiden henki-
löstö siirtyi väliaikaisesti korvaaviin toimistotiloihin helmi-
kuun alussa osoitteeseen Valtakatu 11. Lyhytaikaiseen oh-
jaustoimintaan Siltaa voi yhä käyttää, joten teemoitettu 
nuorisotoiminta (Pelitalo ja kerhot) ovat voineet jatkua ti-
loissa. Henkilöstön osalta suurimpana muutoksena on ol-
lut, että yksi kolmesta erityisnuorisotyöntekijästä on virka-
vapaalla tammikuusta kesäkuun loppuun. Tammikuussa 
julkistettiin tieto, että vs. nuorisopäällikölle myönnettiin 
kansainvälinen Warhammer Heroes -pelitunnustuspal-
kinto pitkällisestä toiminnastaan miniatyyripelien käytöstä 
nuorisotyössä. 

Liikuntapalvelut 
Tammi-helmikuussa liikuntapalveluiden toiminta voitiin to-
teuttaa kaikilta osiltaan suunnitelmien mukaisesti. Uima-
halli suljettiin laajennustyömaan takia helmikuun lopussa 
ja sulkuaika jatkuu lokakuun 2020 alkuun saakka. Uimalan 
työmaan vaikutukset käynnistivät uimalan henkilöstön YT-
menettelyn. Henkilöstön työt sekä lomat organisoitiin uu-
delleen ja lomautuksien tarvetta ei syntynyt. Liikuntapalve-
lut on ollut mukana aktiivisessa käyttäjäroolissa uimalan 
työmaakokouksissa ja urakoitsijapalavereissa sekä viikoit-
tain toteutuksen ja talouden seurannan työryhmissä. 

Luonnonlatuja ei voitu ylläpitää lumettoman talven vuoksi. 
Perttulan tekolumilatu oli avoinna helmikuun loppuun 
saakka. Sveitsin rinteiden yrittäjä ilmoitti eläkkeelle siirty-
misestään ja uuden yrittäjän haun valmistelut käynnistet-
tiin. Hyvinkään liikuntasuunnitelman uudistamisen hanke 
jatkui edelleen. Viestinnän kehittäminen osana kaupungin 
kokonaisviestintää jatkui yhdessä kaupungin viestintäyksi-
kön kanssa. 

Yhden vakituisen uinninvalvojan palkaton työloma alkoi 
huhtikuussa (6.4.–11.10.2020). 

Liikuntapalvelut oli mukana osallisuushankkeessa, josta 
saatujen esitysten sekä kansalaisäänestyksen tuloksena 
hankittiin jalkapallomaalit ja kunnostettiin kenttä Metsäkal-
tevaan sekä suunniteltiin ulkokuntoiluvälinepiste Sveitsiin 
kuntoportaiden yhteyteen. 

Kesäkuussa tehtiin Laurea ammattikorkeakoulun kanssa 
yhteistyönä Seniorikysely, joka on osa laadittavan liikunta-
suunnitelman taustamateriaalia.  

Rantojen valvonta toteutettiin vakituisten valvojien ja lii-
kunnanohjaajien työnä. Kesäksi ei palkattu kausityönteki-
jöitä. Usmin ja Kaupunkisillan uimarannat olivat avoinna 
1.6.–9.8.2020 klo 11–19.  Rantavalvonnasta vastasivat ui-
malan valvojat ja liikunnanohjaajat. Kesä sujui rauhallisesti. 
Kun uimala oli laajennustyömaan vuoksi suljettuna, olivat 
rannat helteillä täynnä.  

Seurojen toiminta-avutukset maksettiin kesäkuussa. Elo-
kuussa osallistuttiin seurojen Talkoo Startti-tapahtumaan, 

joka keräsi noin sata osallistujaa. Salivuorot käynnistyivät 
elokuussa ja Metsäkaltevan koulun uusi sali saatiin käyt-
töön. Myös liikuntaneuvontapalvelu käynnistyi elokuussa. 

Uimahallin laajennustyömaa eteni suunnitellusti myös toi-
sella vuosikolmanneksella. Työmaan tavoitteena on ollut 
saada vanha halliosa käyttöön lokakuussa 2020.  

Hankkeet: Terveenä työelämässä hankkeelle AVI myönsi 30 
000 euroa, vähävaraisten lasten harrastamisen tuke-
miseksi jaettiin seuroille AVI:n (14 000 euroa) avustuksesta 
12 500 euroa, Liikkuva opiskelu -hanke Hyvinkäällä jatkui 
edelleen (hankeraha on 32 000 euroa) ja Lipa-Nupa-yhteis-
hanke jatkui edelleen (hankeraha on 27 000 euroa, josta lii-
kuntapalveluiden osuus Fiilinkiä-hankkeessa on 13 500 eu-
roa). 

Uudet intressitahotapahtumat 
- 
Oikeustapaukset 
- 
Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen-
kilöstöön 
 
Kirjastojen sulun aikana Hyvinkään kirjastoihin on valittu, 
tilattu, luetteloitu ja tarroitettu aineistoa normaalisti. Var-
sinkin e-aineiston hankintaan on panostettu. Kirjastojen 
kiinniollessa on tehty kokoelmanhoitoa, hyllysiirtoja, aineis-
ton poistoja sekä hyllysiivousta. Sulkuaikana on panostettu 
sisältöjen tuottamiseen sosiaalisessa mediassa. Kirjaston 
satutunnit on tuotettu YouTubeen, kirjaston Lukuvinkke-
lissä on jaettu lukuvinkkejä ja kirjaston Facebookiin on tuo-
tettu liveohjelmaa (esim. tutustumista kirjaston tiloihin ja 
palveluihin sekä aineiston esittelyä).  

Kesällä kirjastopalveluilla oli käytössään edelliskesää vä-
hemmän henkilöstöresursseja Hyvinkään kaupungin yt-
neuvottelujen takia. Yt-neuvotteluiden päätteeksi kirjas-
tosta vähennettiin 2,5 henkilötyövuotta. Henkilöstövähen-
nykset koskivat yhtä kirjastonhoitajan tointa (toimi on ollut 
täyttämättä vuoden alusta alkaen), yhtä vahtimestarin toi-
mea (toimi ollut täyttämättä 1.5.2020 alkaen) sekä Paavo-
lan kirjastovirkailijan toimea 1.11.2020 alkaen. Koronasta 
johtuvan poikkeustilan vuoksi kaupunki ei myöskään pal-
kannut kesätyöntekijöitä kesäksi, joten Hyvinkään kirjasto-
jen kesän aukioloaikoja jouduttiin vähän supistamaan. Kir-
jastojen avauduttua koronan vaikutus on näkynyt vain vä-
hän kirjastopalveluiden laina- ja kävijämäärissä. 

Koronan aiheuttama poikkeustila sulki Hyvinkään museo-
palveluiden näyttelyt keväällä taidemuseossa ja kaupun-
ginmuseossa. Hyvinkään kaupunginmuseon Aikansa lapset 
-näyttely sulki ovensa ennenaikaisesti 13.3. Näyttely oli 
suunniteltu olevan auki 31.5. saakka. Taidemuseolla Rados-
law Grytan ja Emma Ainalan näyttelyt (27.3.–27.9.2020) lyk-
kääntyivät avattaviksi 2.6. Molempien museoiden sulkeutu-
neiden näyttelyiden vuoksi museopalveluilta jäi saamatta 
lähes 20 000 euroa pääsymaksu-, museokauppa- ja muita 
tuloja. Myöskään ennakoidut kävijäluvut poikkeustilan 
ajalta eivät toteutuneet.  
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Museoiden yleisötyö, museopedagogiikka, kokoelmien 
esittely ja näyttelykierrokset siirtyivät verkkoon. Museopal-
velut toteuttivat koronan aiheuttaman poikkeustilan ai-
kana Kulttuuripolut ja näyttelyiden virtuaalikierrokset ver-
kossa ja sosiaalisen median kanavissa. Taidemuseon taitei-
lijatapaaminen toteutettiin kulttuuripalveluiden Poikkeusti-
laklubin yhteydessä. Toiminnassa on panostettu sosiaali-
sen median näkyvyyteen, jonka vuoksi tulevien näyttelyi-
den tuotanto on jäänyt taka-alalle. Lisäksi osa henkilökun-
nasta on ollut mukana kaupungin järjestämien poikkeusti-
lapalveluiden tehtävissä. Koska museoiden tehtävät ovat 
toiminnan muotojen muuttumisen vuoksi lisääntyneet, ei 
museossa ole toteutettu lomautuksia.  

Näyttelytilojen vuokrakulut säilyivät ennallaan, vaikka näyt-
telytoimintaa asiakastiloissa ei ollut. Koronan aiheuttaman 
poikkeustilan vuoksi kaupunki perui kesätyöntekijänsä ja 
yt-neuvotteluiden vuoksi työllistämistuella palkattavia 
työntekijöitä ei ole voitu palkata.  

Hyvinkään museopalvelut sai OKM:ltä 25 000 euroa ko-
ronatukirahaa museotoiminnan palauttamiseen sekä koro-
nasta aiheutuneiden tappioiden kattamiseen. Hankerahaa 
saatiin palkkakustannuksiin ja tapahtumien järjestämi-
seen. Tukiraha kohdentuu taidemuseolle ja kaupunginmu-
seolle.  

Hyvinkään kaupunginmuseon kävijämääriin korona teki 
pudotuksen, mutta kävijämäärät olivat kuitenkin parem-
mat kuin edeltävinä vuosina vanhassa näyttelytilassa Villa-
tehtaalla. Myös museokaupan tulos oli parempi edellisiin 
vuosiin verrattuna. Taidemuseon kävijämäärät ja museo-
kaupan tulot laskivat koronan vuoksi normaalivuodesta.  

Koronaviruspandemian aiheuttamien toimenpiteiden 
vuoksi Hyvinkääsalin tapahtumien määräksi ajanjaksolla 1–
4/2020 jäi 40 ja kävijämääräksi 5 738 henkeä. Arvioitu 
myyntituottojen menetys on n. 70 000 euroa. lisäksi mene-
tettiin naulakkomaksutuloja n. 10 000 euroa sekä jo kevättä 
varten tehtyjä markkinointi-investointeja n. 20 000 euroa. 
Pääosa kevään tapahtumista saatiin kuitenkin siirrettyä 
loppuvuoteen 2020 tai keväälle 2021, ja se tulee osaltaan 
vaikuttamaan positiivisesti esim. loppuvuoden taloudelli-
seen tulokseen, sillä tapahtumien osalta syksy tullee ole-
maan erittäin aktiivinen.  

Asetettujen kokoontumis- ja yleisörajoitusten vuoksi ajan-
jaksolla 04–08/2020 Hyvinkääsalin tapahtumien määräksi 
jäi 5 kpl ja kävijämääräksi n. 400 henkeä. Arvioitu myynti-
tuottojen menetys on n. 25 000 euroa, lisäksi menetettiin 
naulakkomaksutuloja n. 2 000 euroa. 

Kesäkuukaudet ovat konserttitaloissa perinteisesti ja ylei-
sesti hiljaisempaa aikaa tapahtumatuotannon osalta, joten 
kesä – heinäkuussa ei asetetuilla rajoituksilla suurta vaiku-
tusta toimintaan ollut. Yhteiskunnassa vallitseva yleinen 
epävarmuus tulevasta kuitenkin vaikutti heikentävästi en-
nakkolipunmyyntiin, sekä aiheutti joitain loppuvuoden ta-
pahtumien peruuntumisia tai siirtoja vuodelle 2021.  

Kulttuuripalveluiden yksikön tärkein tehtävä on toimia mo-
nipuolisen ja kaupunkilaisten tarpeista lähtevän kulttuuri-
toiminnan mahdollistajana sekä linkkinä erilaisten toimijoi-
den välillä. Tämä tehtävä koettiin erityisen tärkeäksi myös 
poikkeusaikana. Kulttuuripalvelut avasi pian kokoontumis-
rajoitusten voimaan astuttua Poikkeustilaklubi-tapahtuma-
sarjan, jonka perusajatuksena oli paitsi tarjota kaupunkilai-
sille kulttuuria ja viihdettä poikkeusoloja helpottamaan, 
myös tukea hyvinkääläisiä ja hyvinkääläislähtöisiä taiteili-
joita, joilta oli juuri peruuntunut suurin osa kevään 
töistä. Poikkeustilaklubi aloitti 1.4. kulttuuri- ja taide-esitys-
ten suorat striimaukset suljetulta Hyvinkään kaupunginta-
lolta. Tapahtumia toteutettiin huhtikuun aikana 22 ja niitä 
katsottiin yhteensä yli 50 000 kertaa Poikkeustilaklubin ja 
Hyvinkään kaupungin somekanavissa. Klubilla on keikkail-
lut kymmeniä eri taiteen alojen freelancereja taikureista 
oopperalaulajiin, valokuvaajista trubaduureihin ja kansan-
muusikoihin ja se on saanut laajaa huomiota sekä erittäin 
positiivista palautetta kaupunkilaisilta, esiintyjiltä ja yhteis-
työkumppaneilta. 

Toukokuun jälkeen striimattuja lähetyksiä on jatkettu On 
Air Hyvinkää -nimen alla ja elokuuhun mennessä kulttuuri-
palveluiden striimatut tapahtumat olivat keränneet yh-
teensä jo reilusti yli 100 000 katselua Facebookissa sekä 
Youtubessa. 

Yhtaikainen pandemia- ja talouskriisi ovat tuoneet hyvin-
vointipalveluille runsaasti uusia moniammatillista työ-
otetta, ennakkoluulotonta verkostoitumista ja nopeaa rea-
gointia vaativia tehtäviä, joihin ei ollut arvattu resursoida 
etukäteen mitään. Hyvinvointipalvelut on ollut tiiviisti kes-
kiössä innovoimassa, koordinoimassa, käynnistämässä ja 
toteuttamassa mm. seuraavia koronatilanteen vaatimia 
toimenpiteitä: 1) Kaupungin korona-takaisinsoittopalvelu, 
mitä pidettiin kaupungintalon neuvonnan voimin käyn-
nissä 26.3.–31.7. (noin 7 soittoa/vrk, palvelu on käynnistet-
tävissä uudelleen); 2) Infokirjeen lähettäminen 31.3. kaikille 
70 vuotta tänä vuonna täyttäville ja sitä vanhemmille hyvin-
kääläisille (7 293 henkilöä, 5 765 kirjettä); 3) Soittaminen 9.–
24.4. kaikille 80 vuotta tänä vuonna täyttäville ja sitä van-
hemmille hyvinkääläisille (2 826 henkilöä ja 1 577 puhelin-
taloutta, joista tavoitettiin 1 242); 4) Kauppa-apupalvelun 
käynnistämiseen osallistuminen; 5) Kaupungin koronatie-
toa ja Apua korona-arkeen -sivustojen sisältöjen tuottami-
seen osallistuminen; 6) Poikkeus- ja kesäajan ruoka-avun 
kokonaiskoordinointi ja toteuttaminen ison yhteistyöver-
koston kanssa (lahjoitusraaka-aineista valmistettuja ruoka-
annoksia jaettiin 3-9 jakopisteessä huhti-heinäkuussa yli 
15.000 kappaletta 5.681 hakijalle); 8) Kasvomaskien jakami-
nen vähävaraisille (Keusote jakaa kasvomaskeja vähävarai-
sille kuntalaisille kaikissa toimipisteissään, mutta koska 
kaikki vähävaraiset eivät ole kiinnittyneenä sote-palvelui-
hin, Hyvinkään kaupunki jakaa hyvinvointipalveluiden joh-
dolla kasvomaskeja kymmenessä muussa kaupungin tai 
yhteistyökumppanin pisteessä). 

Koronatilanteen vaatimat toimenpiteet ovat olleet sen ver-
ran mittavia, suuritöisiä ja kaikille uusia, että niiden toteut-
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tamiseen on tarvittu kymmenien kaupungin ja yhteistyö-
kumppaneiden työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteistä 
panosta. Hyvinvointipalvelut on ollut suurimmassa osassa 
näistä prosesseista yhteen saattajan ja primus motorin 
roolissa. 

Ei muutoksia henkilöstömäärässä. Työmäärä 2-3-kertaistu-
nut.  

Nuorisotilat olivat suljettuina koronaviruksen vuoksi 13.3.–
31.5.2020. Kaikki ohjaustoiminta siirrettiin täksi ajaksi verk-
koon ja sosiaaliseen mediaan, joiden kautta tavoitettiin lä-
hes sama määrä nuoria kuin tilojen auki ollessa. Nuoriso-
palveluiden nopea reagointi poikkeuksellisessa tilanteessa 
ja laaja digitaalisen nuorisotyön hyödyntäminen ovat olleet 
paljon esillä myös valtakunnallisesti sekä nuorisotyön ken-
tällä että mediassa. Digitaalisen nuorisotyön lisäksi erityis-
nuorisotyöntekijät ovat tehneet jalkautuvaa nuorisotyötä 
keskustassa ja kaupunginosissa yhteistyössä seurakunnan 
erityisnuorisotyöntekijän ja Hyria säätiön etsivien nuoriso-
työntekijöiden kanssa. Koronan takia Nuorisopalveluille on 
tullut säästöjä huhtikuun loppuun mennessä arviolta 5 400 
€. Asiasta ei kevään aikana aiheutunut ylimääräisiä kustan-
nuksia. 

Ohjaustoiminta ja nuorisotilat avattiin kesäkuusta alkaen 
turvallisuusasiat huomioiden. Koronakustannukset kään-
tyivät tilojen avaamisen myötä nousuun, kun tiloja joudu-
taan siivoamaan enemmän. 

Nuorisopalveluiden kauden päätapahtuma Hypecon perut-
tiin vuoden 2020 osalta koronatilanteen vuoksi. 

Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi 
kaikki liikuntatilat suljettiin 13.3. jälkeen ja kentät sekä oh-
jauspalvelut saleilla keskeytettiin. Kaikki liikuntatapahtu-
mat ja kilpailut peruttiin. Ohjauspalvelut siirtyivät verkkoon 
ja liikunnanohjaajat tekivät töidensä ohella myös poikkeus-
tilasta johtuneita tehtäviä, mm. hyvinkääläisten yli 80-vuo-
tiaiden soittorinkikyselyihin ja kauppa-apuun liittyen. Ui-
malan sulkeminen ja myöhemmin alkanut koronapande-
mia vaikutti liikuntapalveluiden talouteen myyntituottojen 
loppumisen vuoksi. 

Koronasta aiheutuneesta poikkeustilan vuoksi liikuntapal-
veluiden työntekijöitä oli kauppa-apupalvelussa kolme lii-
kunnanohjaajaa toukokuun puoleen väliin ja ruoka-apukul-
jetuksissa kaksi valvojaa kiinnitettynä toukokuun loppuun 
saakka. Ruoka-apu toiminta työllisti kaksi valvojaa kokopäi-
väisesti. Henkilökunta osallistui myös työryhmään, jossa 

hyvinkääläisille eläkeläisille toteutettiin Koronan vaikutuk-
siin liittyvä puhelinkysely. Touko- ja kesäkuussa pidettiin 
palvelukodeissa ulkojumppia asukkaiden ikkunoiden ta-
kana piha-alueilta ohjattuna ja Parantolan puistossa puis-
tojumppia. Näillä tavoitettiin noin 300 ihmistä. Toiminta oli 
maksutonta.  

Tuloja jäi saamatta vuorojen salien, kenttien, altaiden ja jäi-
den osalta touko- ja kesäkuussa.  

Hyrian ammattiopiston liikuntasaleja ei saatu käyttöön Ko-
ronan aiheuttamien erityisjärjestelyiden vuoksi. Hyrian sa-
leissa peruuntui ennalta jaettuja vuoroja elokuun alusta 
lähtien keskimäärin 111:45 h/vko 

Kestävän talouden ohjelma 

Kestävän kehityksen ohjelmaa toteutetaan kulttuuri- ja hy-
vinvointilautakunnan osalta etupainotteisesti eli vuoden 
2020 aikana henkilöstö vähenee 3,5 henkilötyövuotta. 
Kuluvan vuoden osalta kestävän talouden ohjelmaan sisäl-
tyviä säästöjä on toteutettu seuraavasti: museon johtajan 
viran täyttämättä jättäminen  52 000 euroa, kirjasto 63 400 
euroa (vahtimestari ja 1,5 kirjastonhoitaja). 
 
Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet 
määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 

-  
 
Määrärahamuutosesitykset 
 
Palvelualue esittää   270 000 euron lisämäärärahaa.   
 
Palvelualueella jää tuloja toteutumatta 518 000 euroa: 
o Sveitsin Uimalan II vaiheen venymisen seurauksena 

295 000 euroa 
o koronan vaikutuksesta 320 000 euroa (jäähallin ja lii-

kuntasalien käyttökorvaukset 140 000 euroa, Hyvin-
kääsali 175 000 euroa, museot ja kirjasto 5 000 euroa) 

o avustustuottoja tulee lisää 97 000 euroa.   

Menoista arvioidaan säästyvän yhteensä 279 900 euroa: 
o Sveitsin uimala 134 500 euroa 
o Hyvinkääsali 30 000 euroa 
o kirjasto 63 400 euroa 
o museo 52 000 euroa.  

Menon ylityksiä arvioidaan olevan koronaan liittyen 20 000 
euroa ja muita talousarviossa huomioimattomia menoja 
12 700 euroa.  

Henkilöstömäärän kehitys tammi–elokuussa 
 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019

Ennuste 
2020

Vakinaiset 74,0 75,0 77,0 73,0
Määräaikaiset 4,0 17,0 18,0 16,0
Yhteensä 78,0 92,0 95,0 89,0
HTV2 54,6 88,3  
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Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019

Ennuste 
2020

Liikuntapalvelut
Toimintatunnit 644 2 200 2 775 1 783
Asiakasmäärä 278 893 635 000 739 836 446 700
€/asiakas, netto 10,99 7,97 6,84 11,99

Nuorisopalvelut
Asiakasmäärä 13 092 30 000 29 169 21 000
€/asiakas, netto 45,87 34,83 33,85 47,02
0-28 vuotiaat 14 195 15 134 14 324 14 195
€/0-28 v, netto 42,31 69,04 66,26 69,56

Hyvinkääsali
Toimintatunnit 382 1 560 1 577 834
Tilaisuudet 52 240 232 142
Asiakasmäärä 5 507 50 000 43 909 14 407
Menot, €/asiakas 89,59 19,12 24,48 64,41

Tulot, €/asiakas 16,25 8,40 12,12 19,09

Museotoiminta
Asiakasmäärä 10 567 18 500 30 928 13 074
€/asiakas, netto 60,26 54,66 31,78 80,97

Asukasmäärä 46 572 0 46 455 46 572
€/asukas, netto 19,07 0 23,20 22,38
Tapahtumakävijät 126 108 150 000 204 200 150 000
€/kävijä 7,04 6,32 5,28 6,95

Kaupunginkirjasto
Lainausmäärä 343 794 665 000 666 861 609 000
€/laina, netto 4,67 3,91 3,58 4,11
Kävijät 140 927 320 000 316 211 273 000

4,29 6,51 6,28 6,55

Yleinen kulttuuritoiminta

Aineistomääräraha/
asukas I
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Tekniikka ja ympäristö 
 
TEKNIIKKA JA 
YMPÄRISTÖ

Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2020

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019 Muutos % 1-8 

2019>2020
Ennuste 

2020

TOIMINTATUOTOT 34 968 641 51 589 728 67,8 % 37 552 058 56 947 967 -6,9 % 52 527 728
Myyntituotot 10 665 744 18 061 358 59,1 % 16 104 089 24 104 007 -33,8 % 18 561 358
Maksutuotot 514 202 963 400 53,4 % 545 932 1 321 844 -5,8 % 963 400
Tuet ja avustukset 18 710 50 000 37,4 % 63 858 121 492 -70,7 % 50 000
Muut toimintatuotot 23 769 985 32 514 970 73,1 % 20 838 179 31 400 624 14,1 % 32 952 970
Valm. omaan käyttöön 1 206 701 1 750 000 69,0 % 1 506 664 2 419 428 -19,9 % 1 750 000
TOIMINTAKULUT -32 894 509 -50 990 340 64,5 % -37 762 790 -57 279 568 -12,9 % -51 754 376
Henkilöstökulut -9 937 773 -16 009 518 62,1 % -10 417 793 -15 752 803 -4,6 % -15 737 304
Palvelujen ostot -10 734 930 -16 737 008 64,1 % -15 979 935 -23 621 523 -32,8 % -17 115 911
Aineet, tarv. ja tavarat -3 613 687 -6 343 583 57,0 % -4 356 522 -7 077 037 -17,1 % -6 343 530
Avustukset -2 000 -82 000 2,4 % -56 733 -65 753 -96,5 % -82 000
Muut toimintakulut -8 606 118 -11 818 231 72,8 % -6 951 807 -10 762 452 23,8 % -12 475 631
TOIMINTAKATE 3 280 833 2 349 388 139,6 % 1 295 932 2 087 827 153,2 % 2 523 352
 Poistot ja arvonalent. -9 002 654 -14 975 080 60,1 % -8 668 615 -14 064 051 3,9 % -14 971 580  
 
Olennaiset tapahtumat 
 
Toimialan talouspäällikkö siirtyi toisen työnantajan palve-
lukseen 3.6.2020. Toimialan taloussuunnittelija siirtyi toi-
sen työnantajan palvelukseen 1.8.2020. Taloussuunnitteli-
jan tehtäviä siirtyi 18.8.2020 hoitamaan talouspalveluista 
taloussuunnittelija.  

Henkilökunnan korona tartuntoja ei ole todettu raportointi 
ajanjaksolla. Koronan vaikutukset toimintaan ovat olleet 
vähäiset verrattuna muihin toimialoihin.  

Kaupungintalo avattiin 1.6.2020 uudelleen koronan aiheut-
tamasta sulusta. Kaupungintalon toiminta oli rauhallista 
kesäkaudella.  

Työntekijät, joilla on mahdollisuus etätyöskentelyyn, pysyi-
vät työskentelemässä etänä.  

Koulurakentamisessa on pysytty aikataulussa ja Metsäkal-
tevatalo valmistui koulun alkuun mennessä.  

 
 

Tekninen lautakunta 
 

Tekninen lautakunta Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2020

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019 Muutos % 1-8 

2019>2020
Ennuste 

2020

TOIMINTATUOTOT 34 399 580 50 715 928 67,8 % 36 980 520 56 117 479 -7,0 % 51 653 928
Myyntituotot 10 635 871 18 010 958 59,1 % 16 074 507 24 047 005 -33,8 % 18 510 958
Maksutuotot 4 548 176 000 2,6 % 6 000 557 922 -24,2 % 176 000
Tuet ja avustukset 17 888 50 000 35,8 % 63 858 121 492 -72,0 % 50 000
Muut toimintatuotot 23 741 273 32 478 970 73,1 % 20 836 155 31 391 060 13,9 % 32 916 970
Valm. omaan käyttöön 1 206 701 1 750 000 69,0 % 1 506 664 2 419 428 -19,9 % 1 750 000
TOIMINTAKULUT -31 668 573 -49 182 678 64,4 % -36 596 180 -55 321 260 -13,5 % -49 946 714
Henkilöstökulut -9 004 715 -14 623 656 61,6 % -9 529 835 -14 385 894 -5,5 % -14 351 442
Palvelujen ostot -10 519 969 -16 436 344 64,0 % -15 783 908 -23 154 689 -33,4 % -16 815 247
Aineet, tarv. ja tavarat -3 605 380 -6 328 683 57,0 % -4 347 297 -7 060 644 -17,1 % -6 328 630
Avustukset 0 -80 000 0,0 % -54 733 -63 753 -80 000
Muut toimintakulut -8 538 510 -11 713 995 72,9 % -6 880 407 -10 656 280 24,1 % -12 371 395
TOIMINTAKATE 3 937 708 3 283 250 119,9 % 1 891 004 3 215 647 108,2 % 3 457 214
 Poistot ja arvonalent. -9 001 273 -14 975 080 60,1 % -8 666 313 -14 060 598 3,9 % -14 970 380  
 

65

Hyvinkään kaupunki - Osavuosikatsaus II / 2020



Olennaiset tapahtumat 

Korona aiheutti hallinnon tehtävien muuttumista erilai-
sien koronan aiheuttamien poikkeustehtävien hoita-
miseksi. Tällaisia olivat esim. koulujen ruokajakelun jär-
jestyksenvalvontatehtävät ja erilaiset koronaviestinnän 
jakelutehtävät.   Koronaviruksen aiheuttaman poikkeus-
tilan vuoksi jatkettiin koronapuhelin toimintaa.   

Sveitsinpuiston alueelta löytynyt pilaantuneen maan alue 
on tutkittu ja puhdistussuunnitelma on valmistunut. Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta on 
saatu puhdistamiseen lupa. Puhdistustyön tarkempi ai-
kataulu selviää myöhemmin.   

Nopon pesulan alueen maaperän puhdistustyö alkoi ke-
säkuun puolivälissä, jolloin vanhat pesularakennukset 
purettiin pois. Kiinteistöllä tehtiin massanvaihtoa, jossa 
saastunut maa-aines kaivettiin pois ja kaivantoon tuotiin 
tilalle puhdasta maa-ainesta. Kaivannot täytettiin vallitse-
van maanpinnan tasoon.  Muut kiinteistölle jääneet jät-
teet poistettiin asianmukaisesti. Maaperän puhdistustyö 
päättyi heinäkuun lopulla.  

Syyskuussa alueella jatkuu maaperän injektointitoimen-
piteet, joilla pyritään puhdistamaan maaperää kemialli-
sesti. Työ suoritetaan syys-lokakuun aikana ja seuranta 
puhdistustöiden osalta jatkuu seuraavat kolme vuotta. 

Uudet intressitahotapahtumat 

Ei raportoitavaa. 

Oikeustapaukset 

Ei raportoitavaa.  

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja 
henkilöstöön 

Koronan vaikutukset on kerrottu kunkin palvelualueen 
tekstiosiossa. 

Hallinto ja kehittäminen 

Tekymin hallinto ja 
kehittäminen

Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019 Muutos % 1-8 

2019>2020
Ennuste 

2020

TOIMINTATUOTOT 286 375 561 600 51,0 % 622 374 918 150 -54,0 % 471 600
Myyntituotot 12 000 18 000 66,7 % 274 661 402 325 -95,6 % 18 000
Maksutuotot 3 600 6 000 60,0 % 6 000 6 000 -40,0 % 6 000
Tuet ja avustukset 562 0 0 0 0
Muut toimintatuotot 270 213 537 600 50,3 % 341 713 509 825 -20,9 % 447 600
TOIMINTAKULUT -3 337 010 -5 163 158 64,6 % -3 090 782 -4 786 461 8,0 % -4 944 308
Henkilöstökulut -622 147 -998 080 62,3 % -650 849 -985 408 -4,4 % -803 280
Palvelujen ostot -2 403 797 -3 670 000 65,5 % -2 360 397 -3 556 129 1,8 % -3 645 950
Aineet, tarv. ja tavarat -6 388 -25 755 24,8 % -16 143 -31 452 -60,4 % -25 755
Muut toimintakulut -304 679 -469 323 64,9 % -63 393 -213 472 380,6 % -469 323
TOIMINTAKATE -3 050 634 -4 601 558 66,3 % -2 468 408 -3 868 311 23,6 % -4 472 708
 Poistot ja arvonalent. -6 869 -15 000 -459 -5 637 1396,5 % -10 300

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 

Palveluiden tarkoitus on taata hyvä hallinto sekä sen lä-
pinäkyvyys ja ajantasaisuus, toimialan palvelualueiden 
mahdollisimman sujuva toiminta sekä asiakaspalvelu kau-
pungin sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Hallinnon keskeisiä 
tehtäviä ovat päätöksenteon tuki, asiakaspalvelu, talous- ja 
hankintapalvelut, henkilöstöasiat, tietopalvelut sekä kau-
pungin pysäköinninvalvonta. Toimialan hallinnon kuluista 
katetaan myös Hyvinkään maksuosuus Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitokselle.  

Olennaiset tapahtumat 

Pysäköinnintarkastuksesta eläköityi tarkastaja 30.4.2020. 
Uutta pysäköintitarkastajaa rekrytoidaan syksyllä johtuen 
talouden tasapainotus yhteistoimintamenettelystä. 

Tietopalvelut: 

Louhi-kuntapalveluiden (Oili-tietopalvelu, Hyvinkään kart-
tapalvelu sekä WMS ja WFS rajapinnat) ohjelmiston versio-
päivitys on otettu käyttöön 17.6.2020. Samalla uusittiin pal-
velun vanhentuneita taustajärjestelmiä sekä palvelimia. 
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Tekymin käytössä olevat palvelimet on uusittu ja vanhat 
käytöstä pois jääneet palvelimet on poistettu käytöstä  

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen-
kilöstöön 

Tekniikan ja ympäristön hallinnossa on tehty monenlaisia 
korvaavia töitä koronan tiimoilta, kuten ruokajakelun jär-
jestyksenvalvontaa, vastattu korona-neuvontapuhelimeen 
ja hoidettu kauppakassipalvelua. 

Pysäköinninvalvonnan tulojen arvioidaan alittuvan talous-
arvioon nähden noin 90 000 euroa. Koronaviruksen myötä 
autolla liikkuminen on vähentynyt ja sen seurauksena py-
säköintivirhemaksujen määrä on laskenut. Raportointijak-
solla virhemaksuja määrä on 2320 kpl pienempi kuin vas-
taavana ajankohtana viime vuonna. 

Kestävän talouden ohjelma 

Kestävän talouden ohjelman tavoite vuodelle 2020 on 
169 000 euroa. Toimenpiteinä tavoitteeseen pääsemiseksi 
on jätetty tietopalvelupäällikkö palkkaamatta ja lisäksi hal-

linnon toimistosihteeri on irtisanoutunut. Lisäksi postimak-
sut on siirretty matalampaan luokkaan. Näillä toimilla arvi-
oidaan saavutettavan asetettu säästö.   
Tietopalvelut toiminnon yhdistämisestä tietohallinnon 
kanssa on käyty neuvotteluja raportointijaksolla.   

Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 

Henkilöstömäärän muutokset on esitelty palvelualueen 
olennaisissa tapahtumissa.  

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet 
määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 

Ei ylitysuhkaa. 

Määrärahamuutosesitykset 

Pysäköintivirhemaksutuloja esitetään pienennettäväksi 
90 000 eurolla. Kestävän talouden ohjelman mukaisesti-
henkilöstökuluja vähennetään yht.169 000 euroa. Tietopal-
velujen siirto tietohallintoon, sisältää henkilöstökuluja ja 
muita kuluja, vähennys 50 000 euroa. 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019

Ennuste 
2020

Vakinaiset 12,0 19,0 18,0 11,0
Määräaikaiset 1,0 0,0 0,0 1,0
Yhteensä 13,0 19,0 18,0 12,0

Tekninen keskus 

Tekninen keskus Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2020

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019 Muutos % 1-8 

2019>2020
Ennuste 

2020

TOIMINTATUOTOT 10 782 108 17 907 958 60,2 % 14 723 925 22 563 889 -26,8 % 17 907 958
Myyntituotot 9 679 658 17 232 958 56,2 % 13 900 306 20 692 613 -30,4 % 17 232 958
Maksutuotot 948 170 000 0,6 % 0 551 922 0,0 % 170 000
Tuet ja avustukset 15 536 50 000 31,1 % 35 873 91 377 50 000
Muut toimintatuotot 1 085 966 455 000 238,7 % 787 746 1 227 977 37,9 % 455 000
Valm. omaan käyttöön 843 869 1 085 000 77,8 % 1 012 010 1 699 793 -16,6 % 1 085 000
TOIMINTAKULUT -15 699 137 -25 224 560 62,2 % -20 194 029 -30 018 756 -22,3 % -25 224 446
Henkilöstökulut -6 623 366 -10 571 383 62,7 % -6 958 137 -10 510 747 -4,8 % -10 571 379
Palvelujen ostot -6 098 822 -10 137 801 60,2 % -9 956 386 -14 266 832 -38,7 % -10 137 744
Aineet, tarv. ja tavarat -1 539 005 -2 310 528 66,6 % -1 778 875 -2 960 609 -13,5 % -2 310 475
Avustukset 0 -80 000 0,0 % -54 733 -63 753 0,0 % -80 000
Muut toimintakulut -1 437 944 -2 124 848 67,7 % -1 445 898 -2 216 815 -0,6 % -2 124 848
TOIMINTAKATE -4 073 160 -6 231 602 65,4 % -4 458 094 -5 755 074 -8,6 % -6 231 488
 Poistot ja arvonalent. -4 266 115 -7 635 080 55,9 % -4 259 031 -6 667 271 0,2 % -7 635 080
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Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 

Tekninen keskus ja ylläpitää ja hallinnoi kaupungin taaja-
mien katu-, viheralueita ja muita kaupungin yleisiä alueita 
sekä ylläpitää ulkoliikuntapaikkoja ja tuottaa yleisten aluei-
den viranomais- ja lupapalveluita. Tekninen keskus toteut-
taa kunnallistekniset investoinnit kunnallistekniikan raken-
tamisohjelman mukaisesti. Tekninen keskus tuottaa myös 
ateria- ja puhtauspalvelut kaupungin toimialoille. 

Olennaiset tapahtumat 

Vanhankirkon sillan rakentamien aloitettiin heinäkuussa. 

Hyvinkäänkylän päiväkodin ja Uudenkylän koulun toiminta 
päättyi 30.6.2020.  

Metsäkaltevatalon toiminta käynnistyi elokuussa. 

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen-
kilöstöön 

Teknisen keskuksen osalta suurimmat vaikutukset koro-
nasta kohdistuivat ateriapalveluihin.  

Toukokuussa koulujen auettua, siirryttiin poikkeuksellisesti 
koululounas hoitamaan eväspaketteina. Eväspakettien val-
mistaminen muutti täysin keittiöiden toimintamallia. No-
pea toimintamallin muutos onnistuttiin hoitamaan jousta-
van ja ammattitaitoisen henkilöstön mahdollistamana. 

Huhtikuun loppupuolella käynnistettiin ruoka-aputoiminta, 
jossa kauppojen lahjoittamasta ylijäämäruoasta valmistet-
tiin aterioita, jotka luovutettiin ruoka-apua jakaneille toimi-
joille. Ruoka-aputoimintaa jatkettiin kesäkuun puoliväliin 
asti. 

Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019

Ennuste 
2020

Vakinaiset 239,0 256,0 0,0 240,0
Määräaikaiset 29,0 0,8 0,0 10,0
Yhteensä 268,0 256,8 0,0 250,0

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet 
määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 

Infrapalveluiden ja kunnallistekniikan suunnittelu ja raken-
nuttaminen -palveluyksikköjen osalta ei ole olennaisia ta-
lousarviopoikkeamia. Ateria- ja puhtauspalveluiden poik-
keamat ja toimenpiteet on esitetty kohderahoitteisen yksi-
kön omassa osuudessa. 

Määrärahamuutosesitykset 

Palvelulalueella ei ole määrärahamuutosesityksiä. 

Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019

Ennuste 
2020

Kunnossapid.liikennealueet, ha 283 283 297 283
Viheralueet ha 120 120 120 120
Päiväkoti- ja 
koululounaat kpl/vuosi 560 258 1 364 596 1 372 252 1 154 850
Siivottavat neliöt, m2 126 504 120 172 115 069 126 504
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Ateria- ja 
puhtauspalvelut

Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2020

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019 Muutos % 1-8 

2019>2020
Ennuste 

2020

TOIMINTATUOTOT 5 524 885 9 202 505 60,0 % 6 669 967 10 347 754 -17,2 % 9 202 505
Myyntituotot 5 521 968 9 202 505 60,0 % 6 669 968 10 311 181 -17,2 % 9 202 505
Tuet ja avustukset 2 917 0 0,0 % 0 36 582 0
Muut toimintatuotot 0 0 -1 -9 0
TOIMINTAKULUT -5 720 210 -9 453 909 60,5 % -6 564 162 -10 307 442 -12,9 % -9 453 795
Henkilöstökulut -3 026 780 -4 900 363 61,8 % -3 224 095 -4 803 120 -6,1 % -4 900 359
Palvelujen ostot -1 734 689 -2 870 057 60,4 % -2 241 110 -3 673 862 -22,6 % -2 870 000
Aineet, tarv. ja tavarat -525 677 -1 065 053 49,4 % -700 967 -1 231 227 -25,0 % -1 065 000
Muut toimintakulut -433 064 -618 436 70,0 % -397 990 -599 232 8,8 % -618 436
TOIMINTAKATE -195 325 -251 404 77,7 % 105 805 40 312 -284,6 % -251 290
 Poistot ja arvonalent. -17 481 -30 000 58,3 % -29 518 -44 144 -40,8 % -30 000

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet 
määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 

Koko vuoden 2020 osalta ateria- ja puhtauspalvelujen tuot-
tojen ennustetaan vähentyvän 800 000 euroa. Menoista 
ennustetaan säästyvän 532 400 euroa. Näiden osalta mää-
rärahamuutokset tehtiin jo vuoden ensimmäisessä osa-
vuosikatsauksessa. 

Ateria- ja puhtauspalveluiden toimintakatteen heikkene-
mistä on pyritty loiventamaan etsimällä koronan aiheutta-
man toiminnan supistumisen takia vapautuville henkilöille 
korvaavia tehtäviä mm. siirtymällä ateriapalvelutehtävistä 
puhtauspalvelutehtäviin ja puistojen ja pihojen kevätsii-

voustehtäviin sekä korona-aputehtäviin. Lisäksi 7 puhtaus-
palvelun henkilöä siirtyi määräaikaisesti HUS:n työnteki-
jöiksi sairaalaan. Koulujen puhtauspalveluista siirtyi 10 
työntekijää kesän aikana vihertöihin ja lisäksi he tekivät 
vuosilomasijaisuuksia muissa puhtauspalvelukohteissa 
(mm. päiväkodeissa, vastaanotoilla, kirjastossa, varikolla ja 
paloasemalla). Ateriapalvelun henkilöstöstä kaksi henkilöä 
siirtyy kesän aikana Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n 
keskuskeittiöhenkilökunnan kesälomien sijaistustehtäviin. 

Määrärahamuutosesitykset 

Ei uusia määrärahamuutosesityksiä 

Tilakeskus 

Tilakeskus Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2020

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019 Muutos % 1-8 

2019>2020
Ennuste 

2020

TOIMINTATUOTOT 23 331 097 32 246 370 72,4 % 21 634 221 32 635 440 7,8 % 33 274 370
Myyntituotot 944 213 760 000 1 899 540 2 952 067 -50,3 % 1 260 000
Tuet ja avustukset 1 789 0 27 985 30 115 0
Muut toimintatuotot 22 385 095 31 486 370 71,1 % 19 706 696 29 653 258 13,6 % 32 014 370
Valm. omaan käyttöön 362 832 665 000 54,6 % 494 654 719 635 -26,6 % 665 000
TOIMINTAKULUT -12 632 426 -18 794 960 67,2 % -13 311 369 -20 516 043 -5,1 % -19 777 960
Henkilöstökulut -1 759 202 -3 054 193 57,6 % -1 920 849 -2 889 739 -8,4 % -2 976 783
Palvelujen ostot -2 017 351 -2 628 543 76,7 % -3 467 125 -5 331 728 -41,8 % -3 031 553
Aineet, tarv. ja tavarat -2 059 987 -3 992 400 51,6 % -2 552 279 -4 068 583 -19,3 % -3 992 400
Avustukset 0 0 0 0 0
Muut toimintakulut -6 795 886 -9 119 824 74,5 % -5 371 116 -8 225 993 26,5 % -9 777 224
TOIMINTAKATE 11 061 503 14 116 410 78,4 % 8 817 506 12 839 032 25,4 % 14 161 410
 Poistot ja arvonalent. -4 728 288 -7 325 000 64,6 % -4 406 823 -7 387 690 7,3 % -7 325 000

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 

Tilakeskus hallitsee kaupungin omistamia ja vuokralle otta-
mia toimitiloja ja vastaa tilojen hankkimisesta, myymisestä, 

vuokraamisesta, kiinteistönpidosta, suunnittelusta sekä ra-
kennuttamisesta. 
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Toiminnan pääpainopisteet: 

- Toimitilojen hallinnointi ja kehittäminen
- Tilahankkeiden ohjelmointi, rakennuttaminen, isännöinti-
palvelut ja kiinteistöjen hoito ja huolto
- Terveiden, toimivien ja viihtyisien tilojen tuottaminen ja yl-
läpito käyttäjille sekä tilojen arvon säilyttäminen
- Sisäisen ja ulkoisen vuokrauspalvelun järjestäminen

Olennaiset tapahtumat 

Uusi kiinteistöjohtaja aloitti virassa 1.6.2020. Muita merkit-
täviä henkilöstömuutoksia ei ole tapahtunut. Kesä on kiin-
teistönpidossa ollut tavanomainen. Koulujen ja päiväkotien 
sulkuaikana on tehty vuosikorjauksia.   

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen-
kilöstöön 
Kesäaikaan koronatilanne oli rauhallinen. Koulujen luku-
vuoden alkaessa tehtiin kansainvälisten asiantuntijaohjei-

den mukaisia toimenpiteitä, erityisesti ilmanvaihdon säätö-
jen osalta, joilla pyritään mahdollisuuksien mukaan pienen-
tämään koronaviruksen leviämistä koulutiloissa. 

Tilakeskuksen henkilökunta jatkoi työskentelyä kaupungin 
yleisen etätyösuosituksen mukaisesti.   

Koronan aiheuttamat talousvaikutukset tilakeskuksen ope-
ratiivisessa toiminnassa ovat kaudella olleet vähäiset. Suu-
rimmat kustannukset ovat syntyneet investointihankkei-
den koronavarautumisesta. 

Kestävän talouden ohjelma 

Kestävän talouden ohjelman valmistelua on jatkettu tila-
keskuksessa valtuuston 15.6.2020 päätöksen mukaisesti. 
Yksi kouluisäntä on eläköitynyt ja paikka on jätetty täyttä-
mättä. Kiinteistöisännöitsijä on vaihtanut työnantajaa ja 
paikka on jätetty täyttämättä. 

Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 

Henkilöstömäärä
Toteuma 
1- 8/2020 TA 2020 TP 2019

Ennuste 
2020

Vakinaiset 50,0 48,0 0,0 47,0
Määräaikaiset 5,0 0,5 0,0 5,0
Yhteensä 55,0 48,5 0,0 52,0

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet 
määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 

Käyttötalous 

Tapa kohdentaa kiinteistösähkön ja korjausrakentamisen 
sisäiset työkustannukset kiinteistöille täsmentyi vasta ta-
lousarvion laatimisen jälkeen. Niistä aiheutuu vuositasolla 
arviolta noin 500 000 euroa sisäisiä menoja, mutta myös 
saman verran sisäisiä tuloja, joten vaikutusta lopulliseen 
käyttökatteeseen ei ole. 

Kiinteistö Oy Sairaalanmäen osalta vastikkeet ovat nous-
seet vuoden alusta. Kasvaneet vastikkeet on laskutettu al-
kuvuoden osalta Keusotelta ja HUS:ilta elokuussa yht. 
259 032 euroa. Kumpikaan muutos ei vaikuta tilakeskuksen 
lopullisen käyttökatteen toteutumiseen, koska ne ovat ul-
koisessa vuokrassa läpilaskutettavia kustannuksia. 

Keusotelta on peritty ohjelmistovirheen takia vuosina 
2019-2020 laskuttamattomia vuokria Hakalantalon neuvo-
lan ja Rentton hammashoitolan osalta elokuussa 583 000 
euroa, tuloutuu alkuperäisen talousarvion ylittävänä tu-
lona vuodelle 2020. 

Investoinnit 

Uimalan hankkeeseen on tehty laatutasoa parantavia, alku-
peräisestä suunnitelmasta poikkeavia muutoksia. Näitä 
muutoksia ovat elinkaaren päässä olleiden saunan kiukai-
den uusiminen osana hanketta, sekä hankintavaiheessa 
päätettyä kehittyneemmän vedenkäsittelyprosessin auto-
maation hankkiminen pitäen sisällään kemikaalien kuormi-
tusperusteisen säädön. Lisäksi uusitaan kemikaalien an-
nostusjärjestelmä. Tällä on merkittävä parannus työturval-
lisuuteen ja energiatehokkuuteen. Energiatehokkuutta pa-
rannetaan lisäksi suihkuvesien lämmöntalteenottojärjes-
telmällä. Järjestelmien takaisinmaksuaika on arviolta 3-8 
vuotta. Laatutaso kohottavat hankinnat tehtiin ennen, kuin 
saatiin tieto pääurakkaan liittyvistä kustannusylityksistä. 

Uimalan koko hankkeen kustannusten arvioidaan olevan 
10,5 milj. euroa, aikaisemman 9,8 milj. euroa sijaan. Arvio 
hankkeen tämän vuoden kustannuksista on OVK1 mukai-
nen 7,5 milj. euroa. Ensi vuodelle uimalan hankkeeseen esi-
tetään budjetoitavaksi 1,7 milj. euroa, eli 700 000 euroa 
enemmän kuin talousarviossa. Ylitys johtuu pääasiassa 
pääurakan viivästymisestä ja urakan muuttuneesta sisäl-
löstä.  
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Metsäkaltevatalon investointi valmistui onnistuneesti aika-
taulussa ja budjetissa heinäkuussa. Opetustoiminta alkoi 
elokuussa.  

Kipinän hanke etenee taloudellisten ja toiminnallisten ta-
voitteiden mukaisesti eikä poikkeamia ole ilmaantunut. Ko-
ronaviruksen arvioidaan aiheuttavan 100 000 euron ylitys-
uhan Kipinän rakennushankkeelle.  

Energiainvestointiraha käytetään Kipinän aurinkopanee-
lien hankintaan. Siihen saadaan 25 % valtiontukea. 

Tapainlinnan koulun laajennus hankkeesta saatiin tarjouk-
set kesäkuussa. Korkein tarjous ylitti hankkeen budjetin ja 
hankkeen valmistelua joudutaan jatkamaan. Hankkeen to-
teuttaminen siirretään vuosille 2021-2022. Koko hankkeen 
budjetiksi arvioidaan 3,8 milj. euroa, joista vuodelle 2021 
kohdentuu 2 milj. euroa ja vuodelle 2022 1,5 milj. euroa.     

Pienissä investoinneissa oli varauduttu muiden investointi-
hankkeiden kustannusylityksiin. Tapainlinnan hankkeen 
siirtymisen vuoksi ja Metsäkaltevatalon kustannusarviossa 
pysymisen ansiosta näitä kustannusylityksiä ei synny.  

Pieniä investointeja toteutetaan OVK1 päätetyn mukaisesti, 
mutta siirrettyjä investointeja pyritään toteuttamaan mah-
dollisuuksien mukaisesti. Hankkeet ovat toteutuneet pit-
kälti suunnitelman mukaisesti.  

Hankkeista Vehkojan koulun vesikattoremontti ylittää kus-
tannusarvion ennakoimattoman haitta-ainepurkutyön ja 
sitä seuranneiden lisä- ja muutostöiden takia. Kustannus-
ylitys on arviolta 100 000 euroa.  

Todennäköisesti koko 2,5 milj. euron määrärahaa ei käy-
tetä vuonna 2020.  

Määrärahamuutosesitykset 

Kestävän talouden ohjelman mukaisesti henkilöstökuluja 
vähennetään 45 000 euroa. 

Investoinnit 

Uimalan hankkeelle esitetään vuodelle 2021 lisämäärära-
haa 700 000 euroa. Hankkeen koko budjetiksi arvioidaan 
10,5 milj. euroa. 

Tapainlinnan koulun laajennus esitetään toteuttavan 2021-
2022. Hankkeen koko budjetin arvioidaan olevan 3,8 milj. 
euroa, josta vuodelle 2021 esitetään määrärahaksi 2,0 milj. 
euroa ja vuodelle 2022 1,5 milj. euroa.  

Hankkeiden lopullinen määrärahataso täsmentyy, kun in-
vestoinneista tehdään tarkennettu hankesuunnitelmaesi-
tys kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston 
hyväksyttäväksi. 

Ympäristölautakunta 

Ympäristökeskus 

Ympäristölautakunta Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
KS 2020

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019 Muutos % 1-8 

2019>2020
Ennuste 

2020

TOIMINTATUOTOT 569 060 873 800 65,1 % 571 538 830 488 -0,4 % 873 800
Myyntituotot 29 873 50 400 59,3 % 29 582 57 002 1,0 % 50 400
Maksutuotot 509 653 787 400 64,7 % 539 932 763 922 -5,6 % 787 400
Tuet ja avustukset 822 0 0 0 0
Muut toimintatuotot 28 712 36 000 79,8 % 2 024 9 564 36 000
TOIMINTAKULUT -1 225 936 -1 807 662 67,8 % -1 166 610 -1 958 308 5,1 % -1 807 662
Henkilöstökulut -933 059 -1 385 862 67,3 % -887 958 -1 366 909 5,1 % -1 385 862
Palvelujen ostot -214 961 -300 664 71,5 % -196 027 -466 834 9,7 % -300 664
Aineet, tarv. ja tavarat -8 308 -14 900 55,8 % -9 225 -16 393 -9,9 % -14 900
Avustukset -2 000 -2 000 100,0 % -2 000 -2 000 -2 000
Muut toimintakulut -67 608 -104 236 64,9 % -71 400 -106 172 -5,3 % -104 236
TOIMINTAKATE -656 876 -933 862 70,3 % -595 072 -1 127 820 10,4 % -933 862
 Poistot ja arvonalent. -1 381 0 -2 302 -3 453 -40,0 % -1 200

Tunnusluvut

Toteuma 
1- 8/2020

TA 2020

TP 2019 
(yksikkö  

htm2)
Ennuste 

2020

228 251 223 809 192 700 238 251
55,34 83,94 - 80,91

Huoneala, hum2

Toimintamenot per huoneala, €/hum2
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Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 

Ympäristökeskus on palvelu- ja tulosalue, joka huolehtii 
kaupungin rakennusvalvonta-, ympäristön ja luonnonsuo-
jelu-, asuntotoimen- sekä ympäristöterveydenhuoltopalve-
luista viranomaistehtävineen.  

Ympäristölautakunta, hallinnon tehtävänä on palvelualu-
een lautakunta-, hallintopalvelujen tuottaminen sekä ym-
päristökeskuksen toiminnan johtaminen, kehittäminen, 
valvonta ja ohjaus kaupungin ja toimialan yhteisten peri-
aatteiden, tulos- ja palvelutavoitteiden mukaisesti.  

Ympäristöpalvelu huolehtii ympäristön- ja luonnonsuoje-
lusta sekä niihin liittyvästä tiedotuksesta ja valistuksesta, 
ympäristön tilan seurannasta, ympäristönsuojeluhankkei-
den toteuttamisesta sekä lupa- ja valvontaviranomaispal-
veluista tavoitteena turvata terveellinen, turvallinen, viih-
tyisä ja virikkeitä antava elinympäristö sekä monipuolinen 
ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö. Keskeisenä toi-
minta-ajatuksena on ennaltaehkäisevä ympäristönsuojelu-
työ. Kestävän kehityksen toimintaa ja kaupunkiorganisaa-
tion ympäristönhallintaa ohjataan ympäristöpalvelusta.  

Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää pe-
rusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioiden valvotaan 
viime kädessä ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäris-
töä. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuo-
jelun, elintarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut.  

Rakennusvalvonnan tehtävänä on maankäyttö- ja raken-
nuslaissa säädetyllä tavalla valvoa rakentamista ja raken-
nettua ympäristöä sekä kaavoituksen toteutumista. Raken-
nusvalvonta antaa rakentamisen neuvontaa ja ohjausta 
sekä käsittelee rakentamiseen tarvittavat luvat ja suorittaa 
lupiin liittyvät tarkastukset. Rakennusvalvonnalle kuuluvat 
myös asumiseen liittyvät viranomaistehtävät, kuten asu-
kasvalintojen valvonta sekä korkotukilainat.  

Ympäristökeskuksen palveluyksiköiden palvelutuotantoa 
tuetaan ostopalveluilla sekä valtion ja muiden kuntien 
kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistämällä alueellisia ja kan-
sallisia yhteistyöverkostoja hyödyntäen. Toimintaa kehite-
tään yhteistyötä tiivistämällä kaupungin omien palveluyksi-
köiden kanssa. 

Olennaiset tapahtumat 

Hyvinkään ympäristölautakunta päätti 23.4.2020 ja Järven-
pään kaupunginhallitus 27.4.2020 yhteistyön tiivistämi-
sestä kaupunkien rakennusvalvontojen kesken. Hyvinkään 
kaupungin henkilöstöjaosto hyväksyi kokouksessaan 
18.5.2020 § 26 rakennusvalvontayhteistyösopimukseen liit-
tyvät henkilöstöä koskevat periaatteet. Sopimus allekirjoi-

tettiin toukokuussa. Kaupunkien välisen rakennusvalvon-
tayhteistyön tiivistämisen on tarkoitus tehostaa rakennus-
valvontaresurssien käyttöä sopijakaupungeissa.  

Rakennusvalvonnassa tehtiin kevään aikana asiakastyyty-
väisyystutkimus, jonka tulokset valmistuvat loppuvuoden 
aikana.  

Nopon entisen pesulan rakennusten purkutyö ja maaperän 
kaivutyöt kiinteistöllä saatiin päätökseen heinäkuussa. 
Pohjaveden kunnostustoimet jatkuvat syyskuussa. 

Hyvinkään Ympäristöfoorumin vuoden 2020 toimintasuun-
nitelman pääteemana on pohjavedet ja niiden suojelu. 
Suunnitellut tapahtumat ja tilaisuudet ovat peruuntuneet 
koronatilanteen vuoksi. Pohjaveden suojelua on korostettu 
mm. ympäristölautakunnan antamien lausuntojen yhtey-
dessä.

Kesän 2020 aikana Helsingin yliopiston Aquatic Biogeoche-
mistryn tutkimusyksikö (ABRU) on tehnyt Kytäjärvellä sedi-
menttitutkimuksia. Tulosten perusteella on mahdollista 
laskea diffusionopeus sedimentistä alusveteen, sekä sy-
vänteestä että matalilta alueilta, ja miten se kasvaa kerros-
tuneisuuskauden aikana. Sedimentin fosforivaranto ja sen 
jakauma fraktioihin (esm. NaOH/HCl-liukoiset osuudet) las-
ketaan myös. Hyvinkään Kytäjärvi on ekologiselta tilaltaan 
heikoin kaikista Hyvinkään järvistä. Järvelle on asetettu ta-
voitteeksi hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2027 men-
nessä. 

Ympäristöterveydenhuollossa tarkastustoimintaa rajoitet-
tiin epidemian alusta toukokuun puoleen väliin asti ohjaa-
vien viranomaisten linjausten mukaisesti. Valvontasuunni-
telman mukaista valvontaa lisättiin asteittain kesäkuun 
alusta lähtien. Tarkastuksilla käytettiin vallitsevan epide-
miatilanteen mukaisia henkilösuojaimia niin työturvallisuu-
den varmistamiseksi kuin asiakkaiden terveyden turvaa-
miseksi.  

Uimarantaveden laatua valvottiin suunnitellusti uimakau-
den ajan. Uimaveden laatu oli pääosin hyvä. Usminjärvellä 
tehtiin vähäisiä sinilevähavaintoja. Kytäjärven uimarannalla 
sinilevää havaittiin runsaammin kahden viikon ajan heinä-
elokuun vaihteessa, minkä vuoksi tiedotettiin, ettei uimista 
rannalla suositella.   

Eläinsuojeluvalvonnassa ilmoitusten ja yhteydenottojen 
määrä nousi selkeästi seurantajakson loppua kohden. 
Eläinsuojeluvalvontatarpeen taustalla on usein haasteet ih-
misen jaksamisessa ja/tai taloudellisessa pärjäämisessä. 
Koronavirusepidemian seurannaisvaikutukset heijastune-
vat jo valvontatarpeen kasvuna.  

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen-
kilöstöön 
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Ympäristökeskuksen henkilöstö siirtyi etätyöhön maalis-
kuussa. Toimistolla oli yksi henkikö varmistamassa ympä-
ristökeskuksen asianhallintaa. Tarkastustoimintaa rajoitet-
tiin ja toimia priorisoitiin lupa- yms. asioiden valmisteluteh-
täviin ja varautumiseen. Välttämättömät tarkastukset on 
tehty huomioiden sekä asiakkaan turvallisuus- että työsuo-
jelunäkökulmat. Poikkeusoloissa on otettu käyttöön myös 
uusia tapoja valvonnan toteuttamiseksi, kuten ns. etätar-
kastukset puhelimen tai videoyhteyden välityksellä. Elo-
kuun puolivälin jälkeen henkilöstöä on ollut suunnitellusti 
toimistolla lähityössä kevättä/alkukesää enemmän.  

Ympäristöterveydenhuolto on jatkanut talousveden val-
vontaa normaalisti, sillä poikkeusoloissa puhtaan veden 
laadun merkitys korostuu entisestään. Ympäristötervey-
denhuollon tehtävä antaa ohjausta ja neuvontaa tervey-
densuojelun, elintarviketurvallisuuden ja eläinten hyvin-
voinnin osalta on korostunut epidemian aikana. Ympäristö-
palvelun ja rakennusvalvonnan osalta epidemia ei ole ai-
heuttanut vastaavia lisätehtäviä. 

Rakennusvalvonnassa vuosien ajan tehdyn määrätietoisen 
sähköisen asioinnin ja arkistoinnin kehitystyön ansioista 
henkilöstön siirtyminen etätyöskentelyyn tapahtui suju-
vasti ilman palvelukatkoksia, mistä on saatu hyvää pa-
lautetta asiakkailta. Etätyöskentelyn aikana on syntynyt uu-
sia asiakkaan ja rakennusvalvonnan kannalta joustavia toi-
mintatapoja lupakäsittelyssä ja rakennustyönaikaisessa 
valvonnassa. Etäkokouksista ja –katselmuksista saatuja hy-
viä toimintamalleja hyödynnetään myös jatkossa tilanteen 
normalisoituessa.  

Kestävän talouden ohjelma 

Ympäristölautakunta hyväksyi 28.5.2020 eläinlääkintä-
huollon maksutaksan käyttöönoton 1.8.2020 alkaen. Kau-

pungineläinlääkärin vastaanotolla asioinut on taksan mu-
kaisesti maksanut nk. klinikkamaksun tilojen käytöstä. Uu-
della maksulla katetaan eläinlääkärin vastaanottotiloista 
kaupungille syntyviä kustannuksia.  

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet 
määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 

Ympäristökeskuksen toimintakate on noin 3% heikompi 
kuin kumulatiivisesti pitäisi olla raportointi jakson lopussa. 
Taloudellinen epävarmuus saattaa aiheuttaa rakennus-
hankkeiden siirtymistä myöhempään ajankohtaan ja näin 
ollen loppuvuoden rakennuslupatuottojen kertymiseen 
suunnitellusti liittyy suuri riski. Rakennusvalvonnan lupa-
maksutulot ovat tässä vaiheessa jäämässä alle talousarvi-
ossa suunnitellun. Tilanteeseen on reagoitu siten, että ra-
kennusvalvonta on kiihdyttänyt/sujuvoittanut rakennus-
hankkeiden lupavalmisteluprosessia siten, että tarkastelu-
jakson keskimääräinen lupakäsittelyaika oli 34 työpäivää. 
Edellä mainittu lupaprosessien kiihdyttäminen on toisaalta 
aiheuttanut rakennusvalvonnassa asiantuntijapalveluiden 
kustannusten kasvua ja tässä vaiheessa ennustetaan, että 
ne saattavat ylittää budjetoidun.  

Määrärahamuutosesitykset 

Ei määrärahan muutosesityksiä. 

Uudet intressitahotapahtumat 

Tammi-elokuussa ei ollut raportoitavia intressitahotapah-
tumia. 

Oikeustapaukset 
Hallinto-oikeuksissa on vireillä yksittäisiä oikeustapauksia, 
joilla ei ennalta arvioituna ole taloudellisia vaikutuksia kau-
pungille.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2020

TA 2020 TP 2019 Ennuste 
2020 

Vakinaiset 22,5 22,5 23,0 22,5 
Määräaikaiset 3,0 1,5 4,0 1,5 
Yhteensä 25,5 24,0 27,0 24,0 
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Hyvinkään Vesi 
Kunnallinen liikelaitos 

Hyvinkään Vesi Toteuma 
1- 8/2020

Muutettu 
TA2020

Tot.-% MKS 
2019

Toteuma 
1- 8/2019 TP2019

Muutos % 
1- 8

2019>2020

Ennuste 
2020

Liikevaihto 6 583 383 9 894 951 66,5 6 538 476 10 021 641 0,7 9 894 951
Myyntituotot 6 582 310 9 891 951 66,5 6 536 806 10 012 933 0,7 9 891 951
Maksutuotot 0 3 000 0,0 1 625 1 625 3 000
Liiketoiminnan muut tuotot 1073,07 0 45 7 083 0

Valmistus omaan käyttöön 173 304 174 500 99,3 135 441 220 405 28,0 174 500

Materiaalit ja palvelut -1 659 175 -2 764 598 60,0 -1 479 054 -2 375 472 12,2 -2 764 598
Ostot tilikauden aikana -861 239 -1 391 448 61,9 -745 267 -1 190 793 15,6 -1 391 448
Palvelujen ostot -797 936 -1 373 150 58,1 -733 787 -1 184 679 8,7 -1 373 150

Henkilöstökulut -1 200 785 -1 854 851 64,7 -1 230 658 -1 764 451 -2,4 -1 854 851
Palkat ja palkkiot -938 374 -1 451 935 64,6 -963 399 -1 375 129 -2,6 -1 451 935
Henkilösivukulut -262 411 -402 916 65,1 -267 258 -389 322 -1,8 -402 916

Poistot ja arvonalentumiset -2 790 573 -4 794 920 58,2 -2 869 294 -4 371 741 -2,7 -4 294 920
Suunn. mukaiset poistot -2 790 573 -4 794 920 58,2 -2 869 294 -4 371 741 -2,7 -4 294 920

Liiketoiminnan muut kulut -237 107 -476 041 49,8 -447 411 -580 447 -47,0 -476 041

LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 869 048 179 041 485,4 647 500 1 149 935 34,2 679 041
Rahoitustuotot ja -kulut -321 175 -642 250 50,0 -271 217 -542 717 18,4 -642 250

Muut rahoitustuotot 0 300 0,0 283 283 300
Korvaus peruspääomista -321 175 -642 350 50,0 -271 500 -543 000 18,3 -642 350
Muut rahoituskulut 0 -200 0 0 -200

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 547 873 -463 209 -118,3 376 284 607 218 45,6 36 791

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 

Hyvinkään Vesi on Hyvinkään kaupungin liikelaitos, jonka 
tehtävänä on tuottaa vesihuoltopalveluita laadukkaasti ja 
tehokkaasti. Jätevedet puhdistetaan Kaltevan jäteveden-
puhdistamolla siten, että lupaehdot täyttyvät. Vesijohtover-
koston kunnostaminen ja uuden verkoston rakentaminen 
sekä pumppaamoiden kunnossapito tehdään kustannuste-
hokkaasti ja suunnitelmallisesti tavoitteena myös vedenja-
kelun katkottomuus. Talousvesi tuotetaan Hyvinkäänkylän 
ja Sveitsin pohjavedenottamoilta ja Hikiän tekopohjave-
silaitokselta. Tavoitteena vedentuotannossa on riittävistä 
hyvälaatuisista raakavesistä huolehtiminen sekä terveelli-
nen ja turvallinen talousvesi. 

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen-
kilöstöön 

Koronaepidemian vuoksi Hyvinkään Veden toimintoja on 
hajautettu ja osa henkilökunnasta työskentelee etätöissä. 
Samoin kiireettömänä toimintana ei tehdä mittarinvaih-
toja. Koronan alkuvaiheen jälkeen alettiin jälleen vaihta-
maan tonttijohtoja. Ohjeistuksia hygieniaan ja toimintaoh-

jeita henkilöstölle ja yhteistyötahoille on päivitetty kesälo-
mien jälkeen. Tähän mennessä Hyvinkään Vedessä ei ole 
ollut virukseen sairastuneita.  

Vaikutukset näkyvät jatkossa esim. siinä, että suunnitellut 
mittarinvaihdot siirtyvät myöhemmäksi. Tämä voi aiheut-
taa töiden ruuhkautumista loppuvuonna. Taloudelliset vai-
kutukset ovat käyttötalouden puolella pienet keskittyen 
suojainten ja käsidesien hankintaan. Investointien osalta 
on lisäkustannuksia tullut koronasta aiheutuen Sonnin-
mäen saneeraustyömaalla vajaat 23 000 euroa. 

Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 

Vakinaisessa henkilöstössä ei ole tapahtunut muutoksia al-
kuvuoden aikana. Viime vuoden lopulla irtisanoutuneen ve-
sihuoltojohtajan virkaan ei toistaiseksi ole haettu uutta 
henkilöä.  Vaajamiehitys on aiheuttanut jonkin verran töi-
den ruuhkautumista.  

Verkostopuolelle on maaliskuun alusta palkattu määräai-
kainen työntekijä putkiasentajaksi, joka työskentelee vuo-
den loppuun asti. Lisäksi verkostopuolella työskentelee 
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putkiasentaja oppisopimuskoulutuksessa. Kaltevassa on 
yksi työllistettävä henkilö ollut kesätöissä.  

 

 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2020 TA2020 TP2019 Ennuste 

2020
Vakinaiset 30,0 31,0 35,0 31,0
Määräaikaiset 3,0 3,0 6,0 3,0
Yhteensä 33,0 34,0 41,0 34,0  
 
 
Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet 
määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 
Toisen osavuosikatsauksen tarkastelujaksolla myyntituotot 
ovat tasan budjetoidun suuruiset. Toimintakulut ovat to-
teutuneet arvioitua pienempinä.  Asiantuntijapalveluiden ja 
materiaalien ostot ovat toteutuneet budjetoitua pienem-
pinä, mutta näiden osalta toteuma painottuu loppuvuo-
teen. Vahingonkorvauksina on maksettu Hyvinkään Vedelle 
viime vuoden vesivahinkotapauksesta noin 39 000 euroa. 

Investoinneissa verkostosaneerauksien kaupungin osuus 
kustannuksista on jäänyt lähes täydellisesti pois ja kustan-
nukset siirtyvät pääsääntöisesti Hyvinkään Vedelle. Tämä 
aiheuttaa saneerauksessa varattuja investointikustannuk-
sia suurempia lisäkustannuksia Vedelle. Saneerauskohtei-
den urakkatarjoukset ovat kuitenkin alittaneet suunnittelu-
aikaiset kustannusarviot. Investointikustannukset eivät 
tässä vaiheessa arvioiden näiltä osin näyttäisi merkittävästi 
ylittyvän. Toisaalta vuoden 2021 investointien suunnittelua 
ei ole huomioitu kuluvan vuoden investointibudjetissa lain-
kaan. Kun suunnittelukuluja toteutunee arviolta 300 000 
euroa, aiheutuu tästä merkittävä lisäkustannus.  Toisaalta 
Ammattikoulun vesitornin saneerauksen toteutumisesta ei 
ole päätetty. Näin ollen siitä säästyy investointikuluja kulu-
vana vuonna. Ennakoimattomia investointikuluja on tullut 
mm. Koskitiellä todetun akuutin viemärikunnostuksen ja 
Kerkkolankadun tavanomaista suuremman vuotokorjaus-
työn takia. Myös Koneenkadun edellisvuoden investointi-
kohteesta on aiheutunut tälle vuodelle arviolta 95 000 eu-
ron ennakoimaton kustannus johtuen urakoitsijasta aiheu-
tuneesta työmaan viivästymisestä. Kulut ovat muodostu-
neet viime vuonna, mutta niiden laskutus on viivästynyt ku-
luvalle vuodelle. 

 
Olennaiset tapahtumat 
 
Veden taksoja pohdittiin työryhmässä, mutta yleisen talou-
dellisen tilanteen ollessa heikko ja koronan aiheuttaessa li-
säongelmia kuntalaisten talouteen, päätettiin korotuksista 
tulevalle vuodelle luopua. Laskuttamattoman veden mää-
rän selvittämistä on jatkettu edelleen myös laskennallisesti. 
Vuotovesiprojektin tulosten analysointia ja jatkotoimenpi-
teiden kohdentamisen suunnittelua on jatkettu. 

Vedenottamoilla on laadittu suunnitelmaa dokumentoin-
nin tehostamiseksi. Ohjeistusten hierarkia ja sisältö on 
pohdittu. Menetelmä ohjeiden hallitsemiseksi sähköisesti 
on valittu ja se on tekeillä automaatiotoimittajan kanssa yh-
teistyössä. 

Kaltevan jätevedenpuhdistamon saneeraus avattiin alku-
vuonna uudelleen tarkasteluun. Siihen liittyen on tehty be-
tonialtaiden saneerauksen riskinarviointi ja -hallintasuun-
nitelma. Samaan aikaan on valmistunut altaiden sanee-
rauksen suunnittelu sekä mahdollisen tertiäärikäsittelyn 
tarkastelu ja eri vaihtoehtojen vertailu. 

Työhyvinvointiryhmä kokoontui tammikuussa. Seuraava 
kokous jouduttiin perumaan koronan takia, mutta se pide-
tään loka-marraskuussa Teamsin välityksellä.  

Alkuvuoden sääolosuhteet runsaine sateineen ja nopeasti 
vaihtelevine lämpötiloineen rasittivat vesijohtoverkostoa 
aiheuttaen maaperän liikkumista ja routimista. Tämä ai-
heutti normaalia enemmän vuotoja verrattuna vastaavaan 
aikaan edellisinä vuona. Poikkeuksellisen runsaista sateista 
johtuen myös Kaltevan jätevedenpuhdistamolle vastaan-
otettu vesimäärä on ollut huomattavan suuri verrattuna 
laskutettuun jätevesimäärään. Kesän aikana määrä on kui-
tenkin jonkin verran tasaantunut alkuvuoteen verrattuna. 

 
Määrärahamuutosesitykset 
 
Kuluvan vuoden poistot ovat tämänhetkisten laskelmien 
mukaan arvioitu liian suuriksi. Todellisen poistomäärän ar-
viointi on kuitenkin tänä vuonna aktivoitavien kohteiden 
osalta auki. Koska poistojen määrä jäänee kuitenkin arvioi-
tua pienemmäksi, tehdään 500 000 euron pienennys jo 
tässä vaiheessa niiden osalta käyttötalouteen.  

 
Uudet intressitahotapahtumat 
 
Hyvinkään Vedellä ei tapahtumia tähän liittyen. 

 
Oikeustapaukset 
 
Hyvinkään Vedellä ei tapauksia. 
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Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2020 TA2020 TP2019 Ennuste 

2020
Peruspääoma

Korollinen 11 075 000 11 075 000 11 075 000 11 075 000
Koroton 16 534 830 16 534 830 16 534 830 16 534 830

Laskutettu vesi, m3 1 568 146 2 432 415 2 398 315 2 432 415
Laskutettu jätevesi, m3 1 587 589 2 382 365 2 379 299 2 382 365
Vesimaksu, €/m3 1,45 1,45 1,45 1,45
Jätevesimaksu, €/m3 2,32 2,32 2,32 2,32  
 
 

Investoinnit, netto Toteuma 
1- 8/2020 TA2020 TP2019 Ennuste 

2020
Verkoston rakentaminen

Korvausinvestoinnit -1 755 953 -3 150 000 -2 148 545 -3 150 000
Uudisrakentaminen -14 873 -300 000 -593 519 -300 000

Laitosinvestoinnit
Vesilaitos -19 842 -740 000 -181 212 -740 000
Puhdistamot -56 301 -200 000 -14 500 -200 000

Muut investoinnit -137 901
Yhteensä -1 846 970 -4 390 000 -3 075 677 -4 390 000  
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 Merkittävien tytäryhteisöjen tavoitteet
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

Hyvinkään Lämpövoima Oy
Koy Wanha Villatehdas

Koy Hyvinkään Sairaalanmäki 
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Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

PÄÄMÄÄRÄ
VUOSITAVOITE JA 

TOIMENPIDE 2020

TAVOITETASO JA 

ONNISTUMISEN MITTARI 2020
VASTUUHLÖ SEURANTA JA RAPORTOINTI 

Yhtiön talous ja resurssit 

Kannattavuuden ja kiinteistöjen 

arvojen ylläpitäminen

Vuositavoitteena on hoitokate, vuokrausaste ja 

vuokrasaamiset.                                                

Toimenpiteet: asuntojen kunnossapito, asuntojen 

aktiivinen vuokraustoiminta, kustannusten 

aktiivinen seuranta ja tehokas vuokrien perintä

Mahdollisimman korkea käyttöaste laajenevassa 

kiinteistökannassa. Kilpailukyky / houkuttelevuus 

vuokramarkkinoilla muiden tunnuslukujen näkökulmasta. 

Hoitokate vähintään 52,0 %. Vuokrausaste 97,5 %. 

Vuokrasaamisten määrä pysyy alle 130 000 euron tason.

Toimitusjohtaja       Tällä hetkellä ollaan liki tavoitetasossa. 

Koronakriisi on hiukan vaikuttanut 

vuokrasaamisiin sekä vuokrausasteeseen. 

Tilanne selviää täysin vasta vuoden lopussa.

Hyvinkään houkuttelevuus Uudistuotannon jatkaminen kaupungin asumisen 

linjausten mukaisesti.

ARA vuokrakerrostalokohde toteutuksessa vuonna 2020. Toimitusjohtaja        Tavoite saavutettiin. Metsäkaltevan ARA 

kohde (2 kpl kerrostaloja) on toteutuksessa. 

Hyvinkään houkuttelevuus Perheasuntojen markkinointi painopisteeksi Toteutetaan tavoitteessa kuvattu kampanja yhdessä 

Elinvoiman kanssa

Toimitusjohtaja       Yhtiö on toteuttanut oman kamppanjan 

keväällä 2020. Yhteistä kamppanjaa ei ole 

vielä toteutettu.

Prosessit ja rakenteet 

Kiinteistöstrategian mukainen 

kiinteistöjen kehittäminen

Jatketaan kiinteistöjen suunnitelmallista 

peruskorjaustoimintaa.

Prosessiohjauksessa onnistutaan. Karsikkotie 1 B kiinteistön 

saneeraus valmistuu aikataulussa vuoden 2020 lopussa.

Toimitusjohtaja       Kohteen rakennustyöt ovat edenneet 

toistaiseksi aikataulussa. Valmistuminen 

11/2020. Tavoite saavutettaneen.

Energiatehokkuuden 

parantaminen

Vuositavoite: Vedenkulutuksen pienentäminen. 

Toimenpiteinä vesikalusteiden kunnon seuranta, 

poikkeamiin puuttuminen, vettä säästävien 

suuttimien asennukset ja tiedotus.

Yhtiön vedenkulutustavoite vuoden 2020 lopussa 

130 l / asukas / vrk (Suomi keskimäärin 155 l/asukas). Yhtiö 

tiedottaa tai järjestää tiedotustulaisuuksia vähintäänkin kaksi 

kertaa vuoden 2020 aikana.

Toimitusjohtaja      Vedenkulutustavoitteeseen liittyy 

epävarmuutta. Ihmiset olivat koronakriisin 

takia paljon kotona ja vedenkulutus lisääntyi. 

Nyt kun tilanne on helpottunut vedenkulutus 

on laskussa. Koronan takia 

tiedotustilaisuuksia ei ole voitu järjestää.

Toiminta-ajatus ja tehtävä

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n tehtävänä on tarjota edullisia ja monipuolisia vuokra-asuntoja hyvinkääläisille sekä toteuttaa osaltaan kaupungin 

asuntopoliittisia tavoitteita.

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

       =  valmis

       = etenee aikataulussa

       = myöhässä / toteutui osittain

       = ei toteutunut / tavoite poistettu
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Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

Kaupungin omistusosuus 100 %

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)

Henkilöstö
Toteuma 1-

8/2020

TA 2020
Tot -% TA 

2020

Toteuma 

1-8/2019

TP 2019
Muutos -% 1-

8 2019 > 2020

Ennuste 

2020

Henkilöstömäärä 13 13 100 % 13 13 0,0 % 13

Vakinaiset 13 13 100 % 12 12 8,3 % 13

Määräaikaiset 0 0 1 1 0

Toiminnan tunnusluvut
Toteuma 1-

8/2020

TA 2020
Tot -% TA 

2020

Toteuma 

1-8/2019

TP 2019
Muutos -% 1-

8 2019 > 2020

Ennuste 

2020

Asuntojen määrä 2 225 2 225 100 % 2 307 2 307 -3,6 %

Kiinteistöjen määrä 60 60 100 % 61 61 -1,6 %

Vuokrattavat neliöt 118 595 118 595 100 % 123 561 123 547 -4,0 %

Sähkön kulutus, MWh 1 580 1 738 2 561 -9,1 %

Lämmön kulutus, MWh 12 043 13 719 21 684 -12,2 %

Veden kulutus, m3 113 350 109 333 162 368 3,7 %

Taloudellinen käyttöaste, % 91,8 95,9 95,8 -4,3 %

Vuokrausaste, % 97,4 97,5 100 % 98,5 98,0 -1,2 %

Keskivuokra, €/m2/kk 10,6 10,7 99 % 10,7 10,6 -0,6 %

Talous 1000 €
Toteuma 1-

8/2020

TA 2020
Tot -% TA 

2020

Toteuma 

1-8/2019

TP 2019
Muutos -% 1-

8 2019 > 2020

Ennuste 

2020

Liikevaihto 10 373 15 980 64,9 % 10 746 16 056 -3,5 % 15 669

Muut kulut 5 154 8 198 62,9 % 5 294 8 014 -2,6 % 8 436

Hoitokate I 5 219 7 782 67,1 % 5 452 8 855 -4,3 % 7 233

Vuosikorjaukset 1 713 2 662 64,4 % 2 592 3 484 -33,9 % 1 680

Hoitokate II 3 506 5 120 68,5 % 2 860 4 558 22,6 % 5 553

Liiketulos 1 601 2 000 80,1 % 931 2 070 72,0 %

Tulos ennen veroja ja vapaehtoisia 

varauksia
1 120 1 200 93,3 % 568 1 409 97,2 %

Luottotappiot 15 78 19,2 % 21 52 -28,6 %

Vuokrasaatavat 122 115 106,1 % 116 115 5,2 %

Lainat yhteensä 62 351 58 000 107,5 % 58 692 57 021 6,2 %

    Lainojen lyhennykset (pääoma) 2 597 4 200 - 2 139 -

    Lainojen nostot 7 928 4 000 - 4 500 -

Lainat emolta 33 44 75 % 55 44 -40,0 %

Oman pääoman tuotto, % 1,3 % - 1,0 % 1,7 % 30,0 %

Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,9 % - 1,5 % 2,6 % 26,7 %

Maksuvalmius (Quick ratio) 1,0 % - 1,5 % 1,4 % -33,3 %

Omavaraisuusaste, % 9,6 % - 9,9 % 9,0 % -3,0 %

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Karsikkotie 1 B-talon (43 kpl asuntoja) peruskorjausta on jatkettu. Peruskorjauksen valmistumisaika on marraskuussa 2020. 

Kohteen urakoitsijana toimii Veljekset Nuutinen Oy. Metsäkaltevan Yli-Jurvankatu 7 uudiskohteen (50 kpl asuntoja) 

rakennustyöt etenevät aikataulussa. Rakennustyöt valmistuvat helmikuun lopussa 2021. Asukasvalinta suoritetaan 

loppuvuodesta 2020. Kohteen urakoitsijana toimii Varte Lahti Oy. 

Koronavirus vaikuttaa hiukan yhtiön tuottoja laskevasti. Vesikulut ovat myös hiukan nousseet, koska ihmiset ovat paljon 

kotona koronaviruksen takia. Yhtiön vuosikorjaukset pystytään suurimmaksi osaksi tekemään koronaviruksesta 

huolimatta. Yhtiön asiakaspalvelu palvelee tällä hetkellä ainoastaan sähköisesti sekä ajanvarauksella. Poikkeustoimista 

koronaviruksen takia on tiedotettu aktiivisesti yhtiön kotisivuilla sekä facebookissa asukkaille sekä yhteistyökumppaneille.
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Hyvinkään Lämpövoima Oy

KÄRKIHANKE          VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2020 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2020 VASTUUHLÖ SEURANTA JA RAPORTOINTI 

Kestävä kehitys / 
hiilidioksidivapaa 
energiantuotanto

TAVOITE: Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt pidetään 
mahdollisimman pienenä.
TOIMENPIDE: Yhteistyöllä Fortum Oyj:n ja Myllyn Paras Oy:n kanssa 
varmistetaan, että kaikki saatavissa oleva Ekolämpö ja biolämpö 
saadaan asiakkaiden käyttöön. Valvotaan, että bio-kaasun pumppaus 
ja siirto Kiertokapula Oy:n kaatopaikalta toimii jatkuvasti. 
Minimoidaan omien laitosten maakaasun ja öljyn käyttö ja 
maksimoidaan pelletin käyttö.

Vuonna 2020 Ekolämmön ja muun hiilidioksidivapaan 
energian osuus koko energiantuotannosta on 87 %.

Vuonna 2020  omassa tuotannossa käytetyn bioenergian 
osuus on 41 % (pelletti ja biokaasu).

Toimitusjohtaja          Tavoite näyttää toteutuvan. 

Kestävä kehitys /   
CO2- päästöt

TAVOITE: Vaikutetaan kansallisella tasolla siihen, että jätteiden 
poltosta syntyvät CO2- päästöt kohdentuvat kuntatasolla 
oikeudenmukaisesti jätteiden tuottajille.                                                                                   
TOIMENPITEET: Vaikutetaan yhdessä muiden tahojen (Suomen 
ympäristökeskus, Benviroc Oy, Fortum Oyj) kanssa siihen, että 
kuntakohtaisia CO2- laskentasääntöjä uudistetaan.

Kuntakohtaisen CO2- päästölaskennan 
kehittämishanketta on edesautettu olemalla kontaktissa 
eri vaikuttajatahoihin.

Toimitusjohtaja      Tavoite näyttää toteutuvan. 

Kestävä kehitys / 
Energianeuvonta

TAVOITE: Energianeuvontapalveluiden tarjoaminen hyvinkääläisille                                                                                                   
TOIMENPIDE: Suunnitellaan ja toteutetaan yhteistössä Hyvinkään 
kaupungin kanssa energianeuvonnan pilottihanke.

Energianeuvonnan pilottihanke toteutettu vuoden 2020 
loppuun mennessä suunnitelman mukaisesti.

Toimitusjohtaja      Tavoite näyttää toteutuvan.  

Hangonsilta TAVOITE: Rakennetaan kattava kaukolämpöverkko Hangonsillan 
alueelle.
TOIMENPIDE: Kaukolämpöä tarjotaan kaikille alueen kiinteistöille. 
Verkkoa ja liittymiä rakennetaan koko alueen rakentumisen puitteissa.

Kaikki vuonna 2020 alueelle valmistuneet lämmitettävät 
kiinteistöt ovat valinneet kaukolämmön.

Toimitusjohtaja      Tavoite näyttää toteutuvan. 

TYTÄRYHTIÖIDEN SITOVAT TAVOITTEET 2020

Hyvinkään Lämpövoima Oy tuottaa luotettavia energiapalveluita kilpailukykyisesti ja ympäristön ehdoilla. Keskeinsinä tehtävinä on luotettava ja häiriötön lämmön toimittaminen, lämmön hinnan 
pitäminen kilpailukykyisenä, lämmön hankinnan ja oman tuotannon kustannustehokkuus, hyvän taloudellisen tuloksen saavuttaminen, ympäristökuormituksen minimointi (ilmaston muutoksen 
torjuminen), hyvä asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys, energian loppukäytön tehostaminen.

KÄRKIHANKETAVOITTEET
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PÄÄMÄÄRÄ VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2020 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2020 VASTUUHLÖ SEURANTA JA RAPORTOINTI 

Kilpailukyvyn 
säilyttäminen 
energiamarkkinoilla

TAVOITE: Kaukolämmön hinta pidetään valtakunnallisen keskihinnan 
alapuolella.
TOIMENPIDE: Fortumilta ja muilta kumppaneilta hankittava 
energiamäärä maksimoidaan tiiviillä yhteistyöllä. Maakaasu, pelletti ja 
öljy hankitaan edullisesti. Yhtiön toiminta pidetään 
kustannustehokkaana.

HLV:n energian hinta on alempi kuin valtakunnallinen 
keskihinta. Seuranta Energiateollisuus ry:n tilastoista 1.7. 
ja 1.1.

Toimitusjohtaja      Tavoite näyttää toteutuvan. 

Maakaasumarkkina-
uudistus

TAVOITE: Toiminta on uuden maakaasumarkkinasäännöstön 
mukainen.
TOIMENPIDE: Saatetaan järjestelmät ja sopimukset sekä niihin liittyvät 
menetettelyt maakaasumarkkinasäännöstön mukaisiksi.

Mittaustiedot toimitettu Kaasuhubiin sekä sopimukset ja 
niihin liittyvät menettelyt ovat uuden 
maakaasumarkkinasäännöstön mukaiset. 

Toimitusjohtaja        Maakaasumarkkinamuu-
tosten edellyttämät toimenpiteet 
on tehty. Tavoite saavutettu.

Markkinointiyhteis-
työn lisääminen 
kaupunkikonsernin 
sisällä

TAVOITE: Lisätään markkinoiden tietoisuutta kaukolämmön 
vahvuuksista Hyvinkäällä kaupunkikonsernin yhteisen markkinoinnin 
avulla.           
TOIMENPIDE: Suunnitellaan ja toteutetaan markkinointi yhteistyössä 
kaupungin kanssa. Kampanjassa tuodaan esille Hyvinkääläisen 
kaukolämmön vahvuudet mm. edullinen hinta, kiertotaloudesta 
peräisin oleva puhdas lämmönlähde, luotettavat lämmitysratkaisut ja 
vastuulliset palvelut asiakkaille.

Markkinointi on toteutettu yhteistyössä Elinvoiman 
kanssa suunnitelman mukaisesti.

Toimitusjohtaja      Tavoite näyttää toteutuvan 
suurimmalta osin. Covid-19 
epidemia on hidastanut 
Hähkäsuota koskevan 
kampanjan edistämistä. 

Hyvä taloudellinen 
tulos ja tuloutus 
omistajalle

TAVOITE: Sopimuksen mukaisen maankäyttövuokran lisäksi yhtiö 
jakaa omistajalleen osinkoa 600 000 € tilikaudelta 2020.
TOIMENPIDE: Tehokas toiminta ja nopea reagointi mahdollisiin 
ennakoimattomiin energian hinnan muutoksiin. Tuloskehityksen 
jatkuva seuranta.

Toteutunut tuloutus omistajalle on 600 000 €. 

Käyttökate on yli 10 % liikevaihdosta. 

Toimitusjohtaja      Tavoite näyttää toteutuvan. 

Työturvallisuuden 
kehittäminen

TAVOITE: Yhtiön turvallisuuskulttuurin parantaminen ja kehittäminen.
TOIMENPIDE: Koulutetaan henkilökuntaa ja pidetään yhteisiä 
"turvallisuustuokioita". Hankeessa hyödynnetään Työterveyslaitoksen 
Hyvinvointia työstä- kampanjan aineistoa.

Nolla tapaturmaa vuoden 2020 aikana. Jokainen 
työntekijä on osallistunut koulutukseen suunnitelman 
mukaisesti.

Toimitusjohtaja      Tavoite näyttää toteutuvan. 
Sairaspoissaoloon johtaneita 
tapaturmia ei ole ollut kauden 
aikana.

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

       =  valmis
       = etenee aikataulussa
       = myöhässä / toteutui osittain
       = ei toteutunut / tavoite poistettu
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Hyvinkään Lämpövoima Oy

Kaupungin omistusosuus 100 %

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)

Henkilöstö Toteuma 

1-8/2020

TA 2020 Tot -% TA 

2020

Toteuma 

1-8/2019

TP 2019 Muutos -% 1-8 

2019 > 2020

Ennuste 

2020

Henkilöstömäärä 27 26 104 % 27 27 0,0 % 27

Vakinaiset 27 26 104 % 26 27 3,8 % 27

Määräaikaiset 0 0 1 0 -100,0 % 0

Toiminnan tunnusluvut Toteuma 

1-8/2020

TA 2020 Tot -% TA 

2020

Toteuma 

1-8/2019

TP 2019 Muutos -% 1-8 

2019 > 2020

Ennuste 

2020

Lämmön myynti, GWh 183 204 89,7 % 199 321 -8,0 % 298

Kaasun myynti, GWh 6 7 85,7 % 6 10 0,0 % 10

Asiakkaiden määrä 1 938 1 938 100,0 % 1 922 1 932 0,8 %

Koko maan kaukolämmön keskihinta (1.7.) 

€/MWh (perusmaksu + energiamaksu)

  omakotitalo 95 -100,0 %

  rivitalo/pienkerrostalo 85 -100,0 %

  kerrostalo 81 -100,0 %

HLV kaukolämmön keskihinta (1.1.) 

€/MWh (perusmaksu + energiamaksu)

  omakotitalo 82 82 82 0,0 % 82

  rivitalo/pienkerrostalo 74 74 74 0,0 % 74

  kerrostalo 71 71 71 0,0 % 71

*Kaukolämpöjohtoja, km - - 166

*Saneerattavat kl-johdot, € - - 363

Asunnot, jotka ovat lämmöntoimituksen 

piirissä, kpl
16 510 16 510 100 % 16 410 16 510 0,6 % 16 510

Hyvinkään asukkaat, jotka asuvat 

kaukolämmitetyissä taloissa
36 500 36 500 100 % 36 400 36 500 0,3 % 36 500

Kuluvan vuoden taloudellinen tilanne on ollut budjetoitua parempi. Lämpimänä talvena fossiilisten polttoaineiden käyttö jäi 

normaalitalvea pienemmäksi. Maakaasun hinta on laskenut markkinan avauduttua ja öljyn hinnan laskun myötä. 

Kaukolämmön hintaan ei tästä johtuen ollut tarvetta tehdä budjetoitua korotusta 1.5 alkaen. HLV on huoltovarmuuden 

kannalta kriittinen toimija, ja korona-pandemian takia yhtiössä on noudatettu poikkeusolojen ohjeistusta maaliskuusta 

alkaen. Merkittävät kehityshankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Yhtiössä otettiin käyttöön 1.9 alkaen uusi talouden ERP-

järjestelmä. Sahanmäkeen valmistellaan uuden varavoimakoneen hankintaa. Yhtiössä aloitti uusi toimitusjohtaja 1.5 alkaen. 

Uuden strategian laatiminen on käynnistetty. 
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Talous 1000 €
Toteuma 

1-8/2020

TA 2020
Tot -% TA 

2020

Toteuma 

1-8/2019

TP 2019
Muutos -% 1-8 

2019 > 2020

Ennuste 

2020

Liikevaihto 12 096 20 863 58 % 12 927 20 639 -6,4 % 20 352

Liiketulos 737 1 583 47 % 93 1 128 692,5 % 1 807

* Tilikauden tulos 1 484

Lainat 3 040 3 040 3 360 3 040

Lainat emolta 0 0 0 0

    Lainojen lyhennykset (pääoma) 320 320 -          -                    320

    Lainojen nostot 0 0 -          -                    0

*Nettovelkaantumisaste 13,1 %

*Oman pääoman tuotto, % 2,8 %

*Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,9 %

Maksuvalmius (Quick ratio) - 1,65

Omavaraisuusaste, % 78,2 77,0 % 78,0

* -merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätöstietojen yhteydessä

Uudet intressitahotapahtumat

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Oikeustapaukset

Yhtiön varsinainen toiminta on sujunut normaalisti poikkeusoloista huolimatta. Myöskään asiakkaiden 

maksukäyttäytymisessä tai -kyvyssä ei ole havaittu heikentymistä. Henkilökunta on soveltuvin osin etätyössä ja 

käytönvalvojien ja asentajien työskentelyssä noudatetaan viranomaisten ohjeistusta varotoimista.

Ei raportoitavia tapahtumia

Ei raportoitavia tapahtumia
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KÄRKIHANKE   VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2020
TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 

MITTARI 2020
VASTUUHLÖ SEURANTA JA RAPORTOINTI 

Kehittyvä kaupunkikeskusta TAVOITE: Villatehdas osana kehittyvää kaupunkikeskustaa

TOIMENPITEET (Hankkeet) 

1) Kulkureittien avaaminen Kutomokadun puolelle

1) Suunnitelma valmis maaliskuussa 2020. 

Toteutetaan vaiheittain, vuoden 2020 tavoite 

on yksi kulkureitti Kutomokadulle

toimitusjohtaja       Etenee, mutta ei aikataulussa. Johtuen koronaviruksen 

aiheuttamasta taloudellisesta epävarmuudesta, investointeja 

vuosikorjauksia on jouduttu siirtämään ajallisesti eteenpäin

Aktiivinen tapahtumakaupunki TAVOITE: Villatehtaan ulkotapahtumien lukumäärän 

säilyttäminen

1) ulkotapahtumia järjestetään vähintään 8 

huhti-syyskuun aikana

toimitusjohtaja         Ei toteutunut valtioneuvoston asettamista rajoituksista johtuen. 

Tarkastelukaudella ei ollut yhtään ulkotapahtumaa. Tavoite poistettu

PÄÄMÄÄRÄ
VUOSITAVOITE JA 

TOIMENPIDE 2020

TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 

MITTARI 2020 
VASTUUHLÖ SEURANTA JA RAPORTOINTI 

Liiketoiminnan kasvattaminen Kannattavuuden parantaminen ja liikevaihdon 

kasvattaminen. Muutosremonttien toteuttaminen 

taloudellisesti ja tuottavasti sekä vajaatäyttöasteen 

pienentäminen

1) liikevaihdon kasvu + 5%  vuositasolla

2) vuokrausasteen kasvattaminen 3 % 

vuoden loppuun mennessä (vrt v. 2019)

toimitusjohtaja       1)   Liikevaihdon kasvu on tammi-heinäkuussa ollut 3%:a vrt. ko. 

jakso v. 2019, seuraus indeksikorotuksista. Aitoa orgaanista LV kasvua ei 

tule tapahtumaan tilikaudella 2020 ja budjettitavoitteesta jäädään. 

Tavoitetta ei tulla saavuttamaan.

          2) Vuokrausasteen kasvattaminen ei tule toteutumaan, vaan se 

tulee laskemaan yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta johtuen. 

Vuokrasopimuksia on irtisanottu tavanomaista enemmän, eikä näitä 

kaikkia tiloja ole pystytty uudelleenvuokraamaan kokonaviruspandemiaa 

edeltäneellä tehokkuudella.

Liiketoiminnan kasvattaminen Selvitetään Wanhan Areenan tarkoituksenmukainen 

käyttö. Työryhmä selvittämään / kartoittamaan nykyisen 

käytön mahdollisuuksista / uusista vaihtoehdoista

Esitys uusista käyttövaihtoehdoista valmiina 

(kyllä / ei)

toimitusjohtaja         Nykyinen vuokralainen ilmoittanut halukkuutensa jatkaa 

vuokrasopimusta vuoden 2021 loppuun. Jatko sopii yhtiölle huomioiden 

yleinen taloudellinen epävarmuus. Kehityshankkeen edistäminen saa 

myös tarpeellista lisäaikaa.

Liiketoiminnan kasvattaminen Kankurinkadun loppuosan "kauppahalli" kehittäminen Esitys Kankurinkadun loppuosan erilaisista 

käyttövaihtoehdoista valmiina (kyllä / ei)

toimitusjohtaja         Ei vielä esitystä

Kiinteistön ylläpidon tehostaminen 

taloudellisesti

1. Energiatehokkkuuden parantaminen valaistuksen ja 

talotekniikan aikaohjauksella, 

2. Energiakulutuksen ongelmakohteet/pisteet kartoitettu 

ja ryhdytty korjaustoimenpiteisiin

Sähkön- ja lämmitysenergian kulutuksen 

pienentäminen 5 % /vuokrattu m2. (vertailu 

euromääräisesti)

toimitusjohtaja       1. Etenee aikataulussa; tarkastuspiste vasta vuodenvaihteessa

       2. Ongelmakohteiden kartoitus jatkuu edelleen, 

korjaustoimenpiteisiin ei olla vielä ryhdytty

Studio Donnerin käytön 

tehostaminen

Neuvotellaan kaupungin kanssa käyttöasteen 

nostamisesta; huomioidaan hinnoittelussa päivä- ja 

iltakäyttö.

Todelliset tilat ja kustannukset huomioiva 

vuokrasopimus on voimassa.

toimitusjohtaja        Tilan vuokraamisesta  kokoaikaisesti sivistystoimen tarpeisiin on 

alustavasti neuvoteltu. Vuokratarjous tullaan jättämään syyskuun 2020 

aikana.

Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas

Toiminta-ajatus ja tehtävä

Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehtaan tehtävä on peruskorjata ja vuokrata entisiä teollisuusrakennuksia liiketoiminnan, kaupungin, taiteen, kulttuurin ja liikunnan tarpeisiin. Tehtävänä on nostaa kiinteistön sekä miljöön arvoa ja 

vetovoimaa. Yhtiön toiminta-ajatus on yhdistää joukko toimijoita ja toimintoja, jotka tukevat Villatehtaan dynaamista kehittymistä sekä toistensa toimintaa.

KÄRKIHANKETAVOITTEET

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET
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Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas

Kaupungin omistusosuus 100 %

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)

Henkilöstö
Toteuma 1-

8/2020

TA 2020
Tot -% TA 

2020

Toteuma 1-

8/2019

TP 2019 Muutos -% 1-

8 2019 > 

2020

Ennuste 

2020

Henkilöstömäärä 5 6 83 % 7 6 -28,6 % 5

Vakinaiset 5 6 1 6 5 -16,7 % 5

Määräaikaiset 0 1 1

Toiminnan tunnusluvut
Toteuma 1-

8/2020

TA 2020
Tot -% TA 

2020

Toteuma 1-

8/2019

TP 2019 Muutos -% 1-

8 2019 > 

2020

Ennuste 

2020

Kokonaispinta-ala, m2 35 723 35 723 100,0 % 35 397 35 723 0,9 % 35 723

Vuokrausaste, % 77,8% 80 % 96,9 % 80 % 79,3 -2,8 % -

Vuokrat, €/m2/kk 13,14 13,8 95,2 % 12,60 12,09 4,3 % -

Hoitokustannukset, €/m2 2,83 4,34 65,2 % 5,36 3,80 -47,2 % 4,2

Vuokrasopimusten lkm 122 127 96,1 % 127 -

  joista yrityksiä 79 83 95,2 % 83 -

Villatehtaan tapahtumien lkm 0 4 0,0 % 4 7 -100,0 % 2

Talous 1000 €
Toteuma 1-

8/2020

TA 2020
Tot -% TA 

2020

Toteuma 1-

8/2019

TP 2019 Muutos -% 1-

8 2019 > 

2020

Ennuste 

2020

Liikevaihto 2 537 3 900 65,1 % 2 459 3 953 3,2 % 3 750

Liiketulos 1050 722 145,4 % 702 1257 49,6 % 346

Tilikauden tulos 480 190 252,6 % 123 376 290,2 % 61

Luottotappiot 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0

Lainat yhteensä 21 827 21 827 100,0 % 23 479 22 455 -7,0 % 21 355

    Lainojen lyhennykset (pääoma) 316 312 - - -

    Lainojen nostot 0 0 0 % - -

Lainat emolta 3 337 3 393 98,3 % 3 502 3 393 -4,7 % -

*Oman pääoman tuotto, % - - -

*Sijoitetun pääoman tuotto, % - - -

Maksuvalmius (Quick ratio) - - -

Omavaraisuusaste, % - - -

* -merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätöstietojen yhteydessä

Uudet intressitahotapahtumat

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Oikeustapaukset

Ei toimintaan vaikuttavia oikeustapauksia käynnissä tai vireillä.

Koronan vaikutukset ovat olleet merkittäviä yhtiölle. Toimitilojen vuokralaisille on myönnetty vuokranalennuksia jonka lisäksi 

vuokrasopimuksia on irtisanottu., eikä kaikkia irtisanonttuja tiloja ole saatu vielä uudelleenvuokrattua. Kaikki tapahtumatilojen 

varaukset ml. ulkotapahtumat peruuntuivat elokuun loppuun asti. Näiden johdosta asiakaspalvelun sekä toimiston aukioloaikaa on 

supistettu ja henkilöstöä on lomautettu. Vuokralaisten vähäisen toiminnan ja etätyöjärjestelyjen vuoksi tiloja on tyhjillään, johon on 

vastattu ajamalla kiinteistötekniikka minimille (lukitusten ohjaus, ilmanvaihto, valaistus ja lämmitys). Taloudellisesta 

epävarmuudesta johtuen, vuosikorjauksia ja investointeja on siirretty eteenpäin, sillä seurauksella että yhtiön ennakoitu voitto on 

kasvamassa ennakoidusta. Tilanne on kassavirran suhteen parempi, mutta korjausten ja investointien tekemättä jättäminen ei ole 

kestävä  vaihtoehto pitkällä tähtäimellä, sillä tilojen vajaatäyttöasteen perimmäinen syy on niiden huono kunto eli ne eivät ole 

vuokrattavassa kunnossa.  

Ei uusia intressitahotapahtumia raportointikaudella.

Koronan vaikutukset toimintaan selvitetty kohdassa tilannekatsaus (olennaiset tapahtumat). Koronan vaikutus liikevaihtoon on 

negatiivinen, arvio menetyksistä on noin 150-180 000€/v.
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Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki

KÄRKIHANKE    
VUOSITAVOITE JA 

TOIMENPIDE 2020

TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 

MITTARI 2020
VASTUUHLÖ SEURANTA JA RAPORTOINTI 

Osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi Asiakastyytyväisyyden parantaminen Asiakastyytyväisyysindeksin keskiarvo yli 3,0 

(maksimi 4,0) 

Toimitusjohtaja       Varsinainen tutkimus tehdään myöhemmin syksyllä. 

Asiakastyytyväisyyden lisäämiseen vaikuttavia toimenpiteitä 

tehdääni jatkuvasti. Palvelupyyntöihin pyritään vastaamaan ja 

saattamaan valmiiksi alle tavoitteeksi asetettujen vasteaikojen.

PÄÄMÄÄRÄ
VUOSITAVOITE JA 

TOIMENPIDE 2020

TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 

MITTARI 2020
VASTUUHLÖ SEURANTA JA RAPORTOINTI 

H-sairaalan alkuvaiheen seuranta Uudissairaalan käyttöönotto Takuuajan mahdollisten vikojen ja puuteiden 

korjauttaminen pääurakoitsijalla. Tavoitteena 

jatkuva vikojen ja puutteiden 0-taso

Toimitusjohtaja       Takuuaikaisia vikoja ja puutteita on korjattu 

uarakoitsijoiden toimesta.

H- ja B-sairaalan sekä parkkihallin ylläpito Huoltokirjanmukaiset huollot ja 

tarkistukset

Huoltokirjan täyttöaste seurantavuoden 

lopussa 100 % 

Toimitusjohtaja       Kiinteistöhuolto tekee kuukausittain huoltokalenterin 

mukaiset ylläpitohuollot ja tarkastukset. Rakennusautomaation 

trendiseurannan aloittaminen on työn alla.

Oparatiivisen tuloksen taso Operatiivinen tulos positiivinen. 

Jatkuva kuluseuranta.

Operatiivinen tulos ilman lainanhoitokuluja 

on ylijäämäinen

Toimitusjohtaja       Operatiivinen tulos +74.498,34 €.

Kulutusseuranta Kulutuksien vertailu vastaavien 

sairaalarakennusten arvoihin

Kulutukset ja hoitokustannukset ovat 

verrokkiryhmää pienemmät Lämmönkulutus 

< 145 kWh/brm²/v; sähkönkulutus < 100 

kWh/brm²/v; vedenkulutus < 790 l/brm²/v

Toimitusjohtaja       Energiankulutukset ovat lähes tavoitetasoissa. 

Aurinkovoimalan tuotto on ollut tähän mennessä 13 MWh. 

B-sairaalan saneeraus Valmistuminen 31.5.2020 Valmistuminen aikataulussa ja 

kustannuskatto alittaen, onnistunut 

saneeraustöiden valvonta

Toimitusjohtaja        Ei toteudu, koko hankkeen valmistuminen viivästyi 

koronasta johtuen kolmella kuukaudella.

Turvallisuustoimintojen kehittäminen Turvallisuuden parantaminen 

kiinteistöylläpidon toimin

(Työ)tapaturmia ei tapahdu. Koy:n vastuulla 

olevia kyberturvallisuusvaaratilanteita ei 

esiinny 

Toimitusjohtaja       Työtapaturmia eikä muita tuvallisuutta vaarantavia 

tilanteita ole sattunut. 

       =  valmis

       = etenee aikataulussa

       = myöhässä / toteutui osittain

       = ei toteutunut / tavoite poistettu

KÄRKIHANKETAVOITTEET

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET
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Toiminnan tunnusluvut
Toteuma 

1-8/2020

TA 2020
Tot -% TA 

2020

Toteuma 

1-8/2019

TP 2019
Muutos -% 1-

8 2019 > 2020

Ennuste 

2020

Uudisrakennuksen kassavirta -2 634 -2 634 100 % -3 825 4 173 -31,1 % -2 700

Hoitokustannukset, €/m2/kk 4,16 4,41 94,4 % 3,77 7,73 10,2 % 4,41

Lämmönkulutus kWh/m2 99,08 96,66 102,5 % 145,0 122,0 -31,7 % 145,0

Sähkönkulutus kWh/m2 83,59 66,66 125,4 % 127 118,0 -34,2 % 100,0

Vedenkulutus, m3 8 482 11 447 74,1 % 4 030 16 964 110,5 % 22 900

Talous 1000 €
Toteuma 

1-8/2020

TA 2020
Tot -% TA 

2020

Toteuma 

1-8/2019

TP 2019
Muutos -% 1-

8 2019 > 2020

Ennuste 

2020

Liikevaihto 1 272 632 201 % 1 310 2 143 -2,9 % 1 898

Vuosikorjaukset 7 0 3 9 133,3 % 0

Liiketulos* 69 -8 -863 % 217 -1 857 -68,2 % 49

Lainat yhteensä 63 997 60 011 107 % 64 195 64 035 -0,3 % 63 011

  Lainojen lyhennykset (pääoma) 3 036 1 437 - 161 - 4 311

    Lainojen nostot 3 000 3 000 - 0 - 3 000

Oman pääoman tuotto, %** 0,0 % 10,0 % 0,0 % 10,0 % 11,4 % -100,0 % 10,0 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %** 0,35 % 1,0 % 35,0 % 0,4 % 0,6 % 0,0 % 1,0 %

Maksuvalmius (Quick ratio) 0,01 1,0 1,0 % 0,9 0,90 -98,9 % 1,0

Omavaraisuusaste, % 4,5 % 5,0 % 90,0 % 4,5 % 4,7 % 0,0 % 5,0 %

* =Liikevaihto miinus liiketoiminnan kulut ja poistot

** =laskettuna hoitokate ennen poistoja (ilman rahoitustuottoja ja -kuluja)

Uudet intressitahotapahtumat

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

H-sairaalan 2-vuotistakuutyöt ja niihin liittyvät tarkastuskierrokset olivat keskeytyksissä epidemian takia noin kaksi kuukautta.

Oikeustapaukset

Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki

Kaupungin omistusosuus 65,65 %

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)

H-sairaala käyttöönoton jälkeiset lisä- ja muutostyöt valmistuivat ja 2-vuotistakuutyöt ja niihin liittyvät tarkastuskierrokset ovat 
ollet työn alla. 

B-rakennuksen 2-4 kerroksia saneerauksen urakkavaihe saatiin päätökseen 31.8.2020. Hankkeen kustannusarvio on 3,5 M€ 
ylittyy pakollisten lisätöiden ja Koronasta aiheutuneiden lisäkustannusten takia arviolta 5 %:lla.

Kiinteistöjen vuosikorjauksiin on käytetty 7 307,89 €.

Arvio tulevasta kehityksestä

B-rakennuksen ensimmäisen kerroksen päivystysosaston saneeraus on hankesuunnitteluvaiheessa.

Ei ole

B-sairaalan saneeraus viivästyi Koronan takia noin kolme kuukautta ja aiheutti hiukan lisäkustannuksia.

Ei ole
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24 TURVALLISTA TUNTIA HYVINKÄÄLLÄ 
 
Hyvinkäällä arjen turvallisuustyötä tekevät kaupungin toi-
mialat sekä moniammatilliset työryhmät. Toimijoiden varsi-
naiseen työhön sisältyy näin ollen myös turvallisuuden edis-
täminen Hyvinkäällä. 
 
Turvallisuussuunnittelun yhteistyöryhmä 
Turvallisuussuunnittelun yhteistyöryhmässä muodostettiin 
ymmärrys tarvittavista turvallisuustyön linjauksista Hyvin-
kään kaupungin toimintaympäristöön perustuen. Työryhmä 
päivitti Hyvinkään kaupunkia koskevat turvallisuustiedot al-
kuvuodesta 2020. 
 
24 TTH toiminnan ohjausryhmä 
24 TTH toiminnan ohjausryhmä ohjaa turvallisuussuunnitel-
man vuosittaista ylläpitämistä ja päivittämistä. Ohjausryhmä 
on kokoontunut kerran. Kokouksessa käytiin läpi vuoden 
2019 turvallisuustavoitteita, Laurean tekemä turvallisuustut-
kimus sekä koronatilanteen vaikutuksia kaupungin toimin-
taan. 
 
Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä 
Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä edistää lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamisen koordinoin-
tia ja seurantaa sekä lasten ja nuorten palveluihin liittyviä 
monialaisia hankkeita. Johtoryhmä on kokoontunut viisi (5) 
kerta. Kokouksissa on käsitelty osallistuvaa budjetointia, las-
tensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluita, hyvinvointiryh-
män asioita, lasten- ja nuorten tilannetta kotouttamistyössä, 
palveluverkkoasioita, henkilöstöasioita, eri asteilla olevien 
nuorten kuntoa ja koronan vaikutusta sivistystoimen toimin-
toihin. 
 
Nuorten ohjaus ja palveluverkosto 
Nuorten ohjaus ja palveluverkosto (NOP) kerää tietoa nuor-
ten kasvu- ja elinoloista sekä arvioi niiden pohjalta nuorten 
tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi. 
Nuorten ohjaus ja palveluverkosto (NOP) on kokoontunut 
neljä (4) kertaa. Kokouksissa on käsitelty maahanmuuttajien 
asioita, osallistuvaa budjetointia, toimijoiden organisaa-
tiomuutoksia, lastensuojeluilmoituksia, hyvinvoinnin asiakir-
joja, tapahtumia, taloustilannetta, ankkuritoimintaa, asukkai-
den jaksamista ja opiskelijoiden tilannetta. 
 
Nupa-tiimi 
Nupa-tiimi on monialainen yhteistyöverkosto, joka toimii 
Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston (NOP) alaisuudessa ja 
sen pääasiallisena kohderyhmänä ovat 12–18 -vuotiaat hy-
vinkääläiset nuoret ja heidän vanhempansa. Tiimi kokoontui 
neljä (4) kertaa. Kokouksissa on käsitelty päihdeoppitunteja, 
nuorten elämänhallintataitoja, toimijoiden organisaa-
tiomuutoksia, huostaanottoja, päihteiden käyttöä ja nuorten 
jaksamisen tilaa.  
 
HOPE-tiimi 
HOPE-tiimi on Hyvinkään monialainen yhteistyöverkosto, 
joka toimii Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston (NOP) alai-
suudessa ja sen pääasiallisena kohderyhmänä ovat 18–29 -
vuotiaat hyvinkääläiset nuoret ja nuoret aikuiset. Tiimi ko-
koontui kuusi (6) kertaa. Kokouksissa on käsitelty tulevia ta-
pahtumia, toimijoiden organisaatiomuutoksia, palveluiden 
käyttötilannetta, koronan vaikutusta toimijoiden palveluihin, 
pajatoimintaa ja nuorten päihde- ja mielenterveyshaasteita. 
 

 
 
Lasten ja perheiden palveluverkosto 
Lasten ja perheiden palveluverkoston tehtävänä on koota ja 
välittää tietoja lasten ja perheiden kasvu- ja elinoloista, sekä 
edistää lapsille ja perheille suunnattujen palvelujen yhteen-
sovittamista ja vaikuttavuutta. Lasten ja perheiden palvelu-
verkosto ei ole kokoontunut kertaakaan vuoden 2020 ai-
kana. 
 
Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä lähisuh-
deväkivallan ennaltaehkäisyn työryhmä 
Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä lähisuhdevä-
kivallan työryhmän tehtävät yhdistettiin Hyvinvointiryhmään 
hyvinvointipäällikön tehtäviin. 
 
Ikääntyneiden koordinaatiotyöryhmä 
Ikääntyneiden koordinaatiotyöryhmän tavoitteena on ikäih-
misten osallistaminen tiedottamisen ja tapahtumien kautta. 
Sotemuutoksen jälkeen, sote-vetoinen, työryhmä ei ole ko-
koontunut kertakaan. Ikääntyneiden asioiden edistämiseen 
on osoitettu kuitenkin täysipäiväisesti yksi henkilöresurssi 
(vapaaehtoistyön ohjaaja). 
 
Liikenneturvallisuustyöryhmä 
Liikenneturvallisuustyöryhmän tavoitteena on liikennetur-
vallisuuden parantaminen ja sen arvostuksen lisääminen Hy-
vinkäällä. Työryhmä on kokoontunut kaksi (2) kertaa. Ko-
kouksissa on käsitelty edellisen vuoden toimintakertomusta, 
koulumatka- ja mopo-hanketta, tulevia tapahtumia ja kam-
panjoita, uutta tieliikennelakia ja Pysy Pystyssä -hanketta.  
 
Maahanmuuttajien ja kotouttamistyön ohjausryhmä 
Maahanmuuttajien ja kotouttamistyön ohjausryhmä suun-
nittelee, seuraa ja kehittää kotouttamistyön palveluita, vas-
taa kotouttamisohjelman toteuttamisesta ja seurannasta 
sekä vastaa kotouttamistyön palveluiden ja hankkeiden yh-
teensovittamisesta eri toimialojen kesken. Ohjausryhmä on 
kokoontunut kaksi (2) kertaa. Kokouksissa on käsitelty kou-
lutustilannetta, toiminnan muutoksia koronan takia, kiin-
tiöpakolaisten vastaanottoa ja hankkeita. 
 
Kotouttamistyöryhmä 
Kotouttamistyöryhmä toimii moniammatillista asiakastyötä 
tekevänä yhteistyöryhmänä. Työryhmä on kokoontunut 
kaksi (2) kertaa. 
 
Rakennetun ympäristön turvallisuustyöryhmä 
Rakennetun ympäristön turvallisuus (RATU) – työryhmän ta-
voite on yhdistää asuminen ja rakentaminen sekä varmistaa 
alueella toiminnallisuus ja turvallisuus. Työryhmä on ko-
koontunut kaksi (2) kertaa. Kokouksissa on käsitelty kärki-
hanketavoitteita, lautakuntatavoitteita, edellisen vuoden sai-
rauspoissaoloja (Tekym), esteettömyyttä vähentäviä toimen-
piteitä ja viestintätarpeita. 
 
Hyvinkään Ankkuri- tiimi 
Hyvinkään Ankkuri- tiimi on Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen 
vetämää toimintaa, jossa tarkoituksena on alaikäisten (alle 
15 v) rikollisen käyttäytymisen ehkäiseminen, lapsen tai nuo-
ren kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja avun tarpeen sel-
vittäminen sekä lapsen/nuoren ja perheen kanssa työsken-
tely.  
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Dnro Aloite Vireille
(KV)

Lausunnon antaja HUOM! Talous-
vaikutus

VUONNA 2016 VIREILLE TULLEET
 KH 
589/2016

Lapsivaikutusten arviointi osaksi kunnan päätöksentekoa 23.5.16 sotela
talos
sivistystoimi/ opela
nuorisovaltuusto

puuttuu
ok 24.9.20
ok 29.10.19

puuttuu
=> KV 19.10.

VUONNA 2017 VIREILLE TULLEET
KH
371/2017

Valtuustoaloite julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen 
vastuullisuuden lisäämiseksi

3.4.17 konserni- ja tukipalvelujaosto

opetuslautakunta 
sosiaali- ja terveyslautakunta
Ravitsemispalvelut Oy

ok (tekla) 
26.9.17

ok 20.11.18
ok 12.12.17
ok 28.11.18

=> KV 27.5.19
=> palautettu

X

KH
1049/2017

Valtuustoaloite luottamusmiehille annetuista ylimääräisistä eduista 23.10.17 henkilöstökeskus puuttuu

VUONNA 2018 VIREILLE TULLEET
896/2018 Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen työntekijöiden palkkojen 

parantamiseksi
10.9.18 opela

henkilöstöpalvelut
ok 28.5.19
puuttuu

X

1024/2018 Valtuustoaloite Seittemänmiehenkadun liikenteen rauhoittamisesta ja 
rajoittamisesta

15.10.18 tekla

Itä-Uudenmaan poliisi, 
Hyvinkään poliisilaitos

tekla 26.5.20=> 
palautettu
=> ok tekla 
25.8.2020

ok 15.11.18

X

VUONNA 2019 VIREILLE TULLEET
253/2019 Valtuustoaloite koululaiskortin saamiseksi kylienkin koululaisille 25.3.19 opela

kuhla
tekla
nuorisovaltuusto

ok 19.6.19
ok 19.6.19
puuttuu
ok 4.6.19

X

254/2019 Valtuustoaloite esteettömyysasiamiehen toimen perustaminen 
Hyvinkäälle

25.3.19 kuhla
tekla
ympla

vanhusneuvosto
vammaisneuvosto

ok 13.2.2020
ok 25.2.2020
ok 27.6.19 (ei 

toimitettu 
kansliaan)
ok 10.5.19
ok 28.6.19

=> KH 5.10.20

X

423/2019 Kasvisruoka ja -juoma vapaasti valittavaksi vaihtoehdoksi 
varhaiskasvatuksen ja koulujen ruokailussa

27.5.19 ateria- ja puhtauspalvelut
opela
nuorisovaltuusto

ok 19.11.19
puuttuu

ok 24.10.19

X
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620/2019 Hyvinkäästä korruption vastainen kaupunki 16.9. kaupunginkanslia
henkilöstöpalvelut

puuttuu
puuttuu

707/2019 Valtuustoaloite: Asuntomessut Hyvinkäälle 21.10.19 kaavoitusyksikkö
tekla

puuttuu X

888/2019 Valtuustoaloite katujen kaventamisesta luopumisesta 16.12.19 tekninen keskus
kaavoitusyksikkö

puuttuu
puuttuu

890/2019 Valtuustoaloite levähdyspenkkien lisäämisestä 16.12.19 tekniikan ja ympäristön toimiala
vanhusneuvosto

puuttuu
ok 9.3.2020

VUONNA 2020 VIREILLE TULLEET
626/2020 Valtuustoaloite vapaaehtoistyön ohjaajan palkan sisällyttämisestä 2021 

budjettiin
23.3. kuhla puuttuu X

957/2020 Valtuustoaloite lasten vaalien järjestämisestä vuoden 2021 
kuntavaalien yhteydessä

25.5. kaupunginkanslia puuttuu X

1441/2020 Valtuustoaloite: Keskustan liikenne ja aseman seutu 14.9. kuntatekniikka/ Kiuru puuttuu

1442/2020 Valtuustoaloite maankäyttösopimuksista 14.9. tonttipalvelut puuttuu
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