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Osavuosikatsaus 
1.1.-31.8.2019 

Lähtökohdat 

Vuonna 2018 kaupungin talous toteutui talousarviota 
heikommin. Kaupungin alijäämäksi muodostui 2,3 
milj. euroa. Toiminnan nettokulut ilman myyntivoit-
toja ylittivät muutetun talousarvion 4,3 milj. eurolla ja 
alkuperäisen talousarvion 8,7 milj. eurolla. 

Vuoden 2019 aloittava talousarvio on 0,5 milj. euroa 
ylijäämäinen. Toiminnan nettokulut eli toimintakate 
on aloittavassa talousarviossa -237,0 milj. euroa. Toi-
minnan määrärahoissa on talousarviossa varattu 
vuoden 2018 toteutuneeseen nähden 0,8 milj. euroa 
enemmän, kun käyttöomaisuuden myyntivoitot jäte-
tään huomioimatta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
ulkoiset nettomenot kasvoivat vuonna 2018 9,7 milj. 
euroa eli 7,2 %. Tilastokeskuksen mukaan sosiaali- ja 
terveyspalveluiden menot kasvoivat koko maassa 2,9 
%. Kaupungin talousarvio vuodelle 2019 ei ole raken-
nettu vuoden 2018 kasvaneiden menojen tasolle. Hy-
vinkään sosiaali- ja terveyspalveluiden menot ovat 
muita Keusote-kuntia korkeammat ja ovat olleet sitä 
jo ennen viime vuoden kasvua. 

Talousarvio sisältää noin 1,8 milj. euron varauksen 
työehtosopimusten mukaisiin palkankorotuksiin.  

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän (Keusoten) 
toiminnan käynnistymiseen liittyen on kaupungin so-
siaali- ja terveystoimesta siirtynyt konsernipalvelui-
den ja hallinnon –toimialalle työllisyyspalvelut ja työ-
terveyshuolto.  

Olennainen muutos talousarviossa näkyy sosiaali- ja 
terveyspalveluiden siirtymisestä Keusoten järjestä-
misvastuulle. Sosiaali- ja terveyspalveluiden menot 
näkyvät asiakaspalveluiden ostoissa päätöksenteon 
alaisuudessa, kun aiemmin ne ovat olleet tiliryhmit-
täin toteutumisen mukaan kirjattuina sosiaali- ja ter-
veystoimessa. Vertailukelpoisuutta hankaloittaa osal-
taan myös vuoden 2018 toteumassa näkyvä sosiaali- 
ja terveyspalveluiden järjestämisvastuuseen liittyvät 
tulojen ja menojen 83,8 milj. euron kirjaukset, joita 
kirjattiin vuonna 2018 syyskuusta lähtien. Keusote-
siirto on merkinnyt myös kaupunkiin jäävien toimin-
tojen sijoittumista jäljelle jääneille toimialoille. 

Tuloslaskelma Toteuma Muutettu Tot.-% Toteuma Muutos Ennuste
1 000 €, kaupunki + vesi LL 1-8/2019 KS 2019 MKS 2019 1-8/2018 Ed. vuosi TP 2018 2019
Toimintatuotot 55 653 82 890 67,1 % 72 247 -23,0 % 198 412 83 197

Myyntituotot 25 277 37 333 67,7 % 34 790 -27,3 % 148 405 38 597
Maksutuotot 3 426 4 802 71,3 % 9 406 -63,6 % 6 888 5 331
Tuet ja avustukset 1 126 1 235 91,1 % 1 008 11,7 % 2 384 1 628
Muut toimintatuotot 24 110 35 019 68,8 % 22 727 -6,1 % 33 700 34 642
Myyntivoitot 1 715 4 500 38,1 % 4 316 -60,3 % 7 036 3 000

Valmistus omaan käyttöön 1 642 2 854 57,6 % 1 841 -10,8 % 3 082 2 818
Toimintakulut -213 454 -322 875 66,1 % -228 489 -6,6 % -435 114 -335 292

Henkilöstökulut -52 467 -79 428 66,1 % -80 062 -34,5 % -121 195 -80 052
Palvelujen ostot -127 505 -192 209 66,3 % -104 607 21,9 % -245 141 -204 515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 656 -10 359 64,2 % -8 505 -21,7 % -13 313 -9 959
Avustukset -6 123 -8 860 69,1 % -11 625 -47,3 % -17 810 -8 939
Muut toimintakulut -20 705 -32 018 64,7 % -23 689 -12,6 % -37 655 -31 826

Toimintakate -156 159 -237 132 65,9 % -154 401 1,1 % -233 620 -249 277
Verotulot 134 721 207 932 64,8 % 139 896 -3,7 % 199 496 197 132
Valtionosuudet 33 963 50 589 67,1 % 34 472 -1,5 % 51 806 52 900
Rahoitustuotot ja -kulut 309 -1 290 -23,9 % -218 -241,6 % -774 -900
Vuosikate 12 833 20 099 63,9 % 19 749 -35,0 % 16 909 -145
Poistot ja arvonalentumiset -12 041 -19 800 60,8 % -12 472 -3,5 % -19 199 -19 521
Tilikauden yli-/alijäämä 792 299 265,1 % 7 277 -89,1 % -2 290 -19 666

Hyvinkään kaupunki - Osavuosikatsaus II/201933 Hyvinkään kaupunki - Osavuosikatsaus II/2019



Talouden toteutuminen 

Tammi-elokuun toimintakatteen toteumaprosentti 
on 65,9. Toimintakate eli toiminnan nettomenot nou-
sivat noin 1,8 milj. euroa vuoden 2018 vastaavasta 
ajasta, suhteellisesti 1,1 %.   

Osavuosikatsauskaudella toimintatuotot ovat toteu-
tuneet 16,6 milj. euroa edellisvuotta heikompana, 
tämä selittyy sosiaali- ja terveyspalveluiden toimin-
nan siirtymisestä Keusoteen. Myyntivoitot ovat alku-
vuonna toteutuneet 2,6 milj. euroa edellisvuotta hei-
kompana. Talousarvion myyntivoittotavoite oli 4,5 
milj. euroa, tällä hetkellä myyntivoittojen arvioidaan 
jäävän 3,0 milj. euroon. Elokuun lopussa myyntivoit-
toa oli kertynyt 1,7 milj. euroa, viime vuonna vastaa-
vana aikana myyntivoiton toteuma oli 4,3 milj. euroa. 
Tammi-elokuun toimintatuotot olivat 55,7 milj. eu-
roa, toteumaprosentin ollessa 67,1. 

Toimintamenot sisäiset erät mukaan lukien laskivat 
edellisvuodesta 6,6 %, euromääräisesti toimintame-
not toteutuivat 15,0 milj. euroa edellisvuotta pienem-
pinä. Budjettiin nähden toimintamenojen toteuma-
prosentti oli 66,1. Tammi-elokuun toteumassa on 
mukana alkuvuoden palkankorotukset, mutta näiden 
lisäksi loppuvuoteen tulee kohdistumaan lomaraha-
leikkauksen päättymisen kustannusvaikutus. 

Valmistus omaan käyttöön toteutui lähes edellisvuo-
den tasolla, ollen raportointijaksolla 1,6 milj. euroa.  

Syyskuun tietojen perusteella verotulojen ennuste-
taan toteutuvan 10,8 milj. euroa budjetoitua heikom-
pana vuonna 2019 eli ennusteen mukaan koko vuo-
den verotulot jäävät 197,1 milj. euroon. Verotuloja on 
kertynyt 134,7 milj. euroa, mikä on 64,8 % budje-
toidusta. Vuoden sisällä verotilitysrytmi on muuttu-
nut, sillä veronpalautusten maksatus on aikaistunut. 
Kun kuntalaisille maksetut veronpalautukset pienen-
sivät aiemmin kaupungin marraskuun verotulotili-
tystä, nyt tilitykset ovat pienentyneet jo elokuusta 
lähtien. Koko vuoden tasolla kunnallisverotuottoa 
pienentävät merkittävästi verokorttiuudistus ja tulo-
rekisterihanke. Näiden myötä veronsaajille jää tilittä-
mättä tälle vuodelle kuuluvia kunnallisverotuloja. 
Koko kuntasektorin osalta kertymävajeeksi on arvi-
oitu 600 milj. euroa, jonka pohjalta on arvioitu Hyvin-
käähän kohdistunut kertymävaje. Verokorttiuudis-
tuksen ja tulorekisterihankkeen aiheuttamat muu-
tokset kuntien verotilityksiin aiheuttavat normaalia 

suurempaa epävarmuutta verotuloarvioihin. Ei ole 
täysin selvää, mikä on näistä tekijöistä johtuva vajeen 
suuruus, mikä osa vajeesta on pysyvää ja mille tilikau-
delle vuosikohtainen verotuottoalenema lopulta kir-
jautuu. Verotuloennusteen tarkentumisen myötä on 
tarpeen tehdä määrärahamuutos, jossa verotuloar-
viota lasketaan 10,8 milj. euroa.  

Valtionosuuksia on toteutunut tammi-elokuussa 34,0 
milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 67,1. Valtion-
osuustulojen arvioidaan toteutuvan 1,1 milj. euroa 
vuoden 2018 toteumaa parempana. Valtionosuusar-
viota esitetään korotettavaksi. Merkittävin syy tuloar-
vion korotukselle on se, että valtion budjettiriihen 
mukaan vuoden 2020 peruspalvelujen valtion-
osuutta ollaan siirtämässä 237 milj. euroa vuodelle 
2019. 

Vuosikate toteutui tammi-elokuussa 6,9 milj. euroa 
edellistä vuotta heikompana. Pääosin vuosikatteen 
toteutuminen aiempaa heikompana selittyy netto-
menojen kasvulla sekä verorahoituksen heikommalla 
kehityksellä. Tämän hetken ennusteen mukaan vuo-
sikate painuu 1,0 milj. euroa negatiiviseksi eli toimin-
nan nettomenot kasvavat suuremmaksi kuin kau-
pungin saama verorahoitus.  

Osavuosikatsaukseen laaditussa tilinpäätösennus-
teessa on arvioitu koko vuoden talouden kehitystä tä-
män hetken näkemyksen perusteella. Toiminnan net-
tomenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 13,2 
milj. eurolla. Ylityspaineesta valtaosa kohdentuu so-
siaali- ja terveyspalveluihin. Toimialojen esityksissä 
on kerrottu toiminnan ja talouden toteutuminen 
sekä tilinpäätösennusteeseen vaikuttavat tekijät. 
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Kaupungin kassaa on alkuvuonna vahvistettu kunta-
todistuksilla. Osavuosikatsauksen laadintahetkellä ly-
hytaikaista kuntatodistuslainaa on ollut nostettuna 
20,0 milj. euroa.  

Koska vuosikate toteutuu negatiivisena ja merkittä-
västi arvioitua heikompana, kaupunki joutunee otta-
maan velkaa paitsi kaikkiin tilikauden investointeihin, 
vähäisessä määrin myös vuotuisiin toimintame-
noihinsa. Lainanottovaltuutta on tarve nostaa 
15 milj. eurolla. 

Pitkäaikaista talousarviolainaa tullaan nostamaan 
loppuvuoden aikana arviolta 40 milj. euroa eli 860 eu-
roa/asukas. Kun huomioon otetaan lainojen lyhen-
nykset, kaupungin lainakanta kasvaa tilikauden ai-
kana lähes 700 euroa/asukas. Lainakanta kauden lo-
pussa oli 108,8 milj. euroa (2 342 euroa/asukas) ja se 
noussee yli 125 milj. euron.. 

Rahoituslaskelma ToteumaMuutettu Toteuma Muutos Ennuste
1000 €, kaupunki + vesi LL 1-8/2019 KS 2019 Tot.-% 1-8/2018 TP 2018 Ed. vuosi 2019
Vuosikate 12 832 20 099 63,8% 19 749 16 909 -35,0% -145
Tulorahoituksen korjauserät -1 733 -4 500 38,5% -4 316 -6 280 -59,8% -3 000
Tulorahoitus 11 099 15 599 71,2% 15 432 10 629 -28,1% -3 145
Käyttöomaisuusinvestoinnit -20 702 -41 065 50,4% -9 207 -19 129 124,8% -37 609
Rahoitusosuudet inv.menoihin 0 640 0,0% 0 403 317
Käyttöomaisuuden myyntitulot 4 006 6 100 65,7% 7 558 9 868 -47,0% 3 600
Investoinnit -16 697 -34 325 48,6% -1 650 -8 858 912,1% -33 692

Toiminnan ja investointien rahavirta -5 598 -18 726 29,9% 13 783 1 771 -140,6% -36 837
Antolainauksen muutokset 27 27 13

Pitkäaik.lainojen lisäys 0 25 000 0,0% 40 000
Pitkäaik.lainojen vähennys -5 670 -7 680 73,8% -7 372 -10 231 -23,1% -7 680
Lyhytaik.lainojen muutos 20 000

Lainakannan muutos yht. 14 330 17 320 82,7% -7 372 -10 231 -294,4% 32 320
Oman pääoman muutokset 1 534
Muut maksuvalmiuden muutokset -8 610 -3 432 6 205 150,9%
Rahoituksen rahavirta 5 747 17 320 33,2 % -10 777 -2 479 -153,3 % 32 320

Rahavarojen muutos 149 -1 406 -10,6% 3 005 -708 -95,1% -4 517

Lainakanta 108 840 111 830 94 510 126 830
Lainakanta, euroa/asukas 2 342 2 393 2 032 2 714
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Investointimäärärahoja oli käytetty elokuun lopussa 
16,7 milj. euroa, joka on 43,0 % budjetoidusta.   

Tammi-elokuussa talonrakennushankkeista on kulu-
nut Monitoimitalo Kipinään 6,6 milj. euroa ja Metsä-
kaltevataloon 4,0 milj. euroa. Monitoimitalo Kipinän 
rakennushankkeen arvioidaan pysyvän kokonais-
budjetissa 28,1 milj. euroa. Metsäkaltevataloon hae-
taan 3,5 milj. euron lisämääräraha vuodelle 2019, 
tästä lisämäärärahatarpeesta 3,2 milj. euroa säästyy 
vuodelta 2020. Hankkeen kokonaisbudjetiksi muo-
dostuu näin ollen 13,3 milj. euroa, aiemman 13,0 milj. 
euron sijaan. Uimalan peruskorjauksen ja laajennuk-
sen hankkeen toteutuksen aloitus siirtyi syksyyn, jo-
ten hankkeelle varatusta määrärahasta arvioidaan 
toteutuvan vuonna 2019 aiemman 5,9 milj. euron si-
jaan vain 2,2 milj. euroa.  

Kokonaisuudessaan talonrakennushankkeisiin on 
kulunut katsauskaudella 13,4 milj. euroa, mikä on 

53,1 % budjetoiduista euroista. Talonrakennuksen 
määrärahojen arvioidaan toteutuvan kokonaisuu-
dessaan alkuperäisen talousarvion suuruisena. Yksit-
täisissä hankkeissa tehdään kuitenkin määrärahasiir-
toja hankkeiden etenemistä vastaavasti.  

Kunnallistekniikkaan oli käytetty huhtikuun lopussa 
4,0 milj. euroa (59,6 %). Investointimenoja on kertynyt 
mm. Kravunlaakson katurakentamisen (0,6 milj. eu-
roa), Hangonsillan alueen massanvaihtojen ja katura-
kentamisen (1,1 milj. euroa) sekä Tehtaansuon alu-
een (0,3 milj. euroa) osalta. Kunnallistekniikan uudis-
rakentamisen ja korvausinvestointien ennustetaan 
toteutuvan budjetoidusti. 

Hyvinkään Veden investointeja on alkuvuonna toteu-
tettu 1,6 milj. eurolla, toteumaprosentin ollen 29,0. 
Hyvinkään Veden investointien arvioidaan jäävän 2,0 
milj. euroa talousarviosta. 

Muutettu Toteuma Ennuste
INVESTOINNIT 1-8/2019, 1000 € KS 2019 1-8/2019 Tot.-% 2019

Kiinteä omaisuus 100 1 795 1795,2 % -900
Maa-alueet - osto -1 500 -1 0,0 % -1 500
Maa-alueet - myynti 600 1 796 299,3 % 600
Elinkeinopoliittiset tontit - myynti 1 000

Osakkeet ja osuudet -100 145 -144,8 % 45
Osakkeet ja osuudet - osto -100 -100
Osakkeet ja osuudet - myynti 145 145

Talonrakennus / Tilapalvelut-taseyksikkö -25 260 -13 406 53,1 % -25 250
Metsäkaltevan koulu (1.-6. lk ja esiopetus), uudisrak -5 000 -3 990 79,8 % -8 500
Tapainlinnan koulun laajennus -300 0,0 % -300
Monitoimitalo, Kipinä -11 000 -6 608 60,1 % -11 000
Uimahallin peruskorjaus ja laajennus -5 860 -40 0,7 % -2 200
Jääliikuntakeskuksen kilpahallin peruskorjaus -500 -489 97,9 % -490
Talonrakennus, muut kohteet -2 600 -2 278 -2 760

Kunnallistekniikka -6 750 -4 021 59,6 % -5 733
Kunnallistekniikan uudisrakentaminen -2 510 -2 675 38,9 % -2 753

 Hangonsillan alue -1 400 -1 089 77,8 % -1 310
  Hangonsillan alue, ARA-avustus 500 317
 Muut kohteet kunn.rekniikan uudistakentaminen -1 610 -1 586 98,5 % -1 760

Kunnallistekniikan korvausinvestoinnit -2 860 -1 167 40,8 % -2 600
Elinkeinopoliittiset tontit, kunn.tekniikka -1 000
Liikunta- ja ulkoilualueet -380 -180 47,3 % -380

Lähiliikuntapaikka Sahanmäki -100 -70 69,7 %
Hyyppärän ratsastuskenttä ja reitin muutostyöt -140 -2 1,2 %
Kenttien perusparannus -50 -40 80,2 %
Uusien kenttien suunnittelu -30 -32 107,8 %
Sveitsin portaat -60 -34 57,4 %

Irtain omaisuus, kaupunki -880 154 -17,5 % -870
Muut pitkävaikutteiset menot -500 212 -42,3 % -500

Investoinnit, kaupunki ilman LL -33 390 -15 122 45,3 % -33 207

Hyvinkään vesi,  investoinnit -5 435 -1 574 29,0 % -3 485

INVESTOINNIT NETTO -38 825 -16 696 43,0 % -36 692
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Toimintatuotot, -kulut ja -kate toimielimittäin
Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
KS 2019

Tot.-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2018

TP2018 Ennuste 
2019

PÄÄTÖKSENTEKO
Toimintatuotot 3 063 613 4 729 171 64,8 % 4 465 657 6 744 001 3 413 353
Toimintakulut -99 322 041 -149 471 149 66,4 % -2 279 318 -3 156 079 -160 325 235
Toimintakate -96 258 428 -144 741 978 66,5 % 2 186 339 3 587 922 -156 911 882

KONSERNIPALVELUT JA HALLINTO
Toimintatuotot 3 055 159 3 750 294 81,5 % 2 034 076 3 040 632 4 309 752
Valmistus omaan käyttöön 0 0 155 155
Toimintakulut -9 017 919 -14 980 852 60,2 % -6 706 012 -11 046 690 -15 374 252
Toimintakate -5 962 761 -11 230 558 53,1 % -4 671 782 -8 005 903 -11 064 500

SIVISTYSTOIMI
Toimintatuotot 5 442 369 7 597 437 71,6 % 4 565 980 7 547 921 8 115 547
Valmistus omaan käyttöön 378 0
Toimintakulut -64 190 627 -96 173 597 66,7 % -62 989 713 -94 621 902 -96 805 355
Toimintakate -58 747 880 -88 576 160 66,3 % -58 423 734 -87 073 981 -88 689 808

Opetuslautakunta
Toimintatuotot 4 164 484 5 906 037 70,5 % 3 294 441 5 482 676 6 259 147
Valmistus omaan käyttöön 378 0
Toimintakulut -54 969 555 -83 307 802 66,0 % -53 913 303 -81 414 912 -83 643 933
Toimintakate -50 804 694 -77 401 765 65,6 % -50 618 862 -75 932 236 -77 384 786

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta
Toimintatuotot 1 277 886 1 691 400 75,6 % 1 271 539 2 065 245 1 856 400
Toimintakulut -9 221 072 -12 865 795 71,7 % -9 076 410 -13 206 989 -13 161 422
Toimintakate -7 943 186 -11 174 395 71,1 % -7 804 872 -11 141 744 -11 305 022

TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ
Toimintatuotot 37 552 059 57 935 715 64,8 % 36 949 066 57 608 782 57 150 268
Valmistus omaan käyttöön 1 506 664 2 706 208 55,7 % 1 736 867 2 888 446 2 670 000
Toimintakulut -37 763 199 -58 358 405 64,7 % -36 553 758 -56 997 623 -57 564 493
Toimintakate 1 295 525 2 283 518 56,7 % 2 132 175 3 499 605 2 255 775

Tekninen lautakunta
Toimintatuotot 36 980 522 57 079 415 64,8 % 36 411 130 56 748 453 56 293 968
Valmistus omaan käyttöön 1 506 664 2 706 208 55,7 % 1 736 867 2 888 446 2 670 000
Toimintakulut -36 596 588 -56 539 340 64,7 % -35 356 997 -55 146 123 -55 745 428
Toimintakate 1 890 597 3 246 283 58,2 % 2 791 001 4 490 777 3 218 540

Ympäristölautakunta
Toimintatuotot 571 538 856 300 66,7 % 537 935 860 329 856 300
Toimintakulut -1 166 610 -1 819 065 64,1 % -1 196 762 -1 851 500 -1 819 065
Toimintakate -595 072 -962 765 61,8 % -658 826 -991 172 -962 765

Hyvinkään vesi
Toimintatuotot 6 538 476 10 308 214 63,4 % 6 568 253 10 195 166 10 208 259
Valmistus omaan käyttöön 135 441 147 500 91,8 % 103 891 193 378 147 500
Toimintakulut -3 157 123 -5 322 355 59,3 % -3 158 711 -4 831 475 -5 222 400
Toimintakate 3 516 793 5 133 359 68,5 % 3 513 433 5 557 070 5 133 359

KAUPUNKI YHTEENSÄ
Toimintatuotot 55 651 676 84 320 831 66,0 % 72 246 864 198 412 385 83 197 179
Valmistus omaan käyttöön 1 642 482 2 853 708 57,6 % 1 840 913 3 081 980 2 817 500
Toimintakulut -213 454 438 -324 306 357 65,8 % -228 488 835 -435 114 440 -335 291 736
Toimintakate -156 160 279 -237 131 818 65,9 % -154 401 059 -233 620 075 -249 277 057
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 Katsaus kaupunkikonsernin tilanteeseen  

Konsernin velkaantuneisuuteen ei osavuosikat-
sausten yhteydessä saada kovin kattavaa näkymää. 
Lähinnä neljän keskeisen tytäryhtiön velkojen muu-
tos raportointikauden päätöshetkellä antaa suun-
taa konsernivelan kehitykselle, näiden lainamäärä 
on vähentynyt n. 1,8 milj. euroa. 

Konsernin kokonaislainamäärä vuoden 2018 tilin-
päätöksessä oli yhteensä n. 264,5 milj. euroa, tar-
koittaen 5.688 euron asukaskohtaista konsernivel-
kaa. Edellä mainittu lainamäärän vähentyminen ei 
kokonaisuuden kannalta muodostu merkittäväksi, 
joten konsernin vakavaraisuus ja alijäämänsieto-
kyky voitaneen edelleen luokitella heikohkoiksi. 

Trendi konsernivelan kasvuun on tulevina vuosina 
hyvin todennäköistä ja arviot vuosikatteen pienene-
misestä lisäävät painetta velkarahoitukseen enti-
sestään. Ei ole realistista odottaa, että konserniyh-
teisöt yhdessäkään voisivat kompensoida täysin 
velkojen kasvua. Konsernin rahoitusriskien huolelli-
nen ja ennakoiva seuranta, sekä kokonaisuuden 
hyvä hallinta pysyy tärkeänä seikkana jatkossakin. 

Vuoropuhelu emokaupungin ja tytäryhteisöjen vä-
lillä on jatkunut säännöllisenä ja toimivana. Lisäksi 
omistajapoliittisten linjausten mukaiset yhteyshen-
kilöt, ns. ”yhteisökummit” ovat aloittaneet oman yh-
teydenpitonsa kummiyhteisöihinsä. Kummien pe-
rehdytystilaisuus pidettiin keväällä, ja heidät esitel-
tiin konserniyhteisöille pidetyssä infotilaisuudessa 
kesäkuussa. Yhteisökummien odotetaan jatkossa 
täydentävän ja parantavan yhteisöjen ja konserni-
johdon välistä kommunikaatiota sekä tukevan osal-
taan konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden to-
teutumista. 

Tytäryhtiöiden hallitusten toimintaa mittaava halli-
tustyöskentelyn arviointi tehtiin keväällä, ja sen tu-
lokset esiteltiin kesäkuun infotilaisuudessa. Tulok-
sista tehdyt johtopäätökset (mm. suuri vaihtelu 
oman konserniyhtiön toiminnan ja strategian tun-
temuksessa) puoltavat yhteisökummitoimintaan 
panostamista. 

Talousarviomuutokset 

Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa kaupunginval-
tuusto päätti 17.6.2019 (§ 50) seuraavista talousar-
viomuutoksista: 

- toimialojen ICT-palveluihin siirrettiin 220 000 euroa 
Tietohallinnon ICT-määrärahoista 

- Sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahojen Keus-
oten maksuosuuksiin varatuista määrärahoista siirret-
tiin sosiaali- ja terveyspalveluiden omiin menoihin 
2 483 328 euroa KuEL-eläkemenoperusteisten maksu-
jen kattamiseksi. Lisäksi Keusoten maksuosuuksia vä-
hentämässä ollut maahanmuuttajatyön korvaustuot-
tojen osuus 670 000 euroa siirrettiin sivistystoimeen. 

- Sivistystoimessa maahanmuuttajatyön korvaustuot-
tojen lisäys kohdennettiin seuraavasti: 
o 70 000 euroa Varhaiskasvatus-palvelualueelle
o 600 000 euroa Yleissivistävä koulutus ja työpajatoi-

minta -palvelualueelle.

- Kulttuuri- ja hyvinvointi -palvelualueelle tehtiin seu-
raavat määrärahamuutokset: 
o Liikuntapalveluiden tuottoihin 150 000 euroa ja ku-

luihin 323 000 euroa, nettomäärärahan lisäys yh-
teensä 173 000 euroa 

o Kulttuuritoiminnan Hyvinkääsalin tuottoihin
130 000 euroa ja kuluihin 130 000 euroa, nettovai-
kutus 0 euroa. 

- Tekniikan ja ympäristön toimialalta siirrettiin 28 000 
euroa Demokratia ja johdon tuki -palvelualueen vies-
tintäyksikköön. 

- Konsernipalvelut ja hallinto -toimialan Henkilöstö-pal-
velualueelta siirrettiin 200 000 euroa Tekymin hallinto 
ja kehittäminen -palvelualueelle. 

- Investointiosassa tehtiin 170 000 euron määräraha-
siirto kunnallistekniikan uudisrakentamisesta korvaus-
investointeihin. 

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta siirsi 26.9.2019 (§ 
68) kalustoinvestointimäärärahoista käyttötalouden
kalustomäärärahaksi Hyvinkääsalille 8000 euroa ja Lii-
kuntapalveluille 4000 euroa.  
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Osavuosikatsauksen talousarviomuutokset 

Toisessa osavuosikatsauksessa kaupunginvaltuus-
ton päätettäväksi esitetään seuraavia talousar-
viomuutoksia. 

- Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa esite-
tään seuraavia talousarviomuutoksia: 
o Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisämääräraha

10 830 000 euroa 
o Käyttöomaisuuden myyntivoittoarviota esite-

tään pienennettäväksi 1 500 000 euroa 

- Opetuslautakunta esittää 280 000 euron määrära-
hasiirtoa Sivistystoimen hallinto ja kehittäminen –
palvelualueelta Perusopetus-palvelualueelle. 

- Tekninen lautakunta esittää investointimäärära-
hoihin seuraavat muutokset: 
o Sveitsiin Uimalan määrärahavähennys 

3 660 000 euroa 
o Metsäkaltevan koulun määrärahalisäys 

3 500 000 euroa 
o Kunnallistekniikan uudisrakentamisen määrä-

rahavähennys 375 000 euroa ja ARA-investoin-
tiavustustuottojen vähennys 183 000 euroa. 
Lautakunnan esitystä täydennetään siten, että 
esitetään teknisen lautakunnan käyttötalouden 
tuottoarvioon investointiosan vähennystä vas-
taavan summan lisäystä.  

o Kunnallistekniikan korvausinvestointien määrä-
rahalisäys 200 000 euroa. 

- Talousarvion tuloslaskelman rahoituseriin esite-
tään seuraavia talousarviomuutoksia: 
o Kunnallisverotuottoarviota pienennetään 

12 200 000 euroa
o Kiinteistöverotuottoarviota korotetaan 250 000

euroa
o Yhteisöverotuottoarviota korotetaan 1 150 000

euroa
o Peruspalvelujen valtionosuusarviota korote-

taan 2 013 000 euroa
o Verotuloihin perustuvan valtionosuuden ta-

sauksen arviota pienennetään 78 000 euroa
(negatiivinen luku muuttuu negatiivisemmaksi)

o Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusarviota
korotetaan 376 000 euroa (negatiivinen luku
muuttuu vähemmän negatiiviseksi)

o Poistoarviota pienennetään 120 000 euroa
Keusotelle siirtyneen omaisuuden poistoar-
viota vastaavasti.

- Rahoituslaskelman pitkäaikaisten lainojen lisäystä ko-
rotetaan 15 000 000 milj. euroa, näin ollen lainanotto-
valtuus koko vuoden osalta nousee 40 000 000 milj. eu-
roon. 

Henkilöstömäärän kehitys 

Kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut viime vuoden 
huhtikuuhun nähden hieman (1 %). Vakinaisten työn-
tekijöiden määrä on vähentynyt, mutta määräaikaisten 
ja sijaisten määrä on kasvanut viime vuoteen nähden. 

Kaupungin koko henkilöstömäärä oli 31.8.2019 (vaki-
tuiset, määräaikaiset ja sijaiset) 1706 työntekijää. To-
dellisella työpanoksella (työssäolo) mitattuna henkilös-
töresurssi oli suurempi (+11) kuin vuoden 2018 tammi-
elokuussa (vertailu ilman sotea). 

Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä 
on vähentynyt tammi-elokuussa 16 % viime vuoteen 
nähden. 

2018 2019 Muutos %
Päätöksenteko 16 14 -2 -13 %
Konsernipalvelut ja hallinto 65 62 -3 -5 %
Sivistystoimi 954 952 -2 0 %
Tekniikka- ja ympäristö 355 342 -13 -4 %
Hyvinkään Vesi 33 31 -2 -6 %
Yhteensä 1423 1401 -22 -2 %

Henkilöstömäärä 30.8.
(työllistetyt ja sivutoimet
eivät mukana)

Vakinaiset

Vakinainen henkilöstö
Sairauspoissaolot 1-8/2019 2018 2019

muutos 
päivää

muutos 
%

1-3 päivää 2498 2463 -35 -1,40
4-5 päivää 1235 1053 -182 -14,74
6-60 päivää 4812 4423 -389 -8,08
61-90 päivää 1056 990 -66 -6,25
91-180 päivää 1746 1301 -445 -25,49
yli 180 päivää 2256 1065 -1191 -52,79
osa-aikaisten s-poissaolot 174 220 46 26,44
YHTEENSÄ 13777 11515 -2262 -16,42

Vakituisen hlöstön htv 1-8 1392 1365 -27,8 -2,00
Sairauspoissaolot/htv 10,42 8,44 -1,98 -18,98
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Toimintaympäristö 

Väestönkehitys 

Asukasmäärä1 on Tilastokeskuksen ennakkotieto-
jen mukaan samalla tasolla kuin vuodenvaihteessa. 
Asukasmäärä on vähentynyt tammi-elokuussa yh-
teensä 27 asukkaalla. Kaupungin ennakkoväkiluku 
31.8.2019 oli 46 477. Loppuvuoden osalta väestön-
kehitys on mielenkiintoinen. Pääsääntöisesti syys- 
ja lokakuu ovat väestönlisäyksen osalta olleet tap-
piokuukausia ja marras- ja joulukuussa väestönke-
hitys on ollut positiivista. Loppuvuodesta arvioi-
daan valmistuvan kuitenkin vielä lähes 200 uutta 
asuntoa. Tämän arvioidaan vauhdittavan väestön-
kasvua. 

Tammi-elokuussa väestönkasvua tuli eniten maa-
hanmuutosta (+50 asukasta). Kotimaannetto-
muutto painui negatiiviseksi (-6). Tulomuuttajia oli 
yhteensä 1607 ja lähtömuuttajia 1613. Erityisesti 
elokuussa lähtömuuttajia oli erityisen paljon. Tämä 
on tyypillistä ja liittyy opiskelijoiden muuttoihin 
opiskelupaikkakunnille. 

Syntyneiden määrä on koko maan tasolla vähenty-
nyt joka vuosi vuodesta 2010 lähtien. Sama ilmiö on 
näkynyt myös Hyvinkäällä, sillä vuodet 2016-2019 
ovat olleet syntyvyyden osalta heikkoja. Tänä 
vuonna tammi-elokuussa syntyneitä on ollut yh-
teensä 220. Edellisten viiden vuoden aikana tammi-
elokuussa lapsia on syntynyt keskimäärin 276.  

1 Tilastokeskus: Väestönmuutosten kuukausitiedot 

Tammi-elokuussa 2019 kuolleisuus oli samalla tasolla 
kuin viime vuonna. Kuolleita oli 285. Luonnollinen vä-
estönlisäys (-65) oli 22 henkilöä vähemmän kuin edel-
tävänä vuonna tammi-elokuussa. 

Muista lähialueen kunnista erityisesti Kerava, Sipoo, 
Nurmijärvi ja Järvenpää ovat kasvaneet voimakkaasti. 
Hyvinkään lisäksi KUUMA-kunnista Tuusulan, Vihdin ja 
Pornaisten väestömäärä vähentynyt. Kanta-Hämeessä 
sijaitsevien Hyvinkään naapurikuntien väestönkasvu 
on ollut positiivista Lopella ja Riihimäellä. Hausjärvi on 
menettänyt asukkaita. Pääkaupunkiseudun kaupun-
geista Espoo ja Vantaa ovat kasvaneet selvästi Helsin-
kiä nopeammin.  

Syntyneiden 
enemmyys

Kuntien 
välinen 

nettomuutto

Netto-
maahan-
muutto

Väkiluvun 
korjaus

Kokonais-
muutos Kasvu-%

Ennakko-
väkiluku 
31.8.2019

Kerava 32 240 67 0 339 0,94 % 36 593
Sipoo 21 222 13 2 258 1,25 % 20 924
Nurmijärvi 72 152 17 -8 233 0,55 % 42 898
Järvenpää 43 150 23 -13 203 0,47 % 43 613
Kirkkonummi 19 139 29 -4 183 0,47 % 39 445
Riihimäki -42 86 29 -3 70 0,24 % 28 806
Mäntsälä 10 41 11 -2 60 0,29 % 20 746
Loppi -20 17 2 3 2 0,03 % 7 863
Hyvinkää -65 -6 50 -6 -27 -0,06 % 46 477
Pornainen 1 -26 -6 2 -29 -0,57 % 5 039
Vihti 31 -82 14 -5 -42 -0,14 % 29 169
Tuusula 10 -143 49 -7 -91 -0,24 % 38 573
Hausjärvi -1 -132 15 -3 -121 -1,44 % 8 296

Espoo 846 1889 1202 -20 3 917 1,4 % 287 549
Helsinki 571 835 2045 2 3 453 0,5 % 651 495
Vantaa 634 1586 961 -19 3 162 1,4 % 231 328

Väestönmuutosten ennakkotiedot 1.1.-31.8.2019
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Työllisyystilanne 

Työllisyystilanne2 on tammi-elokuussa ollut pa-
rempi kuin vuotta aiemmin. Työttömien työnhaki-
joiden määrä on laskenut kuluvana vuonna kaik-
kina kuukausina elokuuta lukuun ottamatta. Hyvin-
käällä oli elokuun lopussa 1823 työtöntä työnhaki-
jaa ja kaupungin työttömyysaste oli 8,0 %. Työttö-
miä työnhakijoita oli yhtä paljon kuin vuotta aiem-
min. Positiivisen työllisyyskehityksen voidaan to-
deta lähes pysähtyneen Hyvinkäällä tarkastelujak-
son loppupuolella. 

Pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen vähenty-
nyt. Hyvinkään työttömistä työnhakijoista 29 % on 
ollut vailla työtä yli vuoden verran. Hyvinkäällä oli 
elokuun 2019 lopussa 522 yli vuoden ilman työtä ol-
lutta työtöntä työnhakijaa. Pitkäaikaistyöttömiä oli 
3 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.  

Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on kasvanut 
viime vuoteen nähden. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 
elokuun 2019 lopussa 679 henkilöä. Määrä on (+35) 
suurempi kuin vuotta aiemmin.  

2 2 TEM: Työnvälitystilasto 

Pitkäaikaistyöttömyydellä on merkittäviä suoria vaiku-
tuksia kaupungin talouteen. Kaupungin maksamat työ-
markkinatuen kuntaosuusmenot ovat vähentyneet 
tänä vuonna. Kaupunki maksoi tammi-elokuussa työ-
markkinatuen kuntaosuutta lähes 2 miljoonaa euroa. 
Menot ovat vähentyneet viime vuoden tammi-elokuun 
menoihin verrattuna 5,9 %. 

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli 31.8.2019 suu-
rempi (+5 %) kuin elokuussa 2018. Hyvinkääläisistä 
työttömistä työnhakijoista 16 % (290 henkilöä) oli alle 
25-vuotiaita 31.8.2019.  

Avoimia työpaikkoja oli tammi-elokuussa 2019 tarjolla 
enemmän kuin vuotta aiemmin. Avoimia työpaikkoja 
on kuluvana vuonna ollut tarjolla 15 % enemmän kuin 
vuotta aiemmin samalla ajanjaksolla. 

Hyvinkään työttömyysaste (8,0 %) oli 31.8.2019 toiseksi 
korkein kaikista KUUMA-kunnista. Keravalla oli Hyvin-
käätä korkeampi työttömyysaste. Koko Suomen työttö-
myysaste elokuun lopussa oli 8,9 %. Myös Uudenmaan 
työttömyysaste oli hieman Hyvinkäätä korkeampi (8,3 
%). 

Positiivinen työllisyyskehitys on hidastunut koko 
maassa. Vertailukunnista Hausjärvellä, Järvenpäässä, 
Lopella ja Riihimäellä työttömyysaste on laskenut edel-
leen vahvasti.  Hyvinkäällä ja Nurmijärvellä kehitys on 
pysähtynyt. Vihdissä, Mäntsälässä ja Pornaisissa työt-
tömyysaste on kääntynyt nousuun. 
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Asuntorakentaminen 

Kuluvan vuoden tammi-elokuussa on valmistunut 
31 pientaloa, 25 rivitaloasuntoa ja 52 kerrostalo-
asuntoa, yhteensä 108 asuntoa. Viime vuonna sa-
malla ajanjaksolla valmistui 116 asuntoa. 

Tammi-elokuussa on myönnetty rakennuslupia asuin-
rakennuksiin aiempia vuosia vähemmän. Lupia on 
myönnetty 38 pientaloon ja 8 kerrostaloasuntoon. 
Vuotta aiemmin lupia oli myönnetty tässä vaiheessa 
vuotta yhteensä 209 asunnolle. 
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VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2019 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2019 VASTUUHENKILÖ
SEURANTA JA 

RAPORTOINTI

  Tekniikan ja 

ympäristön  

Uuden asuinalueen rakentamisen valmistelu. 

Kumppanuuskaavoituksen ohjelmointi ja käynnistäminen. 

Yhteistyökumppanit on valittu ja kaupunginhallitus on päättänyt kaavoituksen 

käynnistämisestä. (kyllä /ei).

Kaavoituspäällikkö

Kaupungingeodeetti

        Resurssivajeesta 

johtuen valmistelutyö 

viivästyy.

Kevyen liikenteen sillan rakennustöiden aloittaminen Rakennustyöt aloitettu vuoden 2019 kuluessa. Tekniikan ja ympäristön 

toimialajohtaja

        Suunnittelutyö 

käynnissä.

  Sivistystoimenjohtaja

Monitoimitalon rakennustöiden eteneminen. Rakennuksen vesikatto on valmis 30.11.2019 mennessä. Kiinteistöjohtaja        Aikataulu on 

tarkentunut, vesikatto on 

valmis 28.2.2020

Monitoimitalon toimintojen yhteensovittaminen. Tämä pitää 

sisällään henkilöstösuunnitelman ja johtamisjärjestelyt 

lukion ja Hyvinkään Opiston osalta. 

Monitoimitalon toimintojen yhteensovittaminen on valmis 2019 elokuussa. 

Yhteensovittamistyö pitää sisällään henkilöstösuunnitelman ja 

johtamisjärjestelyt lukion ja Hyvinkään Opiston osalta. 

Sivistystoimenjohtaja         Henkilöstösuunni-

telma on kesken. 

Johtamisjärjestelyt 

tuodaan lautakuntaan 

syyskuussa.

KAUPUNGINVALTUUSTO   

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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VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2019 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2019 VASTUUHENKILÖ
SEURANTA JA 

RAPORTOINTI

KAUPUNGINVALTUUSTO   

KÄRKIHANKKEET

Kaupunginjohtaja

Uimalan lisärakennuksen rakennustöiden eteneminen. Uimalan lisärakennuksen  vesikatto on valmis 30.10.2019 mennessä.

Kyllä / ei.

Kiinteistöjohtaja       Uimalan urakka alkaa 

vasta talvella.

Asemakaavan hyväksymiskäsittelyn eteneminen 

(tavoitteena, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 

asemakaavan alkuvuodesta 2020). 

Asemakaava etenee kaupunginhallituksen hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2019 

loppuun mennessä. Kaupunginhallitus on käsitellyt asian omalta osaltaan. 

Kyllä / ei.

Kaavoituspäällikkö         Oikeus hylkäsi 

valitukset 30.8., mutta 

kaavatyö odottaa 

mahdollisia 

jatkovalituksia. Ei ehdi 

hyväksymiskäsittelyyn. 

Liiketoimintajohtaja

Keskustan yleissuunnitelman laatiminen radan 

länsipuoliseen osaan (Uudenmaankatu-Koritsooni). 

Yleissuunnitelma tarvitaan kyseisen keskusta-alueen 

kehittämistä ja maankäytön ohjaamista varten.

Yleissuunnitelma on laadittu ja se sisältää vähintään kaksi vaihtoehtoista 

ratkaisumallia.

Kyllä / ei.

Kaavoituspäällikkö      Laadinnassa 

hyödynnetään 28.7. 

päättyneen Europan-

kilpailun tuloksia. 

Saapuneita ehdotuksia 

on arvioitu 22.8. lähtien. 

Kilpailu ratkeaa 

2.12.2019, minkä jälkeen 

yleissuunnitelmien 

laadinta etenee. 

HYVINKÄÄN SVEITSI

KEHITTYVÄ KAUPUNKIKESKUSTA

* 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)

* Elävä kaupunkikeskusta, tärkeä vetovoimatekijä ja Hyvinkään käyntikortti.

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

* Houkutteleva investointikohde.
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VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2019 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2019 VASTUUHENKILÖ
SEURANTA JA 

RAPORTOINTI

KAUPUNGINVALTUUSTO                                                                                      

KÄRKIHANKKEET

Kiinteistönomistajien ja sijoittajien aktivoiminen keskustan 

täydennysrakentamiseen. Kiinteistönomistajille ja sijoittajille 

suunnataan yhteiset neuvottelutilaisuudet.

Yhteisiä neuvottelutilaisuuksia on järjestetty kolme kertaa vuonna 2019.

Kyllä / ei.

Liiketoimintajohtaja        Keskustan 

kiinteistönomistajia ollut 

mukana Europanissa. 

Lisäksi kaikille keskustan 

kiinteistönomistajille ja 

taloyhtiöille tulossa 

seminaari 30.9.

Sivistystoimenjohtaja

Vuosittaisen suurtapahtuman vakiinnuttaminen Hyvinkäälle Vuonna 2019 järjestetään vähintään yksi valtakunnallisen tason 

suurtapahtuma (yli 50000 kävijää).

Sivistystoimenjohtaja        Toteutui kesäkuussa. 

Rockfestissä kävijöitä yli 

60 000 (+Rainbow)

Kulttuuri- ja vapaa-

aikajohtaja

Julkisen taiteen periaatteiden määrittely.

Määritellään taiteen käyttöä ja hankintaa ohjaavat 

periaatteet ja laaditaan näistä asiakirja.

Asiakirja valmistuu valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2019 kuluessa.

Kyllä / ei.

Museopalveluiden 

johtaja

       Syksyllä kulttuuri- ja 

hyvinvointilautakuntaan.

OMALEIMAINEN KULTTUURI- JA LIIKUNTAKAUPUNKI

AKTIIVINEN TAPAHTUMAKAUPUNKI

*Tapahtumien sujuvan järjestämisen mahdollistaminen ja koordinointi Hyvinkäällä. 

*Pitkäaikaisen yhteistyön kehittäminen tapahtumajärjestäjien kanssa.

*Hyvinkään imagon vahvistamien ja tunnetuksi tekeminen.

*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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VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2019 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2019 VASTUUHENKILÖ
SEURANTA JA 

RAPORTOINTI

KAUPUNGINVALTUUSTO                                                                                      

KÄRKIHANKKEET

Yleiskaavasuunnittelija

Vuonna 2018 hyväksytyn kylien kehittämisen 

toimintasuunnitelman toteuttaminen.

Toimintasuunnitelman mukaiset vuoden 2019 tavoitteet ovat toteutuneet.

Kyllä / ei.

Yleiskaavasuunnittelija       Osallistuvan 

budjetoinnin kokeilu on 

toteutettu, kyläporttien 

toteuttamisen selvitys on 

kesken, Leader-

toiminnan rahoittami-

nen on toteutettu,

Kytäjän ja Ridasjärven 

pyöräteiden suunnitel-

mat valmiina käsittelyyn,

Itäisen ohikulkutien 

tiesuunnitelma on valmis 

käsittelyyn,

Usmin uuden tielinjauk-

sen tietoimitushank-

keesta on luovuttu.

Kehittämispäällikkö

Osallistuvan budjetoinnin mallin laatiminen ja käyttöönotto. Osallistuvan budjetoinnin toteuttamista ohjaava kaupunkitason malli on 

laadittu. Malli otettu käyttöön vuoden 2020 talousarvioon sisältyvää 

osallistuvaa budjetointia suunniteltaessa.

Kyllä / ei.

Kehittämispäällikkö        Valmistelutyö jatkuu, 

kehittämisjaostolta 29.4. 

saadut evästykset 

huomioiden.

       =  valmis

       = etenee aikataulussa

       = myöhässä / toteutui osittain

       = ei toteutunut / tavoite poistettu

* 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.

KAUPUNKI JA MONIMUOTOISET KYLÄT

KUNTALAISTEN OSALLISUUS, YHTEISÖLLISYYS JA HYVINVOINTI

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

* Yhteistyökäytäntöjen kehittäminen kyläläisten ja kyläasiain neuvottelukunnan kanssa
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KAUPUNGINVALTUUSTO - MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Hyvinvointi Vahvistetaan ja kehitetään 

lapsiperheiden palveluja

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 

alle 18-vuotiaiden lasten 

määrä vähenee

Kodin ulkopuolelle 

sijoitettujen lasten määrä 

vähenee ja on enintään 170 

lasta.

Kaupunginjohtaja

KU-sote

       Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli 

kaudella 1-8/2019 197 lasta. (Vuonna 2018 

kaudella 1-8/09 196 lasta)

Hyvinvointi Koulunuorisoyhteistyön 

kehittäminen kouluilla, 

kouluviihtyvyyden 

lisääminen ja varhaisen 

puuttumisen menetelmien 

kehittäminen

Toimintamallin 

suunnitteleminen 

kouluyhteistyöhön

Toimintamalli on valmis 2019 Perusopetuksen 

johtaja

Kulttuuri- ja vapaa-

aikajohtaja

         Viedään lautakuntiin syksyllä.

Hyvinvointi Päihteiden käytön ja 

päihdemyönteisyyden 

väheneminen

Nuorten päihdehoitopolun 

päivittäminen.

Koulutetaan yläkoulujen 

henkilökuntaa tunnistamaan 

ja ohjaamaan 

päihdeongelmaisia asiakkaita.

Päihdehoitopolku on 

päivitetty.

Yläkoulujen henkilökunta on 

koulutettu.

Oppilashuollon 

esimies

Keusote

        Päihdehuoltopolun päivitystä ei ole 

aloitettu. Päihdehoitopolku käsitellään 

osana ennaltaehkäisevän päihdetyön 

kokonaisuutta;

        Koulutuksia järjestetty ja uusia sovittu.

Rakenneuudistusten 

hallinta 

(Muutossuunnitelma)

Asiakkaille tuotettavat 

palveluprosessit saadaan 

toimimaan sujuvasti siten, 

että sote-tuotannon 

siirtymävaiheesta 

aiheutuvilta häiriöiltä 

vältytään. 

Varmistetaan yhteistyön 

toimivuus 

tarkoituksenmukaisten 

yhteistyörakenteiden ja -

käytäntöjen sekä selkeän 

työnjaon avulla. 

Toteutetaan (vuonna 2018 

laadittuun) 

muutossuunnitelmaan kirjatut 

vuoden 2019 tavoitteet ja 

toimenpiteet.

Yhteistyön ja 

palveluprosessien 

toimivuutta koskevat 

tavoitteet on saavutettu 

muutossuunnitelman 

mukaisesti: kyllä / ei.

Kaupunginjohtaja         Tavoitetta asetettaessa näkemys 

valtakunnallisesta ratkaisusta oli poikkeava 

nykytilaan nähden. Tilanteen muututtua 

erillistä muutossuunnitelmaa ei ole laadittu 

ja tavoitetta ei siten voida sellaisenaan 

toteuttaa. Yhteistyörakenteet Keusoten 

kanssa ovat olemassa ja niitä kehitetään 

aktiivisesti yhteistyössä kuntayhtymän 

kanssa. Yhteistyön rakentamisesta on 

jatkotavoite myös vuoden 2020 

talousarviossa.

PALVELUKOKONAISUUS,  

SUUNNITELMA TAI 

OHJELMA

PÄÄMÄÄRÄ SEURANTA JA RAPORTOINTI
VUOSITAVOITE JA 

TOIMENPITEET 2019

TAVOITETASO JA 

ONNISTUMISEN MITTARI
VASTUUHENKILÖ
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KAUPUNGINVALTUUSTO - MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET
PALVELUKOKONAISUUS,  

SUUNNITELMA TAI 

OHJELMA

PÄÄMÄÄRÄ SEURANTA JA RAPORTOINTI
VUOSITAVOITE JA 

TOIMENPITEET 2019

TAVOITETASO JA 

ONNISTUMISEN MITTARI
VASTUUHENKILÖ

Henkilöstö Tuloksellisen työkyvyn ja 

työhyvinvoinnin 

edistäminen

Työilmapiirin paraneminen Lyhytaikaisten 

sairauspoissaolojen (1-5 

pvää) määrä on laskenut 10 

% vuodesta 2018.

Henkilöstöjohtaja

Toimialajohtajat

       31.8. mennessä lyhytaikaiset 

sairauspoissaolot ovat vähentyneet koko 

kaupungin tasolla 6,2% verrattuna 1-8/2018.

Elinvoimainen Hyvinkää Kaupungin 

houkuttelevuuden 

lisääntyminen

Kaupungin vahvuuksista ja 

Hyvinkään Pelikirjan 

kärkihankkeiden tuloksista 

viestiminen

 -Kaupungin väestö kasvaa 

0,4 % vuoteen 2018 

verrattuna.

 -MAL-sopimuksen mukainen 

asuntotuotantotavoite (360 

asuntoa) on täyttynyt. 

 -Ydinkeskustan 

elinvoimamittauksen tulos 

pysyy nykyisellä hyvällä 

tasolla.

Kaupunginjohtaja        Kaudella 1-8/2019 väestönkasvu -0,06 % 

(-27 asukasta)                      

       Asuntotuotanto suunnitelmaa 

noudattaen, joskin hitaasti.

          Elinvoimamittauksen tulos (3,72) laski 

edellisvuodesta (4,15), Trendi laskeva 

kaikissa kaupungeissa. Hyvinkään 

elinvoimaluku silti mitatuista kaupungeista 

korkein.

Elinvoimainen Hyvinkää Kaupungin työllisyyden ja 

elinvoiman parantaminen

Toteutetaan vuodelle 2019 

suunnitellut työllisyys- ja 

elinkeinotoimenpiteet.

Työmarkkinatuen 

kuntaosuusmenot ovat 

pienentyneet 2018 vuoteen 

verrattuna.

Nuorisotyöttömien määrä on 

pienentynyt vuoden 2018 

seurantatietoihin nähden. 

Liiketoimintajohtaja        Työmarkkinatuen kuntaosuus kaudella 1-

8/2019 on pienentynyt n. 124 000 euroa (6 

% vähemmän kuin vuotta aiemmin).

       Nuorisotyöttömien määrä 8/2019 290. 

Määrä on kasvanut edellisvuodesta 15 

henkilöllä (+5 %).

Turvallisuus Hyvinkää on Suomen 

turvallisin kaupunki ja 

johtava paikallisen 

turvallisuussuunnittelun 

edelläkävijä

Turvallisuussuunnitelman 

päivittäminen

Turvallisuussuunnitelman 

päivitys on valmis vuoden 

2019 aikana

Turvallisuus- ja 

riskienhallintakoordi-

naattori

      Turvallisuussuunnitelman vuoden 2020 

turvallisuustavoitteet kaupunginhallituksen 

päätöksen mukaisella lautakuntakierroksella 

ja lausunnoista puuttuu vain Teknisen 

lautakunnan vastaus.
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KAUPUNGINVALTUUSTO - MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET
PALVELUKOKONAISUUS,  

SUUNNITELMA TAI 

OHJELMA

PÄÄMÄÄRÄ SEURANTA JA RAPORTOINTI
VUOSITAVOITE JA 

TOIMENPITEET 2019

TAVOITETASO JA 

ONNISTUMISEN MITTARI
VASTUUHENKILÖ

Kestävä kehitys Energiatehokas kaupunki Hyvinkään energiatehokkuus- 

ja ilmastotoimenpiteet

Hyvinkään energiatehokkuus- 

ja ilmastotoimenpiteiden 

vuosikellossa määriteltyjen 

toimenpiteiden toteutuminen

Kaupunkiorganisaation 

energiakulutus vähenee 

edelliseen vuoteen 

verrattuna

Tekniikan ja 

ympäristön 

toimialajohtaja

      Vuosikellon toimenpiteet etenee 

aikataulussa        

Energiankulutusta seurataan vuosittain

Talous Vaikuttava, tehokas ja 

taloudellinen 

palvelutuotanto

Palveluperusteinen 

johtamismalli on käytössä 

toiminnan ja talouden 

suunnittelussa

Talousarvion laadinnassa 

käytetään palveluperusteisen 

johtamismallin mukaista 

järjestämissuunnitelmaa 

Talousjohtaja         Tavoite ei toteudu suunnitellusti 

vuonna 2019. Varsinainen käyttöönotto 

tapahtuu vuoden 2021 talousarvion 

suunnittelun yhteydessä. Palvelutuotannon 

tuotteistamisen osalta tavoite on 

toteutunut.

Talous Investointisuunnittelu Investointien 

suunnitteluprosessi ja sen 

ohjeistus uudistetaan

- Uudistettu 

investointisuunnittelun 

prosessi ja ohjeistus on 

hyväksytty vuoden aikana

- Investointisuunnittelu 

ohjeistetaan toteutettavaksi 

siten, että 

investointisuunnitelman 

kustannusarvioiden tarkkuus 

huomioidaan ja että 

investointien 

käyttötalousvaikutuslaskelma

t ovat alusta asti käytössä.

Talousjohtaja

Tekniikan ja 

ympäristön 

toimialajohtaja

        Investointien suunnittelu on ohjeistettu 

aiempaa tarkemmin.

Talousarvion laadinnassa 

investointiesityksissä on huomioitu 

investointien käyttötalousvaikutukset ja 

merkittävimmistä hankkeista on laadittu 

erilliset hankekortit.
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KAUPUNGINVALTUUSTO - MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET
PALVELUKOKONAISUUS,  

SUUNNITELMA TAI 

OHJELMA

PÄÄMÄÄRÄ SEURANTA JA RAPORTOINTI
VUOSITAVOITE JA 

TOIMENPITEET 2019

TAVOITETASO JA 

ONNISTUMISEN MITTARI
VASTUUHENKILÖ

Sähköiset palvelut Sähköiset palvelut 

mahdollistavat sujuvan, 

turvallisen ja helposti 

saavutettavan sähköisen 

asiointikanavan 

kaupungin 

asukkaiden/asiakkaiden ja 

kaupungin välillä.

Tehostetaan hallinnollisia 

prosesseja tavoitteena 

yhden tallennuksen 

periaate.

1. eHyvinkaa.fi-palvelun

perustaminen

2. Suomi.fin palveluista

otetaan käyttöön sähköinen 

viranomaisviestintä sekä 

vahva tunnistautuminen.

3. Sivustolle rakennetaan

vähintään yksi uusi sähköisen 

asioinnin prosessi siten, että 

kerran syötetty tieto on 

käytettävissä muissakin 

järjestelmissä.

1. eHyvinkaa.fi-sivusto on

perustettu.

2. Suomi.fi –viestit sekä

-tunnistautumispalvelut ovat 

integroituja eHyvinkaa.fi 

palveluun.

3. Kaupunkilaisille on

julkaistu yksi uusi tavoitteen 

mukainen sähköisen 

asioinnin prosessi 

eHyvinkaa.fi-palvelussa.

Tietohallintopäällikkö 1. sivusto perustettu ja käytössä vuoden 

alusta.

2. teknisesti ratkaisun tuominen osaksi

Hyvinkään ymäristöä ei onnistu tänä 

vuonna.           

3. sähköisen asioinnin projekti etenee

aikataulussa.

Tehokas ja joustava 

palvelutuotanto

Hyvinkään kaupungin 

järjestämässä 

varhaiskasvatuksessa 

noudatetaan yli 3-

vuotiaiden 

varhaiskasvatuksessa 

suhdelukua 1/7.

Jatketaan valtuuston 

hyväksymän Lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma LAPE:n 

linjausta suhdeluvun 1/7 

noudattamista yli 3-vuotiaiden 

varhaiskasvatusryhmissä. 

Pitämällä ryhmäkoot 

maltillisina, pidetään Hyvinkää 

myös henkilöstölle 

houkuttelevana työpaikkana.

1.1.2019 alkaen 

lapsiryhmäsijoittelussa 

noudatetaan edelleen 1/7 

suhdelukua. 

Asiakastyytyväisyyttä 

mitataan asiakaskyselyin.

Varhaiskasvatuksen 

johtaja

       1/7 suhdelukua noudatetaan. 

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 

vuoden 2019 ja tulokset olivat erinomaiset.

       =  valmis

       = etenee aikataulussa

       = myöhässä / toteutui osittain

       = ei toteutunut / tavoite poistettu
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Tarkastuslautakunta 
Keskusvaalilautakunta 

Kaupunginhallitus 
Kaupungin johto 

Demokratia ja johdon tuki 
Omaisuuden luovutustulot ja –menot 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 
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Kaupunginvaltuusto 
 

Kaupunginvaltuusto Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
KS 2019

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2018 TP2018

Muutos % 
1- 8 

2018>2019

Ennuste 
2019

TOIMINTAKULUT -77 959 -199 813 39,0 % -95 389 -156 623 -18,3 % -199 813
Henkilöstökulut -48 248 -124 241 38,8 % -54 819 -94 155 -12,0 % -124 241
Palvelujen ostot -24 735 -62 900 39,3 % -36 673 -58 286 -32,6 % -62 900
Aineet, tarv. ja tavarat -3 836 -10 500 36,5 % -3 746 -3 746 2,4 % -10 500
Muut toimintakulut -1 139 -2 172 52,4 % -151 -437 654,2 % -2 172
TOIMINTAKATE -77 959 -199 813 39,0 % -95 389 -156 623 -18,3 % -199 813  
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja 
taloudesta. Kaupunginvaltuusto käyttää kaupungin 
ylintä päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallinto-
säännön määräyksillä. Valtuustossa on 51 valtuutet-
tua. 

 
Olennaiset tapahtumat 
 
Tammi-elokuussa 2019 valtuusto on kokoontunut 
neljä kertaa. 

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimen-
piteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 
Kaksi ensimmäistä raportointikautta ovat edenneet 
talousarvion mukaisesti. 

 
Määrärahamuutosesitykset 
 
Kaksi ensimmäistä raportointikautta eivät anna ai-
hetta määrärahamuutosesityksille. 

 

 

Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018 Ennuste 

2019
Toimintakulut/asukas 2 4 3 4  
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Tarkastuslautakunta 
 

Tarkastuslautakunta Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
KS 2019

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2018 TP2018

Muutos % 
1- 8 

2018>2019

Ennuste 
2019

TOIMINTATUOTOT 11 082 16 618 66,7 % 8 446 12 832 16 618
Myyntituotot 11 082 16 618 66,7 % 8 446 12 666 16 618
Tuet ja avustukset 0 0 0 166
TOIMINTAKULUT -96 583 -163 097 59,2 % -96 844 -149 132 -0,3 % -163 097
Henkilöstökulut -59 717 -86 351 69,2 % -57 897 -86 065 3,1 % -86 351
Palvelujen ostot -33 268 -71 016 46,8 % -35 042 -57 430 -5,1 % -71 016
Aineet, tarv. ja tavarat -294 -1 100 26,7 % -306 -460 -4,0 % -1 100
Muut toimintakulut -3 304 -4 630 71,4 % -3 599 -5 177 -8,2 % -4 630
TOIMINTAKATE -85 501 -146 479 58,4 % -88 398 -136 300 -3,3 % -146 479  
 
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Tarkastuslautakunta huolehtii kaupungin ja kaupun-
kikonsernin hallinnon ja talouden ulkoisen tarkastuk-
sen järjestämisestä ja yhteensovittamisesta  
sekä valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja 
talouden tarkastusta koskevat asiat. Lautakunta on 
osa kaupungin toiminnan arviointi- ja kehitysjärjes-
telmää sekä kuntalaisten palvelujen toteutumisen 
edunvalvoja, joka toimii tukien kaupungin Pelikirjan 
(kaupunkistrategia) toimeenpanoa.  

Tarkastuslautakunnan tehtävistä ovat säännökset 
Kuntalain 14 luvussa ja Hyvinkään kaupungin hallin-
tosäännössä. Tarkastuslautakunta arvioi miten val-
tuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet 
kaupungissa ja kaupunkikonsernissa ovat toteutu-
neet onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla talouden tasapainotuksen 
toteutumista tilikaudella ja voimassa olevan talous-
suunnitelman riittävyyttä, mikäli taseessa on katta-
matonta alijäämää. 

Lisäksi lautakunta esittää kaupunginvaltuustolle kan-
nanottonsa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä sekä 
valvoo sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden nou-
dattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tie-
doksi.  

Tilintarkastajasta ja heidän tehtävistään säädetään 
kuntalaissa. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa 
julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 
kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Ti-
lintarkastajan on lisäksi tarkastettava, onko kaupun-
gin hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten 

mukaisesti ja onko kaupungin sisäinen valvonta ja ris-
kienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asian-
mukaisesti.  

 
Olennaiset tapahtumat 
 

Tarkastuslautakunta teki tammikuussa 2019 esityk-
sen kaupunginvaltuustolle tilintarkastuspalvelujen 
tuottajasta tilivuosille 2019 – 2022 toteuttamansa 
hankintakilpailun perusteella. Kaupunginvaltuusto 
valitsi kokouksessaan 4.2.2019 tilintarkastajaksi tilin-
tarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n tarkastuslauta-
kunnan esityksen mukaisesti.  

Tarkastuslautakunta hyväksyi 23.5.2019 valtuustolle 
osoitetun arviointikertomuksen tilivuoden 2018 toi-
minnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Ti-
lintarkastaja antoi 6.5.2019 tilintarkastuskertomuk-
sen vuodelta 2018. Tilintarkastuskertomus sisälsi tili-
velvolliseen kohdistuvan muistutuksen, mikä edellytti 
tarkastuslautakunnalta selityksen pyytämistä asian-
omaiselta tilivelvolliselta ja lausuntoa kaupunginhal-
litukselta ennen kuin lautakunnan oli mahdollista 
esittää valtuustolle näkökantansa tilinpäätöksen hy-
väksyttävyydestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. 
Tämän vuoksi arviointikertomus ja tilintarkastusker-
tomus käsiteltiin poikkeuksellisesti vasta kesäkuun 
kaupunginvaltuuston kokouksessa. Valtuusto vel-
voitti kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2019 
loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle lausun-
non toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa ai-
hetta. 

Elokuussa 2019 tarkastuslautakunta vahvisti työoh-
jelman tilivuotta 2019 koskevaa arviointiaan varten. 
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Lisäksi lautakunta on vuoden 2019 aikana seurannut 
säännöllisesti sidonnaisuusrekisterin tilannetta. Il-
moitusvelvollisten ilmoittamat muutokset on päivi-
tetty sidonnaisuusrekisteriin. 

Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 

Henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut muutoksia.  

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimen-
piteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 

Ei ole oleellisia talousarviopoikkeamia.  

Määrärahamuutosesitykset 

Toinen raportointikausi ei anna aihetta määräraha-
muutosesityksille. 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018 Ennuste 

2019
Vakinaiset 1,0 1,0 1,0 1,0
Yhteensä 1,0 1,0 1,0 1,0

Tunnusluvut Toteuma
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018 Ennuste 

2019
Toimintakulut/asukas 2 3 3 3

Keskusvaalilautakunta 

Keskusvaalilautakunta Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
KS 2019

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2018 TP2018

Muutos % 
1- 8 

2018>2019

Ennuste 
2019

TOIMINTATUOTOT 0 154 198 0,0 % 79 880 79 880 159 600
Myyntituotot 0 154 198 0,0 % 79 880 79 880 159 600
TOIMINTAKULUT -140 378 -154 212 91,0 % -64 179 -64 192 118,7 % -140 378
Henkilöstökulut -114 966 -130 738 87,9 % -27 717 -27 730 314,8 % -114 966
Palvelujen ostot -24 315 -23 474 103,6 % -36 450 -36 450 -33,3 % -24 315
Aineet, tarv. ja tavarat -1 097 0 -12 -12 9400,6 % -1 097
Muut toimintakulut -201 0 -12 -12 1642,3 % -201
TOIMINTAKATE -140 378 -14 15 701 15 688 -994,0 % 19 222

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalilain tarkoitta-
mista kunnan keskusvaalilautakunnalle määrätyistä 
vaalien ja eri laeilla säädettyjen kansanäänestysten 
järjestelyihin liittyvistä tehtävistä.  

Keskusvaalilautakunta järjestää vaalien ja kansanää-
nestysten ennakkoäänestyksen sekä varsinaisen vaa-
lipäivän äänestyksen kunnassa kaupunginhallituksen 
asettamien vaalilautakuntien ja -toimikunnan sekä  

keskusvaalilautakunnan nimeämien ennakkoäänes-
tyksen vaalitoimitsijoiden avulla.  

Olennaiset tapahtumat 

Eduskuntavaalit toimitettiin 14.4. Varsinaisena vaali-
päivänä äänestämässä kävi n. 46% äänioikeutetuista. 
Ennakkoäänestyksessä, joka järjestettiin 3.-4.4., ääni-
oikeuttaan käytti n. 24% äänioikeutetuista. 

Europarlamenttivaalit toimitettiin 26.5. Varsinaisena 
vaalipäivänä äänestämässä kävi n. 24 % äänioikeute-
tuista. Ennakkoäänestyksessä, joka järjestettiin 15.-
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21.5., äänioikeuttaan käytti n. 14 % äänioikeutetuista. 
Muita tapahtumia raportointikaudella ei ole ollut. 

 
Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimen-
piteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 
Kunnalle maksettavat korvaukset vaalien järjestämi-
sestä eivät näy vielä raportointikauden toteumassa. 
Ennakkotieto syyskuun lopussa maksettavista kor-
vauksista on saatu, ja tämä on ilmoitettu ennus-
teessa. Lopullinen toimintakate muodostuu positii-
viseksi korvausten maksun jälkeen.  

 

Määrärahamuutosesitykset 
 
Kaksi ensimmäistä raportointikautta eivät anna ai-
hetta määrärahamuutosesityksille. 
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Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallitus Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
KS 2019

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2018 TP2018

Muutos % 
1- 8 

2018>2019

Ennuste 
2019

TOIMINTATUOTOT 0 0 0 148 0
Tuet ja avustukset 0 0 0 148 0
Muut toimintatuotot 0 0
TOIMINTAKULUT -752 656 -881 901 85,3 % -690 179 -866 355 9,1 % -881 901
Henkilöstökulut -77 670 -132 553 58,6 % -65 351 -115 482 18,9 % -132 553
Palvelujen ostot -518 880 -570 242 91,0 % -451 747 -550 442 14,9 % -570 242
Aineet, tarv. ja tavarat -5 545 -14 250 38,9 % -14 280 -16 153 -61,2 % -14 250
Avustukset 0 -6 800 0,0 % -10 000 -35 000 -100,0 % -6 800
Muut toimintakulut -150 562 -158 056 95,3 % -148 801 -149 278 1,2 % -158 056
TOIMINTAKATE -752 656 -881 901 85,3 % -690 179 -866 207 9,1 % -881 901

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hal-
lintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kunnan 
toiminnan yhteensovittamisesta, omistajaohjauk-
sesta ja viestinnästä sekä kaupungin henkilöstöpo-
litiikasta ja huolehtii kaupungin sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan järjestämisestä.  

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten val-
mistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden val-
vonnasta.  

Kaupunginhallitus jakaantuu kehittämisjaostoon ja 
henkilöstöjaostoon. 

Olennaiset tapahtumat 

Kaupunginhallitus hyväksyi sulautumisen seurauk-
sena 1.5.2019 syntyneen Sarastia Oy:n (sulautuneet 
yhtiöt: Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro Oy) osakasso-
pimuksen 29.4.2019. 

Kaupunginhallitus päätti 11.3.2019 Keski-Uuden-
maan informaatioteknologia Oy:n osakassopimuk-
sen muutoksesta järjestelyssä, jossa Hyvinkään 
kaupunki luovutti yhden osakkeen Keski-Uuden 

maan Sote –kuntayhtymälle. Osakeluovutus tapah-
tui 31.5.2019, ja järjestelyn seurauksena kuntayhty-
mästä tuli yhtiön osakas.  

Tammi-elokuussa 2019 kaupunginhallitus kokoon-
tui 16 kertaa, kehittämisjaosto 10 ja henkilöstöja-
osto seitsemän kertaa.  

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toi-
menpiteet määrärahojen ylitysuhan välttä-
miseksi 

Palvelujen ostoihin sisältyy vuoden alussa kertaerä 
talouden ja johtamisjärjestelmän uuden toiminta-
mallin käyttöönoton konsultoinnista sekä kesällä 
toteutetun markkinointikampanjan (some-kam-
panja) kustannuksia. Lisäksi kuntayhteistyöhön liit-
tyvissä maksuissa on ollut etupainotteisuutta, jotka 
selittävät palvelujen ostojen suurta toteumaa ra-
portointikauden päättyessä. Tarve palvelujen os-
toon loppuvuonna tulee arvioida tilannekohtaisesti 
ja erityisen huolellisesti. 

Määrärahamuutosesitykset 

Kaksi ensimmäistä raportointikautta eivät anna ai-
hetta määrärahamuutosesityksille. 

Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018 Ennuste 

2019
Toimintakulut/asukas 16 19 19 19
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Uudet intressitahotapahtumat 
 
Ei raportoitavia tapahtumia. 

 
Oikeustapaukset 
 
Vaasan hallinto-oikeus hyväksyi 5.4.2019 Hyvin-
kään kaupunginhallituksen valituksen ja kumosi 
Uudenmaan ELY-keskuksen aiemman päätöksen 
(7.3.2017) Sahanmäen entisen kaatopaikan kun-
nostamisvelvoitteen asettamisesta Hyvinkään kau-
punkia kohtaan. Aiemman päätöksen perusteella 
velvoitteesta mahdollisesti aiheutuvista kuluista on 
vuonna 2013 tehty 60 000 euron pakollinen varaus. 
Kantaja on tehnyt valituslupahakemuksen KHO:lle, 
hakemus on käsiteltävänä toisen raportointikau-
den päättyessä. 

 

 

 

Lisäksi käräjäoikeudessa on elokuun lopussa vi-
reillä kaksi henkilöstö- ja yksi vahingonkorvausasia. 
Realisoituessaan näiden negatiivinen taloudellinen 
vaikutus olisi enimmillään n. 130 000 euroa. Mah-
dollisista kuluista ei käsittelyn tässä vaiheessa ole 
tehty varausta. 

Asfalttikartellioikeudenkäynnissä korkein oikeus 
antoi 18.6.2019 Mikkelin ja Rovaniemen asfalttikar-
tellijutuissa tuomiot ja näiden pohjalta voidaan syk-
syn kuluessa arvioida asian kirjanpidollisia vaiku-
tuksia. On hyvin mahdollista, että ratkaisu ei johda 
olennaisiin tulosvaikutteisiin kirjauksiin tilikaudelle. 
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Kaupungin johto 
 

Kaupungin johto Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
KS 2019

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2018 TP2018

Muutos % 
1- 8 

2018>2019

Ennuste 
2019

TOIMINTATUOTOT 0 404 0
Tuet ja avustukset 0 404 0
TOIMINTAKULUT -219 889 -694 194 31,7 % -235 127 -450 884 -6,5 % -643 074
Henkilöstökulut -110 777 -365 718 30,3 % -107 877 -243 317 2,7 % -166 598
Palvelujen ostot -29 632 -314 872 9,4 % -104 231 -155 343 -71,6 % -462 872
Aineet, tarv. ja tavarat -5 108 -1 804 283,2 % -2 031 -17 376 151,5 % -1 804
Avustukset -16 000 0 -11 700 -20 892 36,8 % 0
Muut toimintakulut -58 372 -11 800 494,7 % -9 288 -13 956 528,5 % -11 800
TOIMINTAKATE -219 889 -694 194 31,7 % -235 127 -450 481 -6,5 % -643 074  
 

 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alai-
suudessa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja 
muuta toimintaa. 

Olennaiset tapahtumat 
 

Hyvinkään kaupungin Pelikirjan mukaisia kärki-
hankkeita on jatkettu suunnitelmallisesti. Kärki-
hankkeiden määrärahojen käyttö tapahtuu Kau-
pungin johto –palvelualueen alaisuudessa. Yksittäi-
sistä kärkihankkeista ja toimenpiteiden etenemi-
sestä raportoidaan tarkemmin osavuosikatsauksen 
alussa Sitovat tavoitteet -osiossa. 

 
Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 
 
Ei henkilöstömuutoksia raportointikaudella.  
 

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toi-
menpiteet määrärahojen ylitysuhan välttä-
miseksi 
 
 
Kaupunkistrategian mukaisten kärkihankkeiden 
määrärahoista (300.000 euroa) on kahden ensim-
mäisen raportointikauden päättyessä kuluina to-
teutunut yhteensä kolmasosa (n. 100.700 euroa). 
Toteuma on suuruusluokaltaan viime vuoden kal-
tainen, kulujen odotetaan myös tänä vuonna pai-
nottuvan vuoden lopulle.  

Muilta osin kaksi ensimmäistä raportointikautta 
ovat edenneet talousarvion mukaisesti. 

 
Määrärahamuutosesitykset 
 
Kaksi ensimmäistä raportointikautta eivät anna ai-
hetta määrärahamuutosesityksille. 

 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018 Ennuste 

2019
Vakinaiset 1,0 1,0 1,0 1,0  
 
 
 

Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018 Ennuste 

2019
Toimintakulut/asukas 5 15 10 14  
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Demokratia ja johdon tuki 

Demokratia ja 
johdon tuki

Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
KS 2019

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2018 TP2018

Muutos % 
1- 8 

2018>2019

Ennuste 
2019

TOIMINTATUOTOT 40 683 58 355 69,7 % 61 016 82 009 -33,3 % 60 135
Myyntituotot 38 903 58 355 66,7 % 54 983 73 788 -29,2 % 58 355
Tuet ja avustukset 0 0 0 2 188 0
Muut toimintatuotot 1 780 0 6 033 6 033 -70,5 % 1 780
TOIMINTAKULUT -714 611 -1 322 964 54,0 % -1 016 902 -1 388 193 -29,7 % -1 230 931
Henkilöstökulut -550 441 -883 638 62,3 % -605 976 -848 886 -9,2 % -853 885
Palvelujen ostot -124 520 -350 224 35,6 % -265 172 -336 088 -53,0 % -301 350
Aineet, tarv. ja tavarat -8 005 -30 909 25,9 % -22 676 -25 776 -64,7 % -19 444
Avustukset -3 436 0 #JAKO/0! -17 000 -19 750 -79,8 %
Muut toimintakulut -28 208 -58 193 48,5 % -106 078 -157 694 -73,4 % -56 252
TOIMINTAKATE -673 928 -1 264 609 53,3 % -955 886 -1 306 184 -29,5 % -1 170 796  
 
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Demokratia ja johdon tuki –palvelualue koostuu seu-
raavista toiminnoista: kaupunginkanslia, viestintä, 
kehittämistoiminta ja sisäinen tarkastus.  

Kaupunginkanslian keskeisimpiä tehtäviä ovat toi-
mielinten valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanoteh-
tävät, yleisiin vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyvät 
tehtävät, kaupunkiorganisaation kehittämistyön 
koordinointi ja ohjaaminen, lakiasiat, kuntayhteis-
työn ja edunvalvonnan ja kansainvälisen yhteistyön 
koordinointi, kirjaamotehtävät sekä asianhallinta- ja 
arkistotoimen ohjaaminen, koordinointi ja kehittämi-
nen. 

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on toimia kaupun-
ginhallituksen, konsernijohdon ja kaupunginjohtajan 
apuna heidän toteuttaessaan valvontavelvollisuut-
taan asetettujen päämäärien ja tavoitteiden toteutu-
misessa. 

Viestintäyksikön tehtäviin kuuluvat kaupunkiorgani-
saation viestinnän ja markkinoinnin johtaminen, oh-
jaus, kehittäminen, koordinointi ja toteuttaminen. 
Tehtäviin kuuluvat myös toimialojen viestinnän ja 
markkinoinnin tukeminen, viestinnän linjausten ja 
painopisteiden määrittäminen sekä viestintäka-
navien kehittäminen ja ylläpito. Viestintäpäällikkö 
vastaa kriisiviestinnästä. 

 

Olennaiset tapahtumat 
 
Ensimmäisen raportointikauden aikana avattiin uusi 
intranet, Ossi. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhty-
män tekninen siirtyminen kaupungin viestintäjärjes-
telmistä toteutui seuraavien järjestelmien osalta: in-
tranet, webropol, siteimprove. Verkkopalvelusta pois 
siirtymistä on jatkettu raportointikaudelle. 

Toisella raportointikaudella jatkettiin edelleen Keski-
Uudenmaan Sote -kuntayhtymän teknistä siirtämistä 
intranetin ja webropolin osalta sekä kokonaisuudes-
saan internet ja extranet -sivustot. 

Kevään ja kesän aikana toteutettu some-markkinoin-
tikampanja koordinoitiin kehittämispalvelujen toi-
mesta. 

Viestintäyksikkö on ottanut käyttöönsä viestinnän 
suunnittelukalenterin ja siirtynyt järjestämään sään-
nöllisiä koko kaupunkia koskevia mediatapaamisia. 
Toisen raportointikauden aikana sisäistä viestintää 
on uudistettu ottamalla käyttöön sähköisen eHyviisi-
uutiskirjeen, joka korvaa aiemmin ilmestyneen Hy-
viisi-henkilöstölehden. Ensimmäinen kirje lähetettiin 
toukokuussa 2019.  

Viestintäkoordinaattori, jonka tehtäviin kuuluu muun 
muassa teknisen ja ympäristön toimialan sekä sisäi-
sen viestinnän tehtäviä, aloitti työnsä kesän alussa.   
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Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 

Kanslian henkilöstömäärä täydentyi kaupunginlaki-
miehen ja uuden projektityöntekijän aloittaessa teh-
tävissään vuoden alussa. Toisella raportointikaudella 
projektityöntekijä siirtyi johdon assistentin tehtä-
vään, vakinaisen assistentin siirryttyä päätoimiseksi 
työsuojeluvaltuutetuksi. 

Viestinnän henkilöstölisäyksinä raportointikaudella 
ovat uusi viestintäpäällikkö ja viestintäkoordinaattori. 

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimen-
piteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 

Alkuvuonna havaituista virheellisistä palkanmääritte-
lyistä johtuvat oikaisut ja henkilöstökulujen nousu on 

saatu kompensoitua karsimalla onnistuneesti ei-vält-
tämättömiä palvelujen ostoja, joten ylitysuhka on 
tältä osin rauennut.  

Määrärahamuutosesitykset 

Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa tekniikan ja 
ympäristön toimialalta siirretiin demokratian ja joh-
don tuki –palvelualueen viestintäyksikköön viestintä-
koordinaattorin tehtävään liittyvä määräraha 28.000 
euroa. Toisen raportointikauden aikana määräraha-
siirtoja ei olla tekemässä. 

Henkilöstömäärä Toteuma
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018 Ennuste 

2019
Vakinaiset 12,0 15,0 13,0 13,0
Määräaikaiset 1,0 1,0 1,0 1,0

Tunnusluvut Toteuma
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018 Ennuste 

2019
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Omaisuuden luovutustulot ja -menot 
 

Omaisuuden 
luovutustulot ja -menot

Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
KS 2019

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2018 TP2018

Muutos % 
1- 8 

2018>2019

Ennuste 
2019

TOIMINTATUOTOT 1 695 470 4 500 000 37,7 % 4 316 315 6 568 728 -60,7 % 3 000 000
Muut toimintatuotot 1 695 470 4 500 000 37,7 % 4 316 315 6 568 728 -60,7 % 3 000 000
TOIMINTAKULUT 0 0 -80 699 -80 699 -100,0 % 0
Muut toimintakulut 0 -80 699 -80 699 -100,0 %
TOIMINTAKATE 1 695 470 4 500 000 37,7 % 4 235 616 6 488 029 -60,0 % 3 000 000  
 
 
 

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Omaisuuden luovutustulot syntyvät pääosin kau-
pungin maaomaisuuden myynneistä, sekä pieniltä 
osin rakennettujen kiinteistöjen tai osakkeiden 
myynneistä. 

 
Olennaiset tapahtumat 
 
Kahden ensimmäisen raportointikauden aikana 
OKT-tontteja on luovutettu seitsemän, kerros- ja ri-
vitalotontteja kolme sekä kaksi yritystonttia.  

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toi-
menpiteet määrärahojen ylitysuhan välttä-
miseksi 
 
Omaisuuden luovutuksia tapahtuu vaihtelevasti 
vuoden eri aikoina, säännöllistä rytmiä luovutuk-
sissa ei ole. Vuoden lopullista toteumaa on vaikea 
arvioida varmuudella. Raportointikauden loppuun 
mennessä vaikuttaa kuitenkin siltä, että myynti-
tuotot jäisivät talousarviosta n. 1,5 milj. euroa, eli 
ennuste koko vuoden luovutusvoitoista on n. 3 milj.  
euroa. 

 
Määrärahamuutosesitykset 
 
Omaisuuden luovutusvoittojen tuloarviota esite-
tään laskettavaksi 1,5 milj. euroa.  
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Sosiaali- ja terveyspalvelut 
 

Sosiaali- ja 
terveyspalvelut

Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
KS 2019

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2018 TP2018

Muutos % 1- 
8 

2018>2019
Ennuste 2019

TOIMINTATUOTOT 1 316 378 177 000
Myyntituotot 159 191 159 011
Maksutuotot 272 324
Tuet ja avustukset 4 258 4 258
Muut toimintatuotot *) 1 152 657 13 407
TOIMINTAKULUT -97 319 764 -146 054 967 -157 066 115
Henkilöstökulut -1 751 431 -2 483 328 -2 564 476
Palvelujen ostot -95 346 421 -143 571 639 -154 493 439
Aineet, tarv. ja tavarat -31 297 -4 500
Avustukset -19 413 -16 700
Muut toimintakulut -171 203 13 000
TOIMINTAKATE -96 003 386 -146 054 967 65,7 % -156 889 115
*) Muut toimintatuotot tullaan siirtämään kulunoikaisuiksi tilinpäätöskirjausten yhteydessä  
 

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto ja tuotanto-
resurssit siirtyivät Keski-Uudenmaan sote -kuntayh-
tymään 1.1.2019. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat 
Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Mäntsälä 
ja Pornainen. Hyvinkään osuus sosiaali- ja terveys-
palveluiden kuluista näkyy kaupungin tuloslaskel-
massa asiakaspalvelujen ostoissa kuntayhtymältä. 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuma muodostuu 
Keusoten veloitusten lisäksi tilinpäätöksen jälkeen 
ilmenneistä vuotta 2018 koskevista eristä, Keu-
sotelle kohdennettavista vuotta 2019 koskevien ku-
lujen edelleenveloituksista sekä kaupungin maksu-
vastuulle kuuluvista eläkemenoperusteisista mak-
suista. 

 

Olennaiset tapahtumat 
 
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän toimintaan 
vuoden alussa liittyi runsaasti sellaisia epävarmuus-
tekijöitä, jotka vaikeuttivat selvän tilannekuvan 
muodostamista ensimmäisessä osavuosikatsauk-
sessa ja edelleenkin ennusteessa on epävarmuutta. 
Tämä on tyypillistä uuden organisaation aloittaessa 
toimintansa. 

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toi-
menpiteet määrärahojen ylitysuhan välttä-
miseksi 
 
Toista osavuosikatsausta tehdessä tiedot talousar-
viopoikkeamista ovat suuntaa-antavia. Talousarvio 
näyttää ylittyvän 10,7 milj. euroa.  

Ylitysuhasta kohdentuu erikoissairaanhoitoon 7,5 
milj. euroa. HUS:n ennusteen mukaan kaikkien Hy-
vinkään sairaanhoitoalueen kuntien palvelusuunni-
telman mukainen tilinpäätöstoteutuma ylittyy ta-
lousarviosta vähintään 10 %. Hyvinkään arvioitu yli-
tys on 10,6 %. Hyvinkään sairaanhoitoalueelle koh-
distuvaa muita kuntia suurempaa menojen kasvua 
selvitetään, kuitenkaan esimerkiksi lähetteiden 
määrässä ei ole havaittu kasvua. Kalliin hoidon ta-
sauksen piirissä olevia potilaita oli Hyvinkäällä elo-
kuun loppuun mennessä 39, vastaava luku vuo-
delta 2018 oli 28. 

Kaupungin ja Keusoten talousarvion välillä on bud-
jetointiero, jonka kaupunki tasaa Keusoten ennus-
teen mukaiseksi. Keusoten oman palvelutoiminnan 
ylitysuhka on n. 2,5 milj. euroa kaupungin talousar-
vioon nähden. Ylitysuhasta lastensuojelun osuus 
on arviolta 2,2 milj. euroa. Lasten, nuorten ja per-
heiden palveluissa lastensuojelun sijaishuollon lai-
toshoidon hoitopäivät ovat kasvaneet 25 % viime 
vuodesta. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen asu-
mispalvelujen ostoina hankittavat hoitopäivät ovat 
kasvaneet alkuvuoden tilanteesta 15 % ja määrära-
haylityksen arvioidaan olevan Hyvinkään osalta 
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noin 0,3 milj. euroa. Näiden lisäksi kotihoidon ja te-
hostetun palveluasumisen osalta on olemassa yli-
tysuhka, jota Keusote seuraa raportoinnissaan.  

Määrärahamuutosesitykset 
 
Sosiaali-ja terveyspalveluihin esitetään Keusoten 
maksuosuuksiin 10 730 000 euron määrärahalisäys 
sekä tilinpäätöksen jälkeen ilmenneisiin vuotta 
2018 koskeviin eriin 100 000 euron määrärahali-
säys. 

  

 

Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018 Ennuste 

2019
Toimintakulut/asukas 2 093 3 105 0 3 360  
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Konsernipalvelut ja hallinto 
Elinvoima 

Henkilöstö 
Talous 
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Konsernipalvelut ja hallinto 
 

KONSERNIPALVELUT 
JA HALLINTO

Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
KS 2019

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2018 TP2018

Muutos % 
1- 4 

2018>2019

Ennuste 
2019

TOIMINTATUOTOT 3 055 159 3 750 294 81,5 % 2 034 076 3 040 632 50,2 % 4 309 752
Myyntituotot 1 049 978 1 289 194 81,4 % 316 424 482 642 231,8 % 1 681 804
Maksutuotot 170 950 179 000 95,5 % 162 684 257 567 5,1 % 219 027
Tuet ja avustukset 157 759 676 700 23,3 % 49 792 618 235 216,8 % 677 066
Muut toimintatuotot 1 676 472 1 605 400 104,4 % 1 505 176 1 682 187 11,4 % 1 731 855
Valm. omaan käyttöön 155 155
TOIMINTAKULUT -9 017 919 -14 980 852 60,2 % -6 706 013 -11 046 690 34,5 % -15 374 252
Henkilöstökulut -3 460 452 -5 839 890 59,3 % -2 493 556 -3 849 966 38,8 % -5 623 021
Palvelujen ostot -3 292 726 -5 741 431 57,4 % -3 698 220 -6 198 473 -11,0 % -5 942 280
Aineet, tarv. ja tavarat -47 409 -93 100 50,9 % -45 825 -82 413 3,5 % -96 167
Avustukset -1 689 751 -2 610 360 64,7 % -18 763 -24 713 -2 890 000
Muut toimintakulut -527 581 -696 071 75,8 % -449 649 -891 126 17,3 % -822 784
TOIMINTAKATE -5 962 761 -11 230 558 53,1 % -4 671 782 -8 005 903 27,6 % -11 064 500

 
 
 
Olennaiset tapahtumat 
 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotannon siir-
tyminen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle ja 
sen toiminnan käynnistyminen on ollut alkuvuonna 
yksi merkittävimmistä asioista koko kaupungille ja 
koko kaupungin historiassa. Näin ollen siirto myös 
vaikuttanut myös Konsernipalvelut ja –hallinto toi-
mialaan, käytännön tekemisen tasolla erityisesti ta-
lous-, henkilöstö-, hankinta ja tietohallintopalve-
luissa.  

EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan keväällä 2016 ja 
sitä ryhdyttiin soveltamaan jäsenvaltioissa kahden 
vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018. Vuonna 2019 
kaupunki on jatkanut asetuksen vaatimusten mukais-
ten toimintatapojen kehittämistä ja on vakiinnutta-
nut tietosuojatyötä osaksi kaupungin normaalia toi-
mintaa.  

Kyberuhkiin varautuminen ja tietoturva ovat korostu-
neet kuluvana vuonna: tietohallintopalvelut –yksikön 
aloitteesta ja koordinoimana kaupunki on mukana 
Väestörekisterikeskuksen JUDO-hankkeessa, jonka 
tavoite on kehittää julkisen hallinnon digiturvaa. Sa-

moin kaupunki harjoittelee tietoturva- ja tietosuoja-
loukkausten hallintaa osallistumalla syksyllä 
TAISTO19 –harjoitukseen.  

Työterveyspalveluiden hankintaa on valmisteltu toi-
mintavuoden aikana. Liideri -esimiesvalmennusoh-
jelma päättyi kesäkuussa. 

 
Uudet intressitahotapahtumat 
 
Ei raportoitavia intressitahotapahtumia.  

 

Oikeustapaukset 
Käräjäoikeudessa on elokuun lopussa vireillä kaksi 
henkilöstökorvausasia. Realisoituessaan näiden ne-
gatiivinen taloudellinen vaikutus olisi enimmillään n. 
115 000 euroa. 

Hankintoihin liittyen Hyvinkään kaupunki on ollut 
mukana KL-Kuntahankinnat Oy:n yhteishankinnassa 
teleoperaattoripalveluista. Markkinaoikeus kumosi 
päätöksellään MAO:385/19 KL-Kuntahankinnat Oy:n 
24.8.2018 tekemän sopimuksen. Kumoamispäätök-
sestä ei tästä syystä ole odotettavissa suoraa talou-
dellista tai toiminnallista vaikutusta.  

. 
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Elinvoima 
 

Elinvoima Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
KS 2019

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2018 TP2018

Muutos % 
1- 8 

2018>2019

Ennuste 
2019

TOIMINTATUOTOT 2 002 322 2 191 600 91,4 % 1 666 435 1 924 812 20,2 % 2 370 050
Myyntituotot 25 394 125 900 20,2 % 0 125 900
Maksutuotot 170 527 179 000 95,3 % 162 684 257 567 4,8 % 218 605
Tuet ja avustukset 132 772 281 700 47,1 % 0 6 645 297 575
Muut toimintatuotot 1 673 629 1 605 000 104,3 % 1 503 751 1 660 600 11,3 % 1 727 970
Valm. omaan käyttöön 0 0 155 155
TOIMINTAKULUT -4 097 283 -6 755 693 60,6 % -1 435 892 -2 567 302 185,3 % -6 798 711
Henkilöstökulut -1 634 102 -2 639 934 61,9 % -811 998 -1 259 777 101,2 % -2 597 121
Palvelujen ostot -692 009 -1 360 230 50,9 % -505 634 -915 661 36,9 % -1 187 297
Aineet, tarv. ja tavarat -16 470 -27 450 60,0 % -21 835 -31 419 -24,6 % -32 344
Avustukset -1 689 751 -2 610 360 64,7 % -18 763 -24 713 -2 890 000
Muut toimintakulut -64 950 -117 719 55,2 % -77 662 -335 732 -16,4 % -91 949
TOIMINTAKATE -2 094 961 -4 564 093 45,9 % 230 698 -642 335 -1008,1 % -4 428 661  
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
Palvelualueen tehtävänä on elinvoiman edistäminen, 
omistajaohjauksen kehittäminen sekä vastaaminen 
osasta kasvupalveluja sekä niihin liittyvä edunval-
vonta. Elinvoiman edistämiseen kuuluvat elin-
keinotoimi, työllisyyspalvelut, maaseutupalvelujen 
järjestäminen, maa- ja tonttipolitiikka, asuntopolitii-
kan valmistelu, kaavoitus ja kaupunkia koskevien 
yleisten kehittämishankkeiden valmistelu ja ohjaus.  

Palvelualuetta johtaa liiketoimintajohtaja. 

 

Olennaiset tapahtumat 
 
Työllisyyspalvelut siirtyi Elinvoiman palvelualueelle 
1.1.2019 ja sen rooli on painottunut yritysyhteistyötä 
tekeväksi palveluksi, jossa myös valmennetaan työn-
hakijoita yrityksiin töihin. Sen tehtäviin kuuluu myös 
lyhytaikaisten sijaisuuksien järjestäminen työpaikka-
kokeilujen, palkkatuki- ja kesätyöllistämisten lisäksi. 
Elinvoiman alaisuudessa toimii vuoden alusta lisäksi 
Keski-Uudenmaan työllistymistä edistävä monialai-
nen yhteispalvelu (TYP). Uusien toimijoiden tarkem-
mat roolit työllisyyden hoidossa täsmentyvät vielä. 

Työttömyysasteen lasku on pysähtynyt ja työttömien 
määrä on pysynyt samalla tasolla kuin vuosi sitten. 
Avointen työpaikkojen lukumäärä on tammi-elo-
kuussa ollut viime vuotta korkeampi. Nuorten, maa-
hanmuuttajataustaisten ja yli 1000 päivää työmarkki-
natukea saaneiden pitkäaikaistyöttömien määrä on 

kasvanut. Tämä on kohderyhmä, johon työllisyyden-
hoito Hyvinkään kaupungissa painottuu.  

Vuoden alussa käyttöön otettu sijaisvälityksen mobii-
lipalvelun käyttöä on tehostettu käyttäjien täsmäkou-
lutuksella. Koulutuksen vaikutuksia voidaan arvioida 
tarkemmin loppuvuodesta kesälomakauden jäätyä 
taakse. Hyvinkään kaupunki työllisti nuorten kesätöi-
hin 74 henkilöä. 

Raportointikauden aikana Hyvinkään kaupunki on 
osallistunut Matka 2019 –messuille, matkailuyrittä-
jien Pre Touriin sekä ollut mukana Business Finlandin 
Helsinki region –kehitystyössä. Etenkin Kiinasta on 
useita ryhmiä käynyt leirikoulussa tai muuten tutus-
tumassa opetukseen ja vapaa-ajan viettoon. Elo-
kuussa kaupunki toteutti oman, kaksiviikkoisen yksi-
lömatkailijoille tarkoitetun ”Hyvinkään matkailuvii-
kot”. 

Yritysvierailut ja tapaamiset ovat jatkuneet toisella ra-
portointikaudella suunnitellusti, erilaisia yritystapah-
tumia on järjestetty isojen tapahtumien, kuten Rock-
festin ja Red Carpetin aikana sekä alkuvuonna erilli-
nen ”Hyvinkäällä on hyvä yrittää -yritysilta. Hyvinkää-
läisiä yrityksiä aktivoitiin hyödyntämään tapahtumia 
järjestämällä keväällä infotilaisuus yhdessä tapahtu-
majärjestäjien kanssa. Konkreettisena toimenpi-
teenä oli mm. Rockfestin aikana järjestetty näyteikku-
nakilpailu kivijalkayrityksille. 
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Maankäytön toteuttamisohjelma vuodelle 2019 hy-
väksyttiin kaupunginhallituksessa 4.3.2019. Vuotui-
set tavoitteet maankäytön toteuttamiselle asetetaan 
tuossa ohjelmassa, ja tarkempi raportointi näiden 
seurannasta löytyy osavuosikatsauksen ”Kaupungin-
hallituksen sitovat tavoitteet” –osiosta. Kaupungin 
asumisen linjaukset 2019 – 2027 hyväksyttiin kau-
punginvaltuustossa 25.3.2019. Uudet omakotitontit 
olivat haussa maaliskuussa. Raportointikauden päät-
tymiseen mennessä omakotitontteja on luovutettu 7 
kpl, kerros- ja rivitalotontteja 3 kpl ja yritystontteja 2 
kpl. Maankäyttösopimuksia on tehty 2 kpl. 

Kaavoitusohjelma, joka ohjaa kaavoitustoimintaa ja 
tukee kaavojen toteuttamistoimenpiteiden ohjel-
mointia ja kaavoitusta ennakoivaa maanhankintaa, 
hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 4.3.2019. Kaikille 
avoimet kaavaillat, joissa keskustellaan ajankohtai-
sista kaavahankkeista ja muista maankäyttöön liitty-
vistä teemoista, ovat vakiintuneet noin kerran kuussa 
pidettäväksi käytännöksi. Raportointikaudella on pi-
detty viisi kaavailtaa, kolme keväällä ja kaksi syksyllä.  

Kehittyvä kaupunkikeskusta –kärkihanke etenee 
suunnitelmien mukaan. Keskeistä vuoden 2019 tavoi-
tetta, keskustan yleissuunnitelman laadintaa ajatel-
len, kaupunki on osallisena kansainvälisen, nuorten 

kaupunkisuunnittelijoiden Europan 15 -kilpailun kil-
pailussa. Kilpailu oli käynnissä 18.3.-28.7.2019, ja sen 
osana saatiin 16 ehdotusta radan länsipuoleisen kes-
kusta-alueen kehittämiseen. Kaupungin oma tuoma-
risto arvioi ehdotuksia 22.8. lähtien ja valmistee esi-
tyksen parhaimmista ehdotuksista kansalliselle tuo-
maristolle. Kilpailun voittaja julkistetaan 2.12.2019. 
Kilpailussa saatuja ideoita hyödynnetään alueen 
vaihtoehtoisten yleissuunnitelmien laadinnassa. 

 
Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 
 
Työllisyyspalvelujen TYP-johtaja aloitti helmikuun 
alussa. 

Kaavoitusyksikössä aloitti helmikuun alusta määräai-
kainen kaavasuunnittelija ja yksi kaava-arkkitehti 
työskenteli osa-aikaisesti. Maanmittausinsinöörin 
helmikuussa vapautuneeseen virkaan valittiin huhti-
kuussa uusi henkilö ja yksi henkilö siirtyi sisäisesti 
kaavoitus ja tonttipalvelut -yksiköiden välillä. 

Kesällä tehtiin perhevapaata koskeva sijaisjärjestely 
ja kaavoitusyksikköön tuli harjoittelija kesä-elo-
kuuksi. Kaksi kaava-arkkitehdin toimea tuli hakuun 
alkukesästä, ja näiden hakuaikaa jatkettiin 30.8. asti. 

 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018 Ennuste 

2019
Vakinaiset 24,0 25,0 22,0 25,0
Määräaikaiset 4,0 5,0 1,0 4,0
Yhteensä 28,0 30,0 23,0 29,0  
 
Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimen-
piteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 

Kaksi ensimmäistä raportointikautta ovat toteutu-
neet jonkin verran talousarviota parempana. Elokuun 
loppuun mennessä maksu- ja toimintatuottoja on 
kertynyt edellisvuotta nopeammassa tahdissa. Ke-
sällä laskutetut maanvuokratuotot realisoituivat vä-
hintään odotetusti. Vaikka loppuvuoden tuotot ovat 
enää vähäisiä, ennuste koko vuoden toteumasta ylit-
tää alkuperäisen talousarvion. 

Toimintakulujen toteuma raportointikauden lopussa 
on n. 5 %:a talousarviota pienempi. Henkilöstökulu-
jen osalta selittävänä tekijänä on henkilöstövaihdok-
sista johtuva alimitoitus. Myös palvelujen ostot ovat 

toteutuneet koko raportointikauden melko maltilli-
sesti, eikä loppuvuodelle ole tiedossa huomattavaa 
kulujen nousua.  

Toimintakulujen välisumma ”avustukset” koostuu 
valtaosin työmarkkinatuen kuntaosuudesta, jonka 
toteumana näkyy vain 7 kk kulut. Osavuosikatsausta 
tehdessä on tiedossa koko 8 kk:n jakson jälkikäteen 
tapahtuva laskutus, joka ylittää raportointikaudelle 
varatun määrärahan n. 265 000 eurolla. Pysyessään 
tällä tasolla ylitys pystyttäneen kattamaan palvelualu-
een sisällä, mutta tilannetta seurataan erityisellä 
tarkkuudella kuukausittain. Varovaisen positiivinen 
merkki on siinä, että kuukausittaiset kuntaosuusmak-
sut ovat euromääräisesti pysyneet pienempiä kuin 
vuoden 2018 maksut vastaavalla ajanjaksolla. 
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Työllisyyspalvelujen siirryttyä Elinvoiman palvelualu-
een alaisuuteen, euromääräiset toteumat vuosien 
2019 ja 2018 välillä eivät ole täysin vertailukelpoisia. 

Määrärahamuutosesitykset 
 
Kaksi ensimmäistä raportointikautta eivät talouden 
toteuman perusteella anna aihetta määrärahamuu-
tosesityksille. 

 
 

Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018 Ennuste 

2019
Toimintakulut/asukas 88 144 55 145
Kaavoitus

Hyv. asemakaavat, kpl 3 10 9 9
Hyv. asemakaavat, ha 11 50 25 20
Tontit hyv. as.kaavat, kpl 9 100 19 15

Tonttipalvelut
Tonttien luovutus, kpl 12 42 38 30  

 
 
 
 

Hyvinkään kaupunki - Osavuosikatsaus II/2019 40



Henkilöstö 

Henkilöstö Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
KS 2019

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2018 TP2018

Muutos % 
1- 8 

2018>2019

Ennuste 
2019

TOIMINTATUOTOT 938 816 1 386 434 67,7 % 154 658 776 372 507,0 % 1 767 442
Myyntituotot 911 161 991 034 91,9 % 104 756 159 751 769,8 % 1 383 644
Maksutuotot 422 0 0 422
Tuet ja avustukset 24 987 395 000 6,3 % 49 792 610 142 -49,8 % 379 491
Muut toimintatuotot 2 245 400 561,3 % 110 6 480 3 885
TOIMINTAKULUT -2 854 647 -4 314 809 66,2 % -2 723 824 -4 410 466 4,8 % -4 665 191
Henkilöstökulut -1 336 558 -2 450 638 54,5 % -1 169 262 -1 814 924 14,3 % -2 276 582
Palvelujen ostot -1 053 983 -1 265 363 83,3 % -1 188 619 -2 032 547 -11,3 % -1 639 145
Aineet, tarv. ja tavarat -28 802 -55 100 52,3 % -19 590 -44 907 47,0 % -53 273
Muut toimintakulut -435 303 -543 708 80,1 % -346 353 -518 088 25,7 % -696 191
TOIMINTAKATE -1 915 832 -2 928 375 65,4 % -2 569 166 -3 634 093 -25,4 % -2 897 749
 Poistot ja arvonalent. -9 898 -80 000 12,4 % -14 936 -22 404 -33,7 % -80 000

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 

Palvelualueen tehtävänä on järjestää ja tuottaa toimi-
aloille ja yksiköille sekä hallinnollisia peruspalveluja 
että strategisempia, toimialoja, johtoa ja esimiehiä 
tukevia ja ohjaavia palveluita. Palvelualue vastaa yh-
tenäisen henkilöstöhallinnollisen toimintakulttuurin 
ja -mallien luomisesta ja käyttöönotosta. 

Hallinnollisia peruspalveluita ovat palkanlaskentapal-
velut, palvelussuhdeasioiden neuvonta-, ohjeistus ja 
–koulutus ja työterveyshuoltopalvelujen järjestämi-
nen henkilöstölle. Lisäksi näitä peruspalveluita ovat 
työsuojelun ja työturvallisuuden järjestäminen ja 
koordinointi ja työkykyjohtamiseen liittyvä tuki. Pal-
velualue tuottaa johdolle myös henkilöstötoiminnan 
kokonaisseurantaan ja tuloksellisuuteen liittyvää tie-
toa.  

Palvelualue valmistelee henkilöstöpoliittiset linjauk-
set, henkilöstön kehittämisen suuntaviivat henkilös-
töjaostolle ja vastaa linjausten mukaisesta käyttöön-
otosta. 

Palvelualuetta johtaa henkilöstöjohtaja. 

Olennaiset tapahtumat 

Kaupungintalon yhteispalvelupiste (kustannuspaikka 
18722601 Yhteiset palvelut) siirtyi Tekniikan ja ympä-
ristön toimialan alaisuuteen 1.8. alkaen. Muutoksesta 
ja määrärahasiirrosta raportoitiin ensimmäisessä 
osavuosikatsauksessa. 

Henkilöstöpalveluissa on meneillään keskitetyn rek-
rytointipalvelun kehittäminen, jossa HR:n rooli koros-
tuu. HR tulee olemaan tarpeen mukaan mukana kes-
keisimmissä johdon, esimiesten ja avainasiantuntijoi-
den rekrytoinneissa. Kaupungin yhtenäinen rekry-
tointiprosessi on luotu ja kouluttaminen tähän alkaa 
loppusyksyllä. 

Liideri –Esimies ihmisten johtajana –valmennusoh-
jelma päättyi kesäkuussa. Valmennuksen osallistu-
misprosentti oli 84 %. Valmennusohjelma koostuu vii-
destä koulutusmoduulista, joiden avulla halutaan va-
rustaa esimiehiä arjen johtamistyöhön sekä tarjota 
vertaistukea esimiesasemassa toimivien kesken.  

Henkilöstöpalvelut organisoi esimiesinfon neljä ker-
taa vuodessa. Tilaisuuden tarkoitus on informoida 
esimiehiä kaupungin ja toimialajoen ajankohtaisista 
asioista sekä toimia esimiesten yhteisöllisenä fooru-
mina. Raportointikauden infot pidettiin 12.2. ja 
11.6.2019. 
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Henkilöstöpalvelut on osallistunut toimialoilla aktii-
visesti erilaisiin työhyvinvointia ja työkykyisyyttä tu-
keviin toimintoihin. Uudelleensijoitusmäärärahan 
käyttöön tehtiin raportointikaudella tarkennuksia, 
jotka mahdollistavat määrärahan laajemman käy-
tön vuoden kokeiluajaksi. Keusoten kanssa on aloi-
tettu yhteistyö osatyökykyisten työurien jatkamisen 
saralla. 

Kunta-alan työehtosopimuksien KVTES, OVTES, TS, 
TTES ja LS osalta on käyty paikallisneuvotteluita 
henkilöstön edustajien kanssa koskien paikallisen 
järjestelyerän jakoa. Järjestelyerät jaettiin touko-
kuussa.  

KVTES-työryhmässä on työstetty tiiviisti TVA-järjes-
telmän kehittämistyötä, mikä on pitänyt sisällään 
TOI ja ASI-hinnoitteluun kuuluvan henkilöstön teh-
täväkuvien läpikäyntiä ja testauksia uudella järjes-
telmällä. 

Työterveyshuoltopalveluiden kilpailutusta ja mate-
riaaleja on valmisteltu. Hyvinkään kaupungilta 
Keusoteen siirtyneiden työntekijöiden työterveys-
huollosta vastasi 31.5. saakka kaupungin työter-
veyshuolto ja 1.6.2019 alkaen Keski-Uudenmaan 
Työterveys Oy. Muutoksen seurauksena kaupungin 
tuottaman työterveyshuollon volyymi pieneni. 

Raportointikaudella käytyjä keskeisimpiä yhteistoi-
mintamenettelyjä ovat olleet: 

Tekniikan ja ympäristön toimialan yhteistoiminta-
menettely toimialan kolmen palvelualueen; tekni-
sen keskuksen, teknisen palvelukeskuksen ja tila-
palvelun koko henkilökunnan organisaation uudis-
tamisesta. Yt-neuvotteluiden jatkotoimenpiteet, ku-
ten työntarjoamiskeskustelut, ovat edelleen käyn-
nissä. 

Yhtenäisten aulapalveluiden muodostaminen siten, 
että myös teknisen toimialan asiakaspalvelu yhdis-
tetään aulapalveluihin Tekniikka ja ympäristö -toi-
mialan muutettua uusiin tiloihin kaupungintalolle. 
Lisäksi muutetaan nykyinen aulapalveluorganisaa-
tio ja laajennetaan tehtäväkuvia. 

Tekniikan ja ympäristön toimialan toimielinten esi-
tyslistojen ja pöytäkirjojen teknisen toteutuksen 
sekä asiakirjojen ja asioiden kirjaamiseen liittyvien 
tehtävien siirtäminen kaupunginkanslian kirjaamo-
tiimiin. 

Sivistystoimen toimialalla Hakalantalon ja Martin 
koulujen koulunkäyntiohjaajien tehtäväkuvamuu-
toksia, johtuen Hakan ja Hakalanpolun sekä Martin 
ja Martinkulman koulujen hallinnollisesta yhdisty-
misestä. 

 

Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 
 
Raportointikaudella yhden määräaikaisen henkilön 
työsuhde päättyi ja toinen jäi perhevapaalle.  

 

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toi-
menpiteet määrärahojen ylitysuhan välttä-
miseksi 
 

Kaksi ensimmäistä raportointikautta ovat toteutu-
neet talousarvion mukaisesti. 

 
Määrärahamuutosesitykset 
 
Kaksi ensimäistä raportointikautta eivät anna ai-
hetta määrärahamuutosesityksille. 

 
 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018 Ennuste 

2019
Vakinaiset 28,0 41,0 33,0 28,0
Määräaikaiset 2,0 0,0 1,0 2,0
Yhteensä 30,0 41,0 34,0 30,0
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Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018 Ennuste 

2019
Toimintakulut/asukas 61 92 95 100
Palkanlaskentapalvelut

Henkilöstömäärä 1 887 2 070 2 769 1 887
Palkansaajia/palkkasiht. 270 207 277 270
Palkkalaskelmat, kpl 16 296 25 296 68 412 25 000

Talous 

Talous Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
KS 2019

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2018 TP2018

Muutos % 
1- 8 

2018>2019

Ennuste 
2019

TOIMINTATUOTOT 114 021 172 260 66,2 % 212 983 339 448 -46,5 % 172 260
Myyntituotot 113 423 172 260 65,8 % 211 668 322 892 172 260
Tuet ja avustukset 0 0 0 1 449 0
Muut toimintatuotot 598 0 1 315 15 107 -54,5 % 0
TOIMINTAKULUT -2 065 990 -3 910 351 52,8 % -2 546 298 -4 068 922 -18,9 % -3 910 351
Henkilöstökulut -489 791 -749 319 65,4 % -512 296 -775 264 -4,4 % -749 319
Palvelujen ostot -1 546 733 -3 115 838 49,6 % -2 003 967 -3 250 265 -22,8 % -3 115 838
Aineet, tarv. ja tavarat -2 137 -10 550 20,3 % -4 400 -6 087 -51,4 % -10 550
Muut toimintakulut -27 328 -34 644 78,9 % -25 635 -37 306 6,6 % -34 644
TOIMINTAKATE -1 951 968 -3 738 091 52,2 % -2 333 315 -3 729 475 -16,3 % -3 738 091
 Poistot ja arvonalent. -126 311 -235 000 53,7 % -150 302 -320 880 -16,0 % -235 000

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 

Talous -palvelualueeseen kuuluu kolme palveluyksik-
köä: talous-, hankinta-, ja tietohallintopalvelut. 

Palvelualueen tehtävänä on ohjata, tukea, koordi-
noida ja kehittää kaupunkikonsernia talous-, han-
kinta- ja tietohallintoasioissa. Lisäksi palvelualue jär-
jestää edellä mainittuja palveluita kaupungille ja so-
veltuvin osin kaupunkikonsernille. 

Palvelualuetta johtaa talousjohtaja. 

Olennaiset tapahtumat 

Hankintapalvelujen henkilöstömäärän täydentyessä 
alkuvuonna hankinnat on saatu hyvin ajan tasalle. 
Uutena käytäntönä on kansallisten/EU-kynnysarvo-
jen ylittävien hankintojen lisäksi pienhankintojen oh-
jaaminen hankintapalveluiden kilpailutettaviksi. 
Suunnitteluosiota Cloudia –ohjelmistossa on valmis-
teltu ja sitä ollaan ottamassa käyttöön loppuvuonna. 

Kuntiin kohdistetaan tietomurtoyrityksiä enemmän 
kuin ennen ja tietomurtoja on tapahtunut kesän ai-
kana moneen kuntaan. Tilannetta seurataan tiiviisti 
ja kaupungin kyvykkyyttä vastata muuttuneeseen ti-
lanteeseen arvioidaan jatkuvasti. Hyvinkään kau-
punki on mukana Väestörekisterikeskuksen marras-
kuussa 2019 järjestämässä TAISTO19-harjoituksessa, 
jonka kaksi päätavoitetta on kehittää organisaation 
tietoturvallisuuden hallintaan tietoturvaloukkauk-
sissa sekä kehittää organisaation henkilötietojen tie-
toturvaloukkauksissa tarvittavia prosesseja. 

EU:n tietosuoja-asetus on hyväksytty keväällä 2016, 
ja sitä ryhdyttiin soveltamaan kahden vuoden siirty-
mäajan jälkeen 25.5.2018. Varsinainen kehittämis-
projekti tähän liittyen on päättynyt vuoden 2018 lo-
pussa, mutta kehittämistä jatketaan osana normaalia 
toimintaa. Erityishuomiota tarvitsevat kuitenkin vielä 
mm. seuraavat asiat: henkilökunnan ohjeet ja tieto-
turvaohjeistus sekä koulutukset, tietosuojariskien ar-
viointi, valvonta, tietosuojan vuosikello ja tietotilin-
päätös. 
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Tietosuoja- ja tietoturvatyöryhmässä Hyvinkään kau-
pungin tietoturva- ja tietosuoja-asiakirjoja päivite-
tään, luodaan tietosuojatyön vuosikello, jatketaan 
luomalla ja tarkentamalla ohjeistusta sekä lisätään 
koulutusta henkilökunnalle mm. hyödyntämällä Na-
visec-ohjelmistoa. Asianhallintajärjestelmän päivitys-
projekti etenee aikataulussa 

Uuteen KUUMA-ICT:n hallinnoimaan toimintaympä-
ristöön siirtyminen on tehty. Seuraavaksi panoste-
taan opetuksen ja hallinnon ICT-palveluiden käytettä-
vyyden parantamiseen sekä tietoturvan parantami-
seen.  

Talouspalvelut –yksikön normaalien tilinpäätös- ja ta-
lousarviovalmistelutehtävien lisäksi tarkastelukau-
della on painottunut Keski-Uudenmaan sote –kun-
tayhtymän syntyminen vuoden alussa. Keski-Uuden-
maan sote -kuntayhtymän ja kaupungin yhdyspinto-
jen määrittely on jatkuvaa. Ensimmäisen neljän kuu-
kauden aikana korostui sote-siirron aiheuttamien 
päivittäisongelmien ratkaisut. Toisella osavuosikat-
sauskaudella huomio on kiinnittynyt kuntayhtymän 
talouden ohjaukseen sekä talouden suunnitteluun ja 
seurantaan liittyviin kysymyksiin. Tämä työ jatkuu 
kiinteänä. 

Hyvinkään kaupungin ostolaskut vuodelta 2018 jul-
kaistiin alkuvuonna kaupungin internet-sivuilla. 

Kaupungin vakuutusturva määriteltiin ja kilpailutet-
tiin toisella osavuosikatsauskaudella. Hankintapää-
tös tehtiin syyskuun alussa ja uudet sopimukset on 
tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2020 alkaen. 

Kaupungin perintätoimijaksi valittiin Sarastia Kunta-
perintä Oy, joka perii 1.10.2019 jälkeen perintään siir-
tyvät saatavat. 

Henkilöstömäärän kehitys tammi- 
elokuussa 

Hankintapalvelujen suunniteltu henkilöstömäärä 
saatiin täytettyä, kun toinen hankinta-asiantuntija 
aloitti työnsä vuoden alussa. Tietohallinnossa määrä-
aikaisena työskennellyt henkilö siirtyi toisen työnan-
tajan palvelukseen kesän jälkeen. 

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimen-
piteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 

Palvelualuetasolla talousarvion arvioidaan toteutu-
van suunnitellusti. 

Määrärahamuutosesitykset 

Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa Tietohallin-
nosta tehtyjen määrärahasiirtojen jälkeen toinen ra-
portointikausi ei anna aihetta muille määrärahamuu-
tosesityksille. 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018 Ennuste 

2019
Vakinaiset 10,0 10,0 11,0 10,0
Määräaikaiset 0,0 1,0 0,0 0,0
Yhteensä 10,0 11,0 11,0 10,0

Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018 Ennuste 

2019
Toimintakulut/asukas 44 83 87 84
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Sivistystoimi 

Opetuslautakunta 

Hallinto ja kehittäminen 

Perusopetus 

Yleissivistävä koulutus ja työpajatoiminta 

Varhaiskasvatuspalvelut 

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta 

Kulttuuri- ja vapaa-aika 

Kuvaaja: Matti Vassinen
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Sivistystoimi 

 

SIVISTYSTOIMI Toteuma  
1- 8/2019 

Muutettu  
KS 2019 

Toteuma-% 
MKS 2019 

Toteuma  
1- 8/2018 TP2018 

Muutos %               
1- 8 

2018>2019 

Ennuste 
2019 

TOIMINTATUOTOT 5 442 464 7 597 437 71,6 % 4 565 980 7 547 921 19,2 % 8 115 547 
Myyntituotot 1 376 750 2 303 037 59,8 % 855 721 1 536 529 60,9 % 2 222 037 
Maksutuotot 2 706 170 4 019 000 67,3 % 2 482 024 4 188 056 9,0 % 4 301 000 
Tuet ja avustukset 899 798 525 700 171,2 % 744 405 985 599 20,9 % 851 700 
Muut toimintatuotot 459 746 749 700 61,3 % 483 830 837 737 -5,0 % 740 810 
Valm. omaan käyttöön 378 0 0,0 % 

    

TOIMINTAKULUT -64 190 626 -96 173 597 66,7 % -62 989 714 -94 621 902 1,9 % -96 805 461 
Henkilöstökulut -34 643 973 -51 154 494 67,7 % -33 857 361 -51 149 418 2,3 % -52 464 358 
Palvelujen ostot -11 396 496 -18 065 597 63,1 % -10 966 077 -16 889 358 3,9 % -17 700 797 
Aineet, tarv. ja tavarat -1 451 190 -2 328 410 62,3 % -1 523 600 -2 081 941 -4,8 % -2 035 210 
Avustukset -4 330 600 -6 034 903 71,8 % -4 324 863 -5 970 417 0,1 % -5 933 903 
Muut toimintakulut -12 368 368 -18 590 193 66,5 % -12 317 813 -18 530 768 0,4 % -18 671 193 
TOIMINTAKATE -58 747 785 -88 576 160 66,3 % -58 423 734 -87 073 981 0,6 % -88 689 914 
 Poistot ja arvonalent. -148 710 -420 000 35,4 % -360 854 -565 487 -58,8 % 

 

 

 

Olennaiset tapahtumat 
 

Kaupunginvaltuuston palveluverkkopäätöksen täy-

täntöönpanoa valmisteltiin alkuvuoden aikana. Ope-

tuslautakunta hyväksyi osaltaan palveluverkon toi-

meenpanosuunnitelman 1. vaiheen 23.4.2019. 

Merkittävät kouluinvestoinnit ovat alkuvuonna lähte-

neet vauhdilla käyntiin. Uuden lukio- ja opistoraken-

nus Kipinän suunnittelu- ja rakennustyöt ovat eden-

neet hyvin ja Metsäkaltevan koulun rakennustyöt 

ovat edenneet aikataulussa. 

Red Carpet Film Festivalin kanssa valmisteltiin viiden 

vuoden yhteistyösopimus, jonka kaupunginhallitus 

hyväksyi helmikuussa. Kesän suurtapahtumat sujui-

vat erinomaisesti. Rockfestissä kävi yli 60 000 vie-

rasta. Iskelmäkesä kokosi heinäkuun helteellä noin 

5000 kesämusiikin ystävää Villatehtaan alueelle. Koti-

maisen elokuvan festivaali Red Carpet teki ennätyk-

sen kävijämäärän ja viihdetarjonnan osalta. Lopulli-

set kävijämäärät varmistuvat syyskuun aikana. 

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan kokoonpanoa 

täydennettiin kahdella sosiaali- ja terveyslautakun-

nan jäsenellä. Lautakunta päätti hyvinvointipäällikön 

valinnasta maaliskuussa. Lisäksi huhtikuussa valittiin 

uusi liikuntapäällikkö, joka aloitti työnsä elokuussa. 

Talouden osalta tammi–elokuun toteumaluvut näyt-

tävät kohtuullisilta. Toimintakatteen kasvu on ollut  

hyvin maltillista, mutta tilanne on silti haastava.  Ta-

lousarvion määrärahoista on elokuun lopussa käy-

tetty 66,3 %, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 

67,1 %. Toteumaluvut antavat kuitenkin hieman liian 

myönteisen kuvan toimialan taloustilanteesta, sillä 

esimerkiksi avustustuotot ovat kirjautuneet etupai-

notteisesti. Keskeisin haaste on henkilöstökulujen 

suuri toteuma. 

Palvelualueista suurimmat ylityspaineet kohdistuvat 

perusopetukseen, jonka osalta vuoden 2019 talous-

arvio oli jo lähtökohtaisesti erittäin haastava. Perus-

opetuksen mahdollista ylitystä pystytään kompensoi-

maan hieman toimialahallinnon määrärahoista, ja 

osavuosikatsaukseen sisältyykin 280 000 euron mää-

rärahasiirto toimialahallinnosta perusopetukseen. 

Varhaiskasvatuksessa ulkoiset kulut ovat ylittymässä 

etenkin henkilöstökulujen osalta, mutta ylitystä paik-

kaa ateriapalveluiden budjetoitua pienempi veloitus. 

Kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden osalta budjetin 

toteumaprosentti on hieman suurempi kuin elo-

kuussa 2018, mutta loppuvuonna kertyvien maksu-

tuottojen arvioidaan oikaisevan koko vuoden to-

teuman budjetin mukaiseksi.  

Kokonaisuutena sivistystoimen toimintakatteen en-

nakoidaan toteutuvan marginaalisesti talousarviota 
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heikompana. Ennakoitu ylitys on kuitenkin suhteelli-

sesti niin pieni, että tarkalla taloudenpidolla on bud-

jetin puitteissa mahdollista pysyä, jos tuottokertymä 

toteutuu ennustetusti ja kulupuolella ei tule ikäviä yl-

lätyksiä. Ennusteeseen liittyy kuitenkin riskejä esi-

merkiksi maksutuottojen toteuman ja sijoitettujen 

lasten koulunkäyntikustannusten laskutukseen liit-

tyen. 

Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 
 
Vakinaisen henkilöstön määrä toimialalla oli elokuun 

lopussa 10 henkilöä suurempi kuin vuotta aiemmin. 

Vakituisen henkilöstön määrän kasvu kohdistuu pää-

asiassa varhaiskasvatukseen, jossa on mm. lisätty va-

kinaista varahenkilöstöä. Henkilötyövuosina mitat-

tuna henkilöstömäärä on ollut edellisvuoden tasolla 

 

Opetuslautakunta 

 

Opetuslautakunta Toteuma  
1- 8/2019 

Muutettu  
KS 2019 

Toteuma-% 
MKS 2019 

Toteuma  
1- 8/2018 TP2018 

Muutos %               
1- 8 

2018>2019 

Ennuste 
2019 

TOIMINTATUOTOT 4 164 578 5 906 037 70,5 % 3 294 442 5 482 676 26,4 % 6 259 147 
Myyntituotot 1 344 726 2 266 537 59,3 % 829 938 1 486 702 62,0 % 2 175 537 
Maksutuotot 2 052 898 3 103 500 66,1 % 1 910 359 3 249 033 7,5 % 3 285 500 
Tuet ja avustukset 749 089 515 700 145,3 % 538 006 724 848 39,2 % 761 700 
Muut toimintatuotot 17 865 20 300 88,0 % 16 139 22 094 10,7 % 36 410 
Valm. omaan käyttöön 378 0 0,0 % 

    

TOIMINTAKULUT -54 969 554 -83 307 802 66,0 % -53 913 302 -81 414 912 2,0 % -83 644 039 
Henkilöstökulut -32 098 956 -47 565 255 67,5 % -31 330 227 -47 346 267 2,5 % -48 634 492 
Palvelujen ostot -9 211 581 -15 012 841 61,4 % -8 956 512 -13 916 915 2,8 % -14 613 841 
Aineet, tarv. ja tavarat -1 024 884 -1 668 969 61,4 % -966 157 -1 268 019 6,1 % -1 395 969 
Avustukset -3 544 378 -5 227 503 67,8 % -3 599 977 -5 230 131 -1,5 % -5 126 503 
Muut toimintakulut -9 089 755 -13 833 234 65,7 % -9 060 429 -13 653 581 0,3 % -13 873 234 
TOIMINTAKATE -50 804 599 -77 401 765 65,6 % -50 618 860 -75 932 236 0,4 % -77 384 892 
 Poistot ja arvonalent. -28 561 -50 000 57,1 % -57 210 -85 815 -50,1 % 

 

 
Olennaiset tapahtumat 
 
Palveluverkkotyö on jatkunut käynnistyneiden raken-

nushankkeiden monialaisella jatkosuunnittelulla 

sekä valtuuston vuonna 2018 päättämän palvelu-

verkkoratkaisun toteuttamisen suunnittelulla. Ta-

painlinnan koulun tarveselvitys valmistui keväällä ja 

hankesuunnitelma tuodaan päätöksentekoon alku-

syksystä.  

Alkuvuonna haettiin aktiivisesti valtionavustuksia eri 

hankkeille. Hankerahoitusta saatiinkin poikkeukselli-

sen runsaasti, mikä mahdollistaa lisäresursseja ja ke-

hittämismahdollisuuksia toimintaan. Toisaalta hank-

keiden omavastuuosuudet rasittavat toimialan ta-

loutta, sillä avustustuotot on kirjattu etupainottei-

sesti, eivätkä ne loppuvuonna juuri lisäänny. Lisäksi 

GDPR-työtä on jatkettu aktiivisesti. 

Talouden osalta toimintatuotot ovat avustusten ja 

myyntituottojen osalta ylittämässä budjetin selvästi. 

Erityisesti Hyvinkään opiston maksutuottokertymä 

on ollut merkittävästi budjetoitua suurempi. Lisäksi 

runsas hankerahoitus selittää avustustuottojen bud-

jettia paremman toteuman. Maahanmuuttajista saa-

tavat laskennalliset korvaukset selittävät myyntituot-

tojen voimakkaan kasvun edellisvuoteen nähden. 

Runsas hankerahoitus ja viimeaikaiset palkkojen so-

pimuskorotukset selittävät kulujen kasvua. Lisäksi 

tarvikemäärärahoja on pystytty lisäämään edellis-

vuodesta. Toimintakulut ovat kasvussa edellisvuo-

teen nähden, ja loppuvuonna henkilöstökustannus-

ten kasvu rasittaa taloutta. Vuoden viimeisen kol-

manneksen aikana onkin noudatettava hyvin tiukkaa 

kulukuria, jotta budjettiylitykseltä vältytään. 

Uudet intressitahotapahtumat 
 
Intressitahoilla tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka on 

kaupungin kanssa määräysvaltasuhteessa tai osak-

kuusyrityssuhteessa. Lisäksi intressitahoihin luetaan 

kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen ja va-
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rajäsen sekä kaupungin muiden toimielinten pu-

heenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä johtavat vi-

ranhaltijat. Tammi–elokuussa ei tapahtunut raportoi-

tavia intressitahotapahtumia. 

Oikeustapaukset 
 
Ei merkittäviä oikeustapauksia

. 

Hallinto ja kehittäminen 

 

Sivistystoimen hal-
linto ja kehittäminen 

Toteuma  
1- 8/2019 

Muutettu  
KS 2019 

Toteuma-
% MKS 

2019 

Toteuma  
1- 8/2018 TP2018 

Muutos %        
1- 8 

2018>2019 

Ennuste 
2019 

TOIMINTATUOTOT -141 0  578 2 702 -124,4 % 0 
Tuet ja avustukset 

 
0 

 
0 939 

  

Muut toimintatuotot -141 0 
 

578 1 763 -124,4 % 0 
TOIMINTAKULUT -521 679 -1 066 463 48,9 % -534 538 -799 908 -2,4 % -748 619 
Henkilöstökulut -365 584 -537 933 68,0 % -370 746 -549 438 -1,4 % -549 089 
Palvelujen ostot -82 502 -402 428 20,5 % -72 216 -118 034 14,2 % -88 428 
Aineet, tarv. ja tavarat -18 508 -37 833 48,9 % -18 719 -27 878 -1,1 % -32 833 
Avustukset -20 290 -29 387 69,0 % -26 757 -39 903 -24,2 % -29 387 
Muut toimintakulut -34 795 -58 882 59,1 % -46 100 -64 655 -24,5 % -48 882 
TOIMINTAKATE -521 820 -1 066 463 48,9 % -533 960 -797 206 -2,3 % -748 619 
        

 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Palvelualueella tuotetaan toimialan hallinnon, talous-

hallinnon, henkilöstöhallinnon, tietohallinnon, vies-

tinnän sekä hankinnan tukipalveluita. 

 
Olennaiset tapahtumat 
 
Sivistystoimen kuljetusoppaan päivitys valmisteltiin 

yhteistyössä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen 

kanssa. Kuljetusopas hyväksyttiin tammikuun ope-

tuslautakunnassa. Kevään aikana valmisteltiin myös 

sivistystoimen toimintasäännön päivitys, joka hyväk-

syttiin toukokuussa sekä opetuslautakunnassa, että 

kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnassa.  

Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 
 
Henkilöstömäärä ei alkuvuonna ole muuttunut. 

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet 

määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 

Talousarvion määrärahoista on käytetty selvästi pie-

nempi osuus kuin vuotta aiemmin vastaavaan ai-

kaan. Erityisesti palvelujen ostot ovat toteutuneet 

budjetoituun nähden pieninä. Palvelualueen toimin-

takate tulee todennäköisesti toteutumaan noin 0,3 

milj. euroa budjetoitua parempana.  

 

Määrärahamuutosesitykset 
 
Esitetään 0,28 milj. euron määrärahasiirtoa perus-

opetuksen palvelualueelle. 

 

Henkilöstömäärä 
  

Toteuma  
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018 

Ennuste 
2019 

Vakinaiset   9,0 9,0 9,0 9,0 
Määräaikaiset      

Yhteensä  9,0 9,0 9,0 9,0 
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Tunnusluvut 
  

Toteuma  
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018 

Ennuste 
2019 

Toimintakulut/asukas  11 23 17 16 
Hallintoteht.kust./toimialan 
br.kust.(%) 0,8 % 1,1 % 1,1 % 0,8 % 
Opetuslautakunnan kokous 7 10 10 11 

 
 
 

Perusopetus 

Perusopetus Toteuma  
1- 8/2019 

Muutettu  
KS 2019 

Toteuma-% 
MKS 2019 

Toteuma  
1- 8/2018 TP2018 

Muutos %     
1- 8 

2018>2019 

Ennuste 
2019 

TOIMINTATUOTOT 1 632 766 2 305 037 70,8 % 1 397 851 2 319 660 16,8 % 2 413 037 
Myyntituotot 873 973 1 491 037 58,6 % 783 222 1 370 623 11,6 % 1 491 037 
Maksutuotot 263 578 419 000 62,9 % 204 875 447 857 28,7 % 419 000 
Tuet ja avustukset 482 714 385 000 125,4 % 395 394 484 617 22,1 % 480 000 
Muut toimintatuotot 12 501 10 000 125,0 % 14 360 16 563 -12,9 % 23 000 
TOIMINTAKULUT -29 564 190 -44 323 571 66,7 % -29 234 223 -44 114 866 1,1 % -44 805 022 
Henkilöstökulut -17 057 348 -25 042 788 68,1 % -16 745 929 -25 166 182 1,9 % -25 739 239 
Palvelujen ostot -5 254 173 -8 423 905 62,4 % -5 120 355 -8 174 983 2,6 % -8 338 905 
Aineet, tarv. ja tavarat -842 816 -1 276 936 66,0 % -777 975 -953 510 8,3 % -1 076 936 
Avustukset -684 806 -980 316 69,9 % -684 852 -975 211 0,0 % -980 316 
Muut toimintakulut -5 725 047 -8 599 626 66,6 % -5 905 112 -8 844 979 -3,0 % -8 669 626 
TOIMINTAKATE -27 931 425 -42 018 534 66,5 % -27 836 372 -41 795 206 0,3 % -42 391 985 
 Poistot ja arvonalent. -4 345 -50 000 8,7 % -14 580 -21 871 -70,2 % 

 

        
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja sa-

malla osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa. 

Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laa-

jan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja op-

pivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet 

ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa 

oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakenta-

maan tulevaisuutta oppimisen keinoin. 

 
Olennaiset tapahtumat 
 
Kaupunginvaltuuston päätöksen (28.5.2018 § 42) si-

vistystoimen palveluverkosta toteutuksen suunnit-

telu on jatkunut. Vaiheen 1 toteutuksen aikataulu on 

hyväksytty opetuslautakunnassa (23.4.2019 § 34) ja 

kaupunginhallituksessa (6.5.2019 § 111). 

Metsäkaltevatalon rakennustyöt ovat jatkuneet kou-

lun kesän 2019 aikana ja ne ovat edenneet aikataulun 

mukaisesti. Peruskiven muuraus tapahtui 29.5.2019. 

Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman käyt-

töönotto on saatu päätökseen, kun yhdeksännet luo-

kat siirtyivät uuden opetussuunnitelman piiriin. 

Lukuvuoden 2019/20 alussa perusopetus on pää-

sääntöisesti pysynyt sitovissa tavoitteissa määritelty-

jen ryhmäkokojen sisällä. Joillakin luokkatasoilla on 

ollut paineita ylittää tavoiteryhmäkoon ylärajaa. Toi-

saalta koulujen erilaiset sarjaisuudet tuottavat myös 

tilanteita, joissa ryhmäkoko voi jäädä selvästi alle ta-

voitetason. Oppilaaksiohjauksella on onnistuttu saa-

maan koulujen ryhmäkokojen välisiä eroja pienem-

miksi. 

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mu-

kaiset vaikutustenarvioinnit on tehty perusopetuk-

sen arvioinnin ja tuen osalta. Oppilashuollon osalta 

vaikutusten arvioinnin tekeminen odottaa Keusoten 

osuutta. 

Perusopetuksessa on kehitetty sähköisiä asiointime-

netelmiä. Päätösten sähköinen tiedoksianto, aamu- 

ja iltapäivätoiminnan sähköiset lomakkeet (hakemi-

nen ja maksuvapautus), Lasten ja nuorten kuvataide-
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koulun sähköiset lomakkeet (hakeminen ja maksuva-

pautus) sekä Lasten ja nuorten kuvataidekoulun Wil-

man käyttöönotto. Lisäksi perusopetuksessa on 

otettu käyttöön sähköinen loma-anomus ja sähköiset 

arviointikeskustelupohjat 1-3. –luokkalaisille. 

Perusopetuksen arvioinnin kehittämiseksi toteutet-

tiin kysely huoltajille, oppilaille ja opettajille 1.–

20.3.2019, minkä pohjalta perusopetuksen johto-

ryhmä valmisteli esityksen arvioinnin kehittämiseksi. 

Opetuslautakunta päätti (19.6.2019 § 72) arvioinnin 

muuttamisesta 4-6. –luokkalaisten osalta lukuvuoden 

2019/20 alusta alkaen. Muutoksen myötä 4-6. –luok-

kaisten arviointi tapahtuu numeerisesti niin väli- kuin 

lukuvuosiarvioinnissa pois lukien valinnaiset kurssit. 

Muilla luokka-asteilla arviointi säilyy ennallaan. 

TVT-tutortoimintaa on jatkettu alkaneen lukuvuoden 

2019/20 alusta opetushallitukselta saadun hankera-

hoituksen turvin. Siihen kuuluu sekä pedagogista että 

teknistä suunnittelutyötä ja olennaisimpana osana 

kouluille jalkautuvien tutoropettajien työ, missä he 

opastavat opettajia ja oppilaita erilaisissa TVT-osaa-

miseen liittymiseen asioissa. Haasteena jatkossa on 

tarpeellisen toiminnan resurssointi, jos valtion ta-

holta ei erityisrahoitusta ko. tarkoitukseen ole saata-

villa. 

Oppilashuollossa asiakastapahtumien lukumäärä 5-

8/2019 oli 844. Edellisvuoteen verrattuna vähennystä 

on 13%. Tämä selittyy kesä-heinäkuun yhden kuraat-

torin vajauksella ja kesä-elokuun yhden psykologin 

vajauksella. Oppilashuollossa on ollut suuria haas-

teita psykologirekrytoinnissa, eikä hakijoita ole ol-

lut. Kuraattoritapahtumista oppilastapaamisia ja ha-

vainnointikäyntejä oli 67 % sekä neuvotteluja oli 20 %. 

Koulupsykologitapahtumista oppilastapaamisia ja 

havainnointikäyntejä oli 48 %, yksilötutkimuksia 24 % 

sekä neuvotteluja 15 %.  

Kouluilla tehtävä kansainvälinen yhteistyö on ollut 

toisenkin vuosikolmanneksen aikana vireää. Koulu-

jen kansainvälisestä toiminnasta on mainittava Veh-

kojan koululla syyslukukaudella opiskeleva vaihto-

oppilas Cardigan mountain schoolista. Hän opiskelee 

9E-luokan (urheiluluokka) mukana. Vastavuoroisesti 

Vehkojan koulun 9. luokan oppilas lähtee koko luku-

vuodeksi vaihto-oppilaaksi Cardiganiin. Uutena yh-

teistyötahona Vehkojan koululla on Kaakkois-Kii-

nassa sijaitseva Yiwu primary school. Delegaatio vie-

raili Vehkojalta viikolla 33. Vieraina oli 17 oppilasta ja 

3 opettajaa. Tapainlinnan koulun kansainvälinen työ-

paja vieraili Tallinnan ystävyyskoulussa 24.5.2019. 

Vierailuun osallistui 13 oppilasta ja kolme opettajaa. 

Kotikansainvälisyyttä on Tapainlinnassa harjoitettu 

yhteistyössä Hyvinkään yhteiskoulun lukion vaihto-

oppilaiden (2 Saksasta ja 1 Ranskasta) vierailuilla eri 

oppitunneilla

.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 

Henkilöstömäärä 
  

Toteuma  
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018 

Ennuste 
2019 

Vakinaiset   381,5 384,0 386,0 381,5 
Määräaikaiset  70,5 65,0 71,0 70,5 
Yhteensä  452,0 449,0 457,0 452,0 
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Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimen-

piteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 

Perusopetus on saanut runsaasti valtionavustuksia 

eri hankkeille, ja tämä näkyy tammi–elokuun toteu- 

massa. Avustustuottojen kirjatutuminen etupainot-

teisesti vääristää tammi-elokuun toteumaan noin  

200 000 eurolla, mutta tilanne tasoittuu loppu-

vuonna.  

 

Perusopetuksen henkilöstökulubudjetti oli lähtöjään 

erittäin haastava, sillä vuoden 2019 määrärahat ovat 

pienemmät kuin edellisvuoden toteuma. Tammi–elo-

kuun henkilöstöbudjetin toteumaprosentti on edel-

lisvuoden vertailulukua suurempi, ja lisäksi loppu-

vuoden henkilöstökuluja lisää sopimuskorotukset, 

uusien hankkeiden myötä kasvanut henkilöstömäärä 

sekä lomapalkkakirjaukset lomarahaleikkausten 

päättymisen vuoksi. Henkilöstökulujen osalta bud-

jetti onkin ylittymässä selvästi, mm hankekulujen 

vuoksi. Koko vuoden osalta henkilöstökulujen ylityk-

sen arvioidaan olevan noin 700 000 euroa. Lisäksi 

mm. iltapäivätoiminnan kulut ylittävät budjetin. Toi-

saalta esimerkiksi sisäiset ateriakulut tulevat toden-

näköisesti toteutumaan budjetoitua pienempinä ja li-

säksi budjettia tasapainotetaan hankintojen vähentä-

misellä. Kokonaisuutena perusopetuksen arvioidaan 

päätyvän noin 400 000 euroa budjettia suurempaan 

toimintakatteeseen, mutta ylitys pyritään kattamaan 

sivistystoimen sisältä. 

Määrärahamuutosesitykset 
 

Sivistystoimen hallinnosta esitetään siirrettäväksi 

280 000 euroa perusopetukselle

.

 

Tunnusluvut 
  

Toteuma  
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018 

Ennuste 
2019 

Perusopetus      

Oppilasmäärä  4 854 4 854 4 811 4 854 
Opetustuntien määrä 210 840 333 830 342 459 333 830 
€/oppilasmäärä, netto 5 490 8 251 8 302 8 251 
Opetustunnit/oppilas  43,44 68,8 71,2 68,80 

Aamu- ja iltapäivätoiminta     

Ohjaustunnit  28 742 46 812 47 616 45 992 
€/tunti, netto  15,26 12,97 14,95 15,40 

Taiteen perusopetus      

Oppilasmäärä  330 310 310 330 
Opetustuntien määrä 2 104 3 780 3 793 3 714 
€/oppilasmäärä, netto 2 557 3 813 3 714 10,86 
Opetustunnit/oppilas  6,38 12,19 12,24 11,25 
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Yleissivistävä koulutus ja työpajatoiminta 

 

Yleissivistävä koulu-
tus ja työpajatoi-
minta 

Toteuma  
1- 8/2019 

Muutettu  
KS 2019 

Toteuma-
% MKS 

2019 

Toteuma  
1- 8/2018 TP2018 

Muutos %     
1- 8 

2018>2019 

Ennuste 
2019 

TOIMINTATUOTOT 708 883 940 000 75,4 % 217 459 513 026 226,0 % 1 065 000 
Myyntituotot 393 774 641 500 61,4 % 8 364 36 278 4608,0 % 571 500 
Maksutuotot 161 038 264 500 60,9 % 141 471 377 336 13,8 % 374 500 
Tuet ja avustukset 152 975 25 000 611,9 % 66 926 98 230 128,6 % 110 000 
Muut toimintatuotot 1 096 9 000 12,2 % 698 1 183 57,0 % 9 000 
Valm. omaan käyt-
töön 

378 0 0,0 % 
    

TOIMINTAKULUT -5 810 952 -8 780 228 66,2 % -5 583 715 -8 628 785 4,1 % -8 864 858 
Henkilöstökulut -3 581 558 -5 568 861 64,3 % -3 423 569 -5 354 083 4,6 % -5 599 491 
Palvelujen ostot -1 118 746 -1 608 142 69,6 % -1 064 328 -1 639 140 5,1 % -1 658 142 
Aineet, tarv. ja tavarat -47 246 -87 200 54,2 % -51 500 -84 780 -8,3 % -76 200 
Avustukset -55 866 -2 800 1995,2 % 0 -20 941 

 
-37 800 

Muut toimintakulut -1 007 536 -1 513 225 66,6 % -1 044 318 -1 529 842 -3,5 % -1 493 225 
TOIMINTAKATE -5 101 692 -7 840 228 65,1 % -5 366 256 -8 115 759 -4,9 % -7 799 858 

 
 

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Yleissivistävä koulutus, Hyvinkään lukiot ja Hyvinkään 

Opisto tarjoavat monipuolista ja laadukasta opetusta 

nuorille ja aikuisväestölle. Hyvinkään lukioiden laaja 

ja laadukas kurssitarjonta mahdollistaa ylioppilaille 

jatko-opiskelut kaikille koulutusaloille. Hyvinkään yh-

teiskoulun lukion yhteydessä myös toimii aikuislinja 

ja perusopetukseen kuuluva 10-luokka. 

Hyvinkään lukiot tarjoavat hyvät mahdollisuudet 

myös kaksoistutkintojen suorittamiseen. Opiskelija-

huolto, joka sisältää myös Hyrian opiskelijat, siirtyi 

vuoden 2019 alussa Hyvinkään kaupungin vastuulle. 

Hyvinkään yhteiskoulun lukion yhteydessä toimii ai-

kuisten perusopetus ja Hyvinkään Opisto tarjoaa lä-

hinnä maahanmuuttajille luku- ja kirjoitustaidon al-

keita. 

Työpajatoiminta ostetaan Hyria koulutukselta ja se 

toimii oikein hyvin. Työpajat ovat alkuvuodesta olleet 

täynnä. 

 
Olennaiset tapahtumat 
 
Opetushallitus myönsi alkuvuodesta Hyvinkään Opis-

tolle vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavus-

tusta 35 275 euroa hankkeelle KiKo – Kipinää kohti 

sekä 14 000 euroa hankkeelle KiKoHeKo – Kipinää 

kohti henkilöstön koulutuksella. 

Opetuslautakunta hyväksyi maaliskuussa Hyvinkään 

lukioiden ja Hyria koulutus Oy:n välisen yhteistyöso-

pimuksen toisen asteen koulutukseen liittyvistä kus-

tannuksista. Hyvinkään lukioiden opiskelijamäärä 

nousi elokuussa ennätyksellisen suureksi. Hyvin on-

nistuneen yhteishaun tuloksena meillä on yli 900 päi-

välukiolaista, noin 80 aikuislinjan opiskelijaa ja 10-

luokka ja aikuisten perusopetuksen ryhmät (2kpl) 

ovat lähes täynnä. 

Kipinä-talon rakentaminen on edennyt aikataulun 

mukaan ja näyttää pysyvän sille varatussa budjetissa. 

Kipinä-talon johtamisjärjestelmä on valmistunut ja se 

tulee päätöksentekoon syyskuussa. Päätös Renton-

monitoimitalon rakentamisesta on venynyt ja heinä-

kuussa kaupunginhallituksessa myönnettiin hank-

keen toteuttajille jatkoaikaa lopullisen vastaukseen 

antamiseksi lokakuun 2029 loppuun saakka. 

 

Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 
 
Hyria koulutuksen opiskelijahuolto siirtyi Hyvinkään 

kaupungille 1.1.2019 ja siirron myötä yksi kuraattori 

ja ”puolikas” psykologi tulivat Hyvinkään kaupungin 

palvelukseen

.
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Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018

Ennuste 
2019

Vakinaiset 62,0 60,5 60,5 62,0
Määräaikaiset 13,5 14,5 45,5 13,5
Yhteensä 75,5 75,0 106,0 75,5  
 
 
..

Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018

Ennuste 
2019

Lukio-opetus
Oppilasmäärä 927 960 974 927

4 741 6 736 6 655 6 736
Hyvinkään Opisto

Opetustunnit 7 382 14 200 13 309 14 435
101,66 95,16 89,44 93,62

25,80 19,72 30,34 19,40

€/oppilas, netto

Menot, €/opetustunti

Tulot, €/opetustunti  

 
 

 

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimen-

piteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 
Myyntituotot näyttävät jäävän budjetoitua pienem-

miksi maahanmuuttajista saatavien laskennallisten 

korvausten määrän pienentyessä. Toisaalta maksu-

tuotot ylittävät budjetin selvästi Hyvinkään opiston 

kurssimaksujen hyvän kertymän vuoksi. Erilaisiin 

hankkeisiin saatavia avustuksia on kirjattu selvästi 

edellisvuotta ja budjetoitua enemmän. 

 

Keskeisin ylitysuhka liittyy henkilöstökuluihin, joiden 

toteumaprosentti on edellisvuotta suurempi. Palve-

lujen ostoissa budjetti on ylittymässä mm. ict-palve-

luiden osalta, mutta toisaalta esimerkiksi ateriapalve-

luiden ostot näyttävät jäävän talousarviota pienem-

miksi. Kokonaisuutena palvelualueen talouden en-

nustetaan toteutuvan budjetoidusti. 

Määrärahamuutosesitykset 
 
Ei määrärahamuutosesityksiä
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Varhaiskasvatus 
 

Varhaiskasvatus Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
KS 2019

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2018 TP2018

Muutos %     
1- 8 

2018>2019

Ennuste 
2019

TOIMINTATUOTOT 1 823 071 2 661 000 68,5 % 1 678 552 2 647 288 8,6 % 2 781 110
Myyntituotot 76 979 134 000 57,4 % 38 351 79 801 100,7 % 113 000
Maksutuotot 1 628 282 2 420 000 67,3 % 1 564 012 2 423 841 4,1 % 2 492 000
Tuet ja avustukset 113 401 105 700 107,3 % 75 687 141 062 49,8 % 171 700
Muut toimintatuotot 4 409 1 300 339,1 % 502 2 585 778,2 % 4 410
TOIMINTAKULUT -19 072 733 -29 137 540 65,5 % -18 560 828 -27 871 353 2,8 % -29 225 540
Henkilöstökulut -11 094 466 -16 415 673 67,6 % -10 789 983 -16 276 565 2,8 % -16 746 673
Palvelujen ostot -2 756 160 -4 578 366 60,2 % -2 699 614 -3 984 758 2,1 % -4 528 366
Aineet, tarv. ja tavarat -116 313 -267 000 43,6 % -117 964 -201 851 -1,4 % -210 000
Avustukset -2 783 416 -4 215 000 66,0 % -2 888 368 -4 194 076 -3,6 % -4 079 000
Muut toimintakulut -2 322 377 -3 661 501 63,4 % -2 064 899 -3 214 103 12,5 % -3 661 501
TOIMINTAKATE -17 249 662 -26 476 540 65,2 % -16 882 276 -25 224 065 2,2 % -26 444 430
 Poistot ja arvonalent. -24 216 0 -42 629 -63 944 -43,2 %  
 
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on 

varhaiskasvatuslain velvoitteiden täyttäminen ja pe-

rusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen 

yhteistyössä perusopetuksen kanssa. 

Varhaiskasvatuslaki, laki yksityisen hoidon tuesta, laki 

kotihoidon tuesta sekä perusopetuslaki esiopetuk-

sen ja esiopetuksen kuljetusten osalta määrittävät 

palveluiden keskeiset tehtävät. Asiakasmaksuista 

säädetään asiakasmaksulailla. Lisäksi toimintaa oh-

jaavat lautakunnan vahvistamat varhaiskasvatus-

suunnitelma ja esiopetuksen opetussuunni-

telma. Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan sijaan 

perhe voi valita kunnan hyväksymän yksityisen palve-

luntuottajan. Yksityiseen varhaiskasvatukseen perhe 

voi saada lakisääteistä yksityisen hoidon tukea ja Hy-

vinkää-lisää sekä yksityisen varhaiskasvatuksen sisa-

ruslisää. Lasten kotihoitoon on tarjolla myös lakisää-

teinen kotihoidon tuki.  

 
Olennaiset tapahtumat 
 
Esiopetus- ja varhaiskasvatuspaikat on pystytty jär-

jestämään kaikille hakijoille lain edellyttämällä ta-

valla. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä 2017–

2018 (ikäluokka 0–6 vuotta) on vähentynyt. Vaikka 

ikäluokka pienenee, kerholasten siirtyminen päiväko-

teihin ja pienten 1- ja 3-vuotiaiden lasten osallistu-

misasteen nousu lisäävät kuitenkin kunnallisen var-

haiskasvatuksen (päiväkotien) paikkatarvetta. Vuo-

denvaihteessa otettiin käyttöön opetuslautakunnan 

hyväksymä ostopalvelusopimus, joka on helpottanut 

varhaiskasvatuspaikkojen järjestämistä.  

1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain muu-

tosten vuoksi paikallista varhaiskasvatussuunnitel-

maa päivitettiin sisällöllisesti mm. lapsen etuun ja 

kiusaamisen ehkäisemiseen liittyen. Kunta-Vasun 

päivityksessä myös huoltajilla oli mahdollisuus kom-

mentoida sisältöä ja muutoksia. Kunta-Vasu otettiin 

käyttöön 1.8.2019. Vasun jalkautumisen tueksi kas-

vun ja oppimisen tuen työntekijät ja hankekoordi-

naattorit valmistelivat varhaiskasvatuksen koko hen-

kilöstölle suunnattua koulutusmateriaalia (mm. You-

Tube videoita). Materiaali on käytettävissä sisäisessä 

intrassa / ossissa. 

Hyvinkään kaupungissa paikallisissa järjestelyerä-

neuvotteluissa KVTES 2018–2019 osalta sovittiin koh-

distettavan järjestelyerästä 13 586,40 euroa (ilman 

heijastevaikutuksia summa oli 12 580 euroa) elo-

kuussa 2018 ja keväällä 2019 10 260 euroa (ilman hei-

jastevaikutuksia summa on 9 500 euroa) eli yhteensä 

23 846,40 euroa (ilman heijastevaikutuksia 22 080 eu-

roa) liite 5:een. Järjestelyvara kohdentui varhaiskas-

vatusyksikön johto- ja esimiestehtäviin, varhaiskasva-

tuksen asiantuntijatehtäviin ja varhaiskasvatuksen 

opetus- ja kasvatustehtäviin. Yhteensä korotus oli 

noin 100 euroa/kk/henkilö. 
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Vuodenvaihteessa Keusoten siirtymisen myötä Hy-

vinkään kaupungin sijaisvälityksessä tapahtui myös 

muutoksia. Muutoksen myötä sijaisvälityksen henki-

löstömäärä romahti. Samalla otettiin käyttöön 

ns. Rekryapp-mobiilisovellus. Toimintamallin muu-

tokseen ja mobiilisovellukseen on liittynyt puutteita 

ja ongelmia. Asian tiimoilta on järjestetty koulutusta 

ja erilaisia tapaamisia, joiden avulla on pyritty löytä-

mään ratkaisu varhaiskasvatus/päivähoitoyksiköiden 

sijaisvälitykseen. Elokuun alusta elinvoimassa / työ-

voimapalveluissa aloitti kokeiluna osa-aikainen työn-

tekijä. Tavoitteena on, että hän tukee ja auttaa akuu-

teissa sijaistarpeissa.   

Metsäkaltevatalon suunnittelu on käynnistynyt mo-

nialaisena yhteistyönä. Alueen asukkaille järjestettiin 

keskustelu- ja tiedotustilaisuus aiheesta 3.4.2019. Ka-

lustehankintaa valmistellaan yhteistyössä perusope-

tuksen ja hankintapalveluiden kanssa.  

Jaettu pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksen ke-

hittämisen ja osaamisen edistämisen välineenä -

hankkeessa toteutettiin alkuvuodesta huoltajille ja 

henkilöstölle kysely varhaiskasvatuksen laadusta. Ko-

konaislaadun keskiarvoksi tuli 4,38 asteikolla 1–5. 

Varhaiskasvatuksen yksiköissä on käsitelty tuloksia 

ja nostettu niistä yksikön kehittämisen kohteet. 

THL:n pienten lasten ja heidän perheidensä hyvin-

vointi raportti 2018 julkaistiin 7.5.2019. Suurin osa 

nelivuotiasta lapsista voi vanhempiensa mukaan hy-

vin. Myös nelivuotiaiden lasten vanhemmista suurin 

osa voi hyvin, oli tyytyväisiä vanhemmuuteensa ja 

perheensä arjen toimivuuteen. Kovin suuria ja olen-

naisia eroja Hyvinkään ja koko maan tuloksissa ei ol-

lut. Hyvinkäällä lapset menevät varhaiskasvatukseen 

yhtä mielellään kuin koko maassa, mutta kun muu-

alla tytöt menevät poikia mieluummin, Hyvinkäällä 

asia on päinvastoin. Pojat pitävät leikeistä ja leikkivä-

lineistä Hyvinkäällä tyttöjä enemmän. Raportin mu-

kaan joka kolmas lapsi tuntee itsensä kiusatuksi ko-

tona, hoidossa tai vapaa-ajalla. Myös tästä syystä var-

haiskasvatuksessa on syytä kiinnittää huomiota kiu-

saamisen ehkäisemiseen. Raporttiin voi tutustua tar-

kemmin os. Pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi 
2018 

Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen koordinaatto-

rin ja päiväkodinjohtajan rekrytoinnit käynnistyivät 

maalliskuussa. Valinnat tehtiin toukokuun aikana. 

Varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopetta-

jien rekrytoinnissa on edelleen haasteita.  Kaikkiin va-

kansseihin ei ole saatu kelpoisuusehdot täyttäviä 

työntekijöitä. Varhaiskasvatuspalvelut ja henkilöstö-

hallinto suunnittelevat ja valmistelevat yhteistyössä 

koulutuksen järjestäjän kanssa varhaiskasvatuksen 

lastenhoitajille suunnattua omaehtoista monimuoto-

koulutusta varhaiskasvatuksen opettajaksi. 

Hankkeet 

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen 

varhaiskasvatuksessa -hankkeelle (YHES) myönnet-

tiin valtionavustusta 40 800 euroa (kokonaismenot 

yhteensä 51 000 euroa, hankeaika 1.9.2018–

30.6.2020). 

Kiekuva – kieli- ja kulttuuritietoisuus varhaiskasvatuk-

sessa -yhteistyöhankkeelle Hyrian kanssa myönnet-

tiin valtionavustusta yhteensä 55 800 euroa (koko-

naisnettomenot yhteensä 62 000 euroa, hankeaika 

1.1.2019–30.6.2020). 

Hyvinkään kaupungin perusopetus ja varhaiskasva-

tus saivat valtionavustusta koulutuksellisen tasa-ar-

von edistämiseen ja siihen liittyviin kokeiluihin yh-

teensä 150 000 euroa (kokonaismenot yhteensä  

157 895 euroa, omarahoitusosuus 5 %, hankeaika 

1.1.2019–31.7.2020). 

Varhaiskasvatuksen sähköisten päätösten käyttöön-

ottamiseksi perustettiin yhteistyöhanke tietohallin-

non kanssa. Hanke käynnistyi alkuvuodesta 2019. 

Hanke on kuitenkin viivästynyt, koska mm. Suomi.fi 

viestien käyttöönotossa on ollut haasteita. Oulu on 

pilotoinut sähköistä asiointia, mutta tulostetoimitta-

jan valintaan liittyvä prosessi on viivästyttänyt han-

ketta. Hyvinkäällä sähköisten päätösten käyttöön-

otossa ei ole pystytty etenemään edes testausvaihee-

seen. 

Varhaiskasvatuspalveluille myönnettiin Positiivisen 

diskriminaation edistämiseen valtionavustusta 

124 844 euroa (kokonaismenot 156 056 euroa, avus-

tuksen käyttöaika 1.8.2019–31.12.2020).  

Esi- ja perusopetuksen Tasa-arvoa edistävät toimen-

piteet –valtionavustus, josta varhaiskasvatuksen 

osuus 16 000 euroa (varhaiskasvatuksen kokonais-

menot 20 000 euroa, avustuksen käyttöaika 

1.8.2019–31.12.2020). 
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Pilke-päiväkodit ostivat Kids’ Valleyn 1.4.2019. Elo-

kuun alusta Hyvinkäällä toimii kolme suurinta päivä-

kotiketjua eli Touhulan, Pilke-päiväkotien ja Norlan-

dian sekä yksi pienen toimijan eli Palvelu-Pallosen 

järjestämää varhaiskasvatusta. Palvelu-Pallosen yrit-

täjä myös vaihtui 18.7.2019 alkaen. Toiminta jatkuu 

ennallaan, mutta toiminnan painotus muuttuu.   

 
Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 
 
Toimintavuoden alusta kevääksi 2019 jouduttiin palk-

kaamaan lasten yksilöllisen kehityksen ja oppimisen 

tuen tarpeisiin 4 määräaikaista avustajaa. Toiminta-

vuodeksi 2019-2020 on palkattu 3 varhaiserityisavus-

tajaa Positiivisen diskriminaation edistäminen -avus-

tuksella ja yksi varhaiserityisavustaja esiopetusryh-

mään Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet -avustuk-

sella. 

Varhaiskasvatuksessa henkilöstön sairauspoissaolot 

ovat edelleen olleet korkeat. Keväällä palkattiin yksi-

köihin lisää määräaikaisia lastenhoitajia ja varahenki-

löitä, jotta mm. sijaisvälityksen haasteisiin ja sijaistar-

peisiin pystyttiin vastaamaan paremmin. Sijaisvälityk-

sen haasteisiin vastataan varahenkilöjärjestelmää 

vahvistamalla niin, että kuhunkin päivähoitoyksik-

köön palkattiin 1.8.2019 alkaen 1,5–2 vakituista vara-

henkilöä.  

Varhaiskasvatuspalvelujen POLKU-hanketta 

1.9.2018–30.9.2019 toteutettiin / toteutetaan monia-

laisena yhteistyönä. Mukana hankkeessa ovat mm. 

henkilöstöhallinto, työsuojelu ja työterveyshuolto. 

Kuhunkin päivähoitoyksiköön nimettiin tiimi, joka 

vastasi hankkeen yksikkökohtaisista tavoitteista ja 

toimenpiteistä. Hankkeeseen kuului mm. esimiehille 

suunnattu Firstbeat-mittaus. Psykososiaalisen kuor-

mituksen kysely tehtiin johtajien lisäksi myös varajoh-

tajille. Henkilöstölle suunnattiin mm. työhyvinvointi-

kortti-koulutus. Itä-Suomen yliopiston jaetun peda-

gogisen johtajuuden kehittämiseen ja osaamisen 

edistämiseen liittyvä koulutus toteutettiin niin, että 

osassa koulutusta mukana oli koko henkilöstö, 

osassa varhaiskasvatuksen opettajat ja esimiehet. 

Osaksi hanketta liitettiin myös varhaiskasvatuksen 

hallinnon yksikkökäynnit. Käyntien yhdeksi teemaksi 

nostettiin POLKU hankkeen tavoitteet. Yksikkökohtai-

sia tavoitteita ja toimenpiteitä on asetettu esim. hen-

kilöstön osaamisen jakamiseen, työyhteisön yhteis-

työn ja toimivuuden edistämiseen (näihin vastaa 

myös Itä-Suomen yliopiston pedagogisen johtamisen 

hanke), mutta myös työyhteisön koulutukseen ja vir-

kistykseen sekä ergonomisiin kalusteisiin liittyen. 

Hankkeesta valmistuu myös kaksi opinnäytetyötä. 

Toinen liittyy varhaiskasvatuksen opettajien kirjalli-

siin töihin ja niiden kuormittavuuteen ja toinen käsit-

telee koko hankkeen toteutusta. Syksyllä 2019 koko 

henkilöstölle toteutetaan työhyvinvoinnin seuranta-

kysely, jonka pohjalta yksiköt jatkavat työhyvinvointia 

tukevia toimenpiteitä myös vuonna 2020. 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018

Ennuste 
2019

Vakinaiset 396,0 407,9 386,0 392,9
Määräaikaiset 18,0 3,0 9,5 18,0
Yhteensä 414,0 410,9 395,5 410,9  
 
 
 
Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 
Lasten määrässä tapahtuvat jatkuvat muutokset 

suuntaan ja toiseen aiheuttavat aina varhaiskasva-

tuspalveluissa haasteita talousarviossa/käyttösuun-

nitelmassa pysymiseen. Vaikka varhaiskasvatuksen 

lapsimäärä onkin yleisesti hiukan pudonnut kuluvana 

vuonna, niin osallistumisaste on noussut kaikissa 

muissa ikäryhmissä lukuun ottamatta kaksivuotiaita. 

Myös lasten tuen tarve on lisääntynyt. Yksivuotiaiden 

lasten osallistumisasteen kasvu lisää henkilöstökus-

tannuksia enemmän kuin yli kolmevuotiaiden lasten. 

Laskennallisia sijoituksia on noin 2,3 % enemmän 

kuin vuonna 2018. Laskennallinen sijoitus huo-

mioi lapsen iän, hoitoajan ja mahdolliset tukikertoi-

met

.  
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 Jotta varhaiskasvatuspaikat voidaan myöntää jatkos-

sakin lain edellyttämällä tavalla varhaiskasvatuspal-

velut joutuvat joko palkkaamaan uusia määräaikaisia 

työntekijöitä tai ostamaan palvelut yksityisiltä toimi-

joilta. 

Ulkoisista kustannuksista sekä ostopalveluun että 

henkilöstökustannuksiin varatut eurot ylittyne-

vät. Ostopalveluiden kustannukset arvioitiin talous-

arviossa pienemmällä lapsimäärällä kuin mitä todel-

lisuudessa paikkoja käytettiin. Henkilöstökustannuk-

sen kasvuun loppuvuonna vaikuttaa kikyn päättymi-

sestä syntyvät kustannukset (lomapalkka).  

Lisäksi ylityspaine johtuu siitä, että nykyiset kunnalli-

set rakenteelliset varhaiskasvatuspaikat ei-

vät riitä, kun taas yksityisillä on vapaita paikkoja. Kun-

nan käytöstä poistuivat mm. Koulutuvan ja Pikku-Ta-

piksen tilat. Myös Touhula Onnimanni lopetti toimin-

tansa, koska rakennus puretaan.   

Poistuvien paikkojen tilalle varhaiskasvatus pe-

rusti muutaman lisäryhmän kunnallisiin päiväkotei-

hin. Kapulantielle avattiin esiopetusryhmä elokuun 

alussa.   

Nopon esiopetusryhmä aloitti toimintansa rehtorin 

alaisuudessa.  

Toimenpiteitä ja esityksiä ylitysuhan vähentämiseksi: 

Ylitysuhkaa pienentää sisäisistä ravitsemispalve-

luista, avustuksista (kotihoidon ja yksityisen hoidon 

tuet) ja tarvikehankinnoista jäävä säästö. Lisäksi toi-

mintatuottojen arvioidaan kertyvän noin 120 000 eu-

roa suurempina kuin talousarviossa.  

Yksityisen hoidon tuen Hyvinkää lisän indeksitarkis-

tus tehtiin 1.8.2019 alkaen, käytännössä tämän arvi-

oidaan tarkoittava noin 10 000 euron säästöä vuosi-

tasolla (noin 4 000 euroa vuonna 2019).  

Päiväkodinjohtajien tehtäväkokonaisuuksia käsitel-

tiin varhaiskasvatuksen johtoryhmän kehittämispäi-

villä. Johtamiskokonaisuuksia muutettiin niin, että ny-

kyisestä neljästätoista päivähoitoyksiköstä muodos-

tettiin kolmetoista päivähoitoyksikköä 1.8.2019 al-

kaen.  

Hankintoja tehtäessä käytetään suurta harkintaa.  

Varahenkilöjärjestelmän vahvistamisen arvioidaan 

vähentävän sairauspoissaoloja  

Vaka POLKU ja Reitti-mallin vahvistaminen   

Vuosilomien sijoittaminen entistä vahvemmin esi-

opetuksen loma-aikoihin 

Ennusteen mukaisesti määrärahojen ylitysuhka pys-

tyttäisiin kattamaan varhaiskasvatuksen palvelualu-

een sisällä.  

 

Määrärahamuutosesitykset 
 
Ei määrärahamuutosesityksiä. 
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Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018

Ennuste 
2019

226 893 352 106 351 918 356 417
3 647 6 672 6 166 6 649

parkki hoitopäivät
46 854 84 634 81 166 75 759

2 122 2 293 2 218 2 184
Kunnallinen 1 817 1 928 1 848 1 840

Päiväkoti 1 604 1 608 1 621 1 674
Perhepäivähoito 52 53 53 54

Kerho 58 102 90 59
103 165 84 52

Ostopalvelu 48 47 60 55
Yksityinen 257 318 310 288

Päiväkoti 249 308 293 273
Perhepäivähoito 8 10 17 15

Esiopetus 457 458 463 457
Vaka 20h/vk** 73 97 86 67

158 144 167 183
Toimintakate/hoitopäivä 68,4 55,3 53,0 65,1

Toimintakate/hoitopaikka 8 819 10 542 10 351 13 051

Lastenhoidon tuet
Lasten kotihoidon tuki

Tuensaajia/perheitä, k.a. 514 525 534 504

Tuensaajia/lapsia, k.a. 664 695 709 640

€/kotih.tuen saaja/kk 355 365 360 348

Yksityisen hoidon tuki
Lapsia, k.a. 306 318 308 299
€/yks.hoidontuen saaja/kk 530 529 511 529

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiserityiskasvatus*

Varhaiskasvatus hoitopäivät
-joista avoin pk ja

Esiopetus läsnäolopäivät
Varhaiskasvatuslapset**

Avoin päiväkoti ja parkki

 
 
** sisältää kunnallisen, ostopalvelun ja yksityisen varhaiskasvatuksen 
* sisältää erityisen tuen päätökset, tehostetun tuen ja seurannan lapset 
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Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta 

Kulttuuri- ja hyvinvointi 

 

Kulttuuri- ja hyvin-
vointilautakunta 

Toteuma  
1- 8/2019 

Muutettu  
KS 2019 

Toteuma-
% MKS 

2019 

Toteuma  
1- 8/2018 TP2018 

Muutos %     
1- 8 

2018>2019 

Ennuste 
2019 

TOIMINTATUOTOT 1 277 885 1 691 400 75,6 % 1 271 539 2 065 245 0,5 % 1 856 400 
Myyntituotot 32 023 36 500 87,7 % 25 784 49 828 24,2 % 46 500 
Maksutuotot 653 272 915 500 71,4 % 571 665 939 024 14,3 % 1 015 500 
Tuet ja avustukset 150 708 10 000 1507,1 % 206 399 260 751 -27,0 % 90 000 
Muut toimintatuotot 441 881 729 400 60,6 % 467 691 815 643 -5,5 % 704 400 
TOIMINTAKULUT -9 221 072 -12 865 795 71,7 % -9 076 410 -13 206 989 1,6 % -13 161 422 
Henkilöstökulut -2 545 017 -3 589 239 70,9 % -2 527 133 -3 803 151 0,7 % -3 829 866 
Palvelujen ostot -2 184 915 -3 052 756 71,6 % -2 009 564 -2 972 443 8,7 % -3 086 956 
Aineet, tarv. ja tavarat -426 306 -659 441 64,6 % -557 443 -813 922 -23,5 % -639 241 
Avustukset -786 222 -807 400 97,4 % -724 886 -740 286 8,5 % -807 400 
Muut toimintakulut -3 278 612 -4 756 959 68,9 % -3 257 384 -4 877 187 0,7 % -4 797 959 
TOIMINTAKATE -7 943 187 -11 174 395 71,1 % -7 804 871 -11 141 744 1,8 % -11 305 022 
 Poistot ja arvonalent. -120 149 -370 000 32,5 % -303 644 -479 672 -60,4 % 

 

 
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta vastaa liikunta-, 

nuoriso-, kirjasto- ja museolain määrittämistä tehtä-

vistä sekä Hyvinkääsalin toiminnasta. Sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen siirryttyä 1.1.2019 alkaen Keski-Uu-

denmaan sote-kuntayhtymään (Keusote) on uutena 

merkittävänä tehtävänä tullut kaupungille jääneiden 

hyvinvointia edistävien ja ongelmia ehkäisevien, kau-

pungin itsensä tuottamien palvelujen koordinointi 

sekä yhteistyö Keusoten toimijoihin.  

Kaupungin tuottamat palvelut sijoittuvat tätä nykyä 

pääosin kuntalaisten vapaa-aikaan ja niillä on selke-

ästi ennaltaehkäisevä sekä sosiaalista ja henkistä hy-

vinvointia vahvistava 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 kunta-

laisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja viihtyvyyden 

mahdollistamiseksi. Keskeisiä organisaation sisäisiä 

yhteistyötahoja ovat varhaiskasvatus, perusopetus ja 

kaupungin kulttuurilaitokset sekä ulkopuolisista yh-

teistyökumppaneita nimenomaan Keusote, seurat, 

yhdistykset ja yritykset. Paikallisten toimijoiden li-

säksi yksiköillä on runsaasti yhteistyötä, alueellisesti 

ja valtakunnallisesti eritasoisten toimijoiden 

kanssa.Olennaiset tapahtumat 

 
Henkilöstö 

Liikuntapäällikön virka oli avoinna ja se täytettiin si-

vistystoimenjohtajan päätöksellä 15.4.2019. Uusi lii-

kuntapäällikkö aloitti virassaan 5.8.2019. 

Valtuusto myönsi nuorisopalveluille talousarviossa 

vuodelle 2019 määrärahan uuden erityisnuoriso-

työntekijän toimeen. Uusi erityisnuorisotyöntekijä 

aloitti tehtävässään 1.4.2019. 

Hyvinvointipäällikkö virka oli avoinna ja se täytettiin 

sivistystoimenjohtajan päätöksellä. Hyvinvointipääl-

likkö aloitti virassaan 2.5.2019 

Yleinen kulttuuritoimi 

Rockfest-tapahtuma järjestetään Hyvinkään lento-

kentällä toista kertaa 7.–9.6.2019. Tapahtuma on 

toistaiseksi yleisömäärältään suurimpia tapahtumia 

kaupungin historiassa. Tapahtuman merkitys paikal-

liselle elinkeinoelämälle sekä kaupungin imagolle ja 

vetovoimalle on merkittävä. Rockfestin järjestelyitä 

kaupungin puolelta on koordinoinut kulttuuri- ja ta-

pahtumapäällikkö. Helmikuussa 2019 vahvistettiin 
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myös viisivuotinen yhteistyösopimus Red Carpet -elo-

kuvafestivaalin kanssa. 

Kulttuuripalvelut on viimeisen vuoden aikana tiivistä-

nyt yhteistyötä käsityöläisten kanssa. Pääsiäisenä 

2019 toista kertaa järjestetyt käsityöläismarkkinat ke-

räsivät noin 60 myyjää ja lähes 2000 henkeä Villateh-

taan alueelle. Lisäksi alkuvuonna järjestettiin perin-

teiset kaupunkitapahtumat Laskiaisrieha ja Hyvin-

kään vappu, jotka ovat molemmat keränneet noin 10 

000 osallistujaa.  

Kaupunginmuseo 

Kaupunginmuseon intendentti oli työlomalla 25.3.–

31.7.2019 ja hoiti sinä aikana museonjohtajan sijai-

suutta Suomen Rautatiemuseossa. Kaupunginmuse-

olle on löytynyt määräaikainen näyttelytila kauppa-

keskus Willasta. Vuokrasopimus on allekirjoitettu ja 

voimassa 1.10.2019 lähtien. Tämä lisää kaupungin-

museon kuluja loppuvuonna. 

Taidemuseo 

Taidemuseon kokoelmanäyttelytila uudistettiin arkki-

tehtuurin ja sisältöjen osalta kevään aikana ja samoi-

hin noin 180 neliön näyttelytiloihin suunniteltu toi-

minnallinen Taidelabra avattiin yleisölle 6.6.2019. Tai-

delabra on ensimmäinen askel taidemuseon uuden 

palvelukonseptin käyttöön ottamisessa. Taidelabran 

tavoitteena lisätä aikuisten ja lasten yhdessä tekemiä 

vierailuja. Edelliseen kesään verrattuna 130 % kasvu 

alle 18-vuotiaiden vierailijoiden määrässä. Ulkomais-

ten vierailijoiden määrä samana aikana + 50 %. Sa-

maan aikaan Taidelabran kanssa avattiin Värinäkyjä – 

Yrjö Saarinen 1899-1958 -juhlanäyttely. Saarisen syn-

tymästä on kulunut 120 vuotta. Julkisen taiteen osalta 

käynnistettiin Metsäkaltevatalon ja Kipinän prosent-

titaidehankkeet. 

Kirjasto 

Hyvinkään kirjastopalvelut on järjestänyt ja ollut mu-

kana vuonna 2019 erilaisissa tapahtumissa. Luku-

Ukuli lukemiskilpailu järjestettiin 14.1.-8.2. Kilpailuun 

osallistui 92 luokkaa ja 1735 oppilasta. Lasten lauan-

tai –tapahtuma järjestettiin 30.3., kirjasto oli mukana 

Kirjaston päivässä Minna Canthin päivänä 19.3. sekä 

kirjastossa vietettiin Namibia-viikkoja (1.-13.4.). Huh-

tikuussa Riihimäen nuorisoteatterin teatteriryhmä 

Estradi järjesti pääkirjastossa Camp Happiness – On-

nellisten leiri esityksen neljä kertaa. Pääkirjasto oli 

poikkeuksellisesti auki keväällä 3.3. (Laskiaissunnun-

taina), 20.4. (Pääsiäislauantaina) sekä 28.4. (su). Pää-

kirjastossa aloitettiin huhtikuun lopulla ilmanvaihto- 

ja jäähdytysremontti.  

Pääkirjastossa toteutettiin kesän aikana ilmanvaihto- 

ja jäähdytysremontti. Kirjastopalvelujen palkkahin-

noittelukohtaan kuuluvien henkilöiden tehtäväkoh-

taisia palkkoja korotettiin paikallisen järjestelyerän 

avulla. Paikalliset järjestelyerät maksettiin takautu-

vasti toukokuun lopussa 1.1.2019 lukien. Pääkirjasto 

oli auki kesäkuussa kolmena lauantaina. Pääkirjas-

tossa järjestettiin kesän aikana useita tapahtumia 

(mm. elokuvaesityksiä, satutunteja, tietovisa, Poke-

mon-kävely, limapaja). Pääkirjastossa toteutettiin 

12.8. Unelmapaja. Unelmapajassa asiakkailla oli 

mahdollisuus antaa palautetta kirjaston palveluista 

sekä kertoa toiveistaan kirjastopalvelujen osalta. Kir-

jastoon hankittiin lisäksi virtuaalilasit Etelä-Suomen 

aluehallintoviraston myöntämän rahoituksen 

(2 000€) avulla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

myönsi myös TarinaTaide –työpajoihin avustusta 3 

000€. Paavolan lähikirjaston aukioloajat muuttuivat 

1.8.2019 alkaen torstaisin.  

Liikunta 

Hiihtokausi 2018-2019 on ollut Hyvinkäällä poikkeuk-

sellisen hyvä ja pitkä. Latujen hyvästä kunnosta on 

tullut palautetta viikoittain. Ensilumenladulla Perttu-

lassa hiihdettiin vielä huhtikuun puolivälissä. Sveitsin 

uimalan laajennuksen ja peruskorjauksen II vaiheen 

suunnittelua on jatkettu, koska ensimmäisen tarjous-

kierroksen tarjoukset ylittivät valtuuston myöntämän 

määrärahan. Uudistettu tarjouskierros tarkennetuilla 

kustannuksilla avattiin toukokuun alussa. Uimalan 

urakkaneuvotteluja on käyty 27.6 ja 20.8.2019. Met-

säkaltevan ja Polariksen kenttien investointeihin liit-

tyvä suunnittelukokous pidettiin 6.8.2019. Uimalaan 

on hankittu allaspeite. Hyyppärän ratsastusalueen 

vuokrasopimuksen uusimiseen Hyvinkään Urheilu-

ratsastajat ry:n kanssa liittyvät selvitykset on aloitettu 

nykyisessä vuokrasopimuksessa olevien ehtojen mu-

kaisesti. Hyyppärän ratsastuskentän peruskunnos-

tukseen liittyvä suunnittelukokous on pidetty 

16.8.2019 ja työmaan aloituskokous oli 30.8.2019. Lii-

kuntapalveluiden organisaation tehtäväkuvat vastuu-

alueineen on käyty henkilöstön kanssa läpi 23.8.2019 

Liikuntapalveluiden terveysliikunnan kehittämisen 

suunnittelu on aloitettu. Tavoitteena on edistää Kult-

tuuri ja hyvinvointilautakunnan vaikutusta hyvinvoin-

tivastuun kehittäjänä. 
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Hyvinvointi 

Hyvinvointipäällikön tehtäviin on kuulunut hyvinvoin-

tikertomuksen 2019 ja -suunnitelman 2020 kokoami-

nen ja kehittäminen sekä moniammatillisen hyvin-

vointiryhmän puheenjohtajana sekä hyte-joryn sih-

teerinä toimiminen, tiivis yhteistyö Keusoten ja mui-

den alueellisten toimijoiden kanssa sekä yhteistyön 

kehittäminen erityisesti ehkäisevää ja hyvinvointia yl-

läpitävää työtä tekevien sosiaali- ja terveysalan yhdis-

tysten ja järjestöjen suuntaan. Kesän ja alkusyksyn 

2019 aikana on myös lähdetty työstämään kuntalais-

ten hyvinvointikyselyä, järjestetty useita hyvinvointia 

tukevia tilaisuuksia ja koulutuksia sekä laatimaan Eh-

käisevän työn suunnitelmaa vuosille 2020-2021. Hy-

vinvointipalveluihin on rekrytoitu 1.8.2019 määräai-

kainen vapaaehtoistyön koordinaattori Laihue-testa-

mentin turvin, minkä vuoksi huomiota on kiinnitetty 

nimenomaan ikäihmisten hyvinvointiin ja heidän 

kanssaan tehtävään vapaaehtoistyöhön. 

Nuorisopalvelut 

Uusi erityisnuorisotyöntekijä aloitti toimessa huhti-

kuun alussa. Nuorisopalveluiden uusi toimintamalli 

hyväksyttiin kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnassa 

maaliskuussa. Erityisnuorisotyöntekijät siirtyivät 

huhtikuussa kauppakeskus Willassa uusiin tiloihin, 

tila sai nimekseen kohtaamistila Koppi. Sun Dance 

Day -musiikkitapahtumaa ei tänä kesänä toteutettu, 

vaan tapahtumien osalta panostettiin Nuorisopalve-

luiden vuosittaiseen anime-, manga- ja pelitapah-

tuma Hypeconiin. Hypecon järjestettiin kesäkuussa 

kahdeksatta kertaa, tapahtuma onnistui erinomai-

sesti ja paikalla kävi päivän aikana yhteensä 4100 kä-

vijää eri puolilta Suomea. Nuorisotalo Sillan Pelita-

lolla ja kauppakeskus Willassa sijaitsevassa nuorten-

tila Spotissa järjestettiin toimintaa läpi lähes koko ke-

sän. Nuorisosihteeri palkittiin heinäkuussa pohjois-

maiden suurimmassa roolipelitapahtumassa Rope-

conissa Kultainen lohikäärme -tunnustuspalkinnolla 

pitkällisestä toiminnasta Suomen ei-digitaalisen peli-

kulttuurin edistämiseksi. Palkinnon myöntämisen pe-

rusteena oli etenkin ei-digitaalisten pelien laaja hyö-

dyntäminen nuorisotyössä jo 20 vuoden ajan. 

Hyvinkääsali 

Vuonna 2018 kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan hy-

väksymää toimintasuunnitelmaa on otettu käyttöön. 

Tilaisuuksien määrä 01–8/2018 oli 142 kpl ja koko-

naiskävijämäärä yli 26 000, toimintakatteen ollessa 

82 %. Tuotannollisen volyymin kasvu on huomattava, 

mutta alkuvuoden toimintakate on suurempi kuin 

vuotta aiemmin. 

Avustukset 

Yksiköille myönnettiin ulkopuolisia avustuksia alku-

vuoden aikana (AVI, museovirasto ym.) yhteensä 

98 000 €: liikuntapalveluille kahteen hankkeeseen 

38 000 €, liikunta- ja nuorisopalveluille yhteiseen 

hankkeeseen 27 000 € ja kaupunginmuseolle 33 000 

€. Näiden lisäksi yksiköt ovat hakeneet erilaisiin hank-

keisiin avustuksia. 

Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 

Vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut vuodenta-

kaiseen nähden yhdellä hyvinvointipäällikön aloitet-

tua tehtävässään keväällä.

Henkilöstömäärä Toteuma  
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018 

Ennuste 
2019 

Vakinaiset 75,0 73,0 73,0 75,0 
Määräaikaiset 17,0 13,0 13,5 17,0 
Yhteensä 92,0 86,0 86,5 92,0 
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Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 

 

Toimintatuottojen toteuma on budjettiin nähden 

erittäin suuri, vaikka budjetin tuottoarviota nostettiin 

ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Kah-

den ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana kertyi 

peräti 75,6 % koko vuodelle arvioiduista tuloista. To-

teumaa selittää erityisesti Hyvinkääsalin sekä uima-

lan suuri tuottokertymä: Hyvinkääsalin toiminta-

tuotot ovat lähes kaksinkertaistuneet edellisvuoden 

vastaavasta lukemasta. Lisäksi hankeavustuksia on 

kertynyt runsaasti. 

Hyvän tuottokertymän vastapainoksi myös palvelu-

alueen kulut ovat kasvaneet edellisvuodesta. Koko 

vuoden kulubudjetista on kahdeksan ensimmäinen 

kuukauden aikana käytetty 71,7 %, kun luku vuonna 

2018 oli selvästi pienempi (68,7 %). Kulukasvu selittyy 

mm. Hyvinkääsalin toiminnan aktiivisuudella, mikä 

on kasvattanut tuottojen lisäksi myös kuluja yli 

100 000 eurolla. Talousarvio näyttäisikin ylittyvän pal-

velujen ostojen osalta. 

Sisäisten vuokrien osalta erityisesti kaupunginmu-

seon kulut tulevat tällä tahdilla ylittämään koko vuo-

den talousarvion reilusti. Kaupunginmuseon tila-

vuokrien ylitys selittyy tilamuutosten myötä muuttu- 

neilla kustannuksilla. Koko vuoden ennuste on hie-

man talousarviota heikompi, sillä esimerkiksi henki-

löstökulujen, palvelujen ostojen ja vuokrakulujen 

osalta on ylityspaineita. Ylitysuhka kohdistuu etenkin  

 
 

 

 

museopalveluihin sekä kuhlan keskitettyihin palvelui-

hin. Tämän vuoksi loppuvuonna taloutta seurataan 

erityisen tarkasti, ja hankintojen sekä henkilöresurs-

sien käytössä noudatetaan huolellista tarveharkin-

taa. Lähtökohtana on, että kulttuuri- ja hyvinvointi-

lautakunta pysyy budjetissa. 

 

Määrärahamuutosesitykset 
 
Lautakunnalle esitetään 12 000 euron määrärahasiir-

toa irtaimen omaisuuden investointimäärärahoista 

(Sveitsin ulkoaltaan peitto) käyttötalouteen. 

 
Uudet intressitahotapahtumat 
 
Ei uusia intressitahotapahtumia. 

 
Oikeustapaukset 
 
Ei raportoitavia oikeustapauksia. 
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Tunnusluvut 
  

Toteuma  
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018 

Ennuste 
2019 

Liikuntapalvelut      
Toimintatunnit  1 692 2 200 2 640 2 500 
Asiakasmäärä  526 336 635 000 670 862 680 000 
€/asiakas, netto  6,58 7,85 7,62 7,59 

Nuorisopalvelut      
Asiakasmäärä  19 345 30 000 55 373 30 000 
€/asiakas, netto  33,56 33,88 17,90 33,88 
0-28 vuotiaat  14 382 15 134 15 088 15 134 
€/0-28 v, netto  45,15 67,16 65,69 67,16 

Hyvinkääsali      
Toimintatunnit  871 980 1 248 1 100 
Tilaisuudet  142 170 191 180 
Asiakasmäärä  26 474 32 000 32 198 35 000 
Menot, €/asiakas  24,29 21,25 24,56 24,00 
Tulot, €/asiakas  9,11 5,94 8,67 10,00 

Museotoiminta      
Asiakasmäärä  17 245 32 300 22 385 32 300 
€/asiakas, netto  41,33 29,06 42,44 29,06 

Yleinen kulttuuritoiminta     
Asukasmäärä  46 561 0 46 654 46 500 
€/asukas, netto  20,04 0 22 1,50 
Tapahtumakävijät  186 200 149 500 0 207 000 
€/kävijä  5,01 7,01 0,00 5,06 

Kaupunginkirjasto      
Lainausmäärä  439 915 665 000 662 775 665 000 
€/laina, netto  3,68 3,56 3,54 3,56 
Kävijät  212 932 320 000 321 164 320 000 
Aineistomääräraha/ 

asukas 4,44 6,93 7,13 6,93 
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Tekniikka ja ympäristö 

 
Tekninen lautakunta 

Hallinto ja kehittäminen 
Tekninen keskus 

Tekninen palvelukeskus 
Ateria- ja puhtauspalvelut, taseyksikkö 

Tilapalvelu, taseyksikkö 
 

Ympäristölautakunta 
Ympäristökeskus 
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Tekniikka ja ympäristö 
 

TEKNIIKKA JA 
YMPÄRISTÖ

Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
KS 2019

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2018 TP2018

Muutos % 
1- 8 

2018>2019

Ennuste 
2019

TOIMINTATUOTOT 37 552 059 57 935 715 64,8 % 36 949 066 57 608 782 1,6 % 57 150 268
Myyntituotot 16 104 089 24 423 834 65,9 % 16 531 472 25 087 178 -2,6 % 24 093 000
Maksutuotot 545 932 776 800 70,3 % 680 500 2 253 172 -19,8 % 808 400
Tuet ja avustukset 63 859 71 000 89,9 % 3 496 167 866 1726,9 % 94 800
Muut toimintatuotot 20 838 179 32 664 081 63,8 % 19 733 598 30 100 566 5,6 % 32 154 068
Valm. omaan käyttöön 1 506 664 2 706 208 55,7 % 1 736 867 2 888 446 -13,3 % 2 670 000
TOIMINTAKULUT -37 763 199 -58 358 405 64,7 % -36 553 758 -56 997 623 3,3 % -57 564 493
Henkilöstökulut -10 418 200 -16 346 877 63,7 % -10 786 019 -16 055 685 -3,4 % -16 021 987
Palvelujen ostot -15 979 935 -23 417 396 68,2 % -15 283 014 -23 341 695 4,6 % -23 466 606
Aineet, tarv. ja tavarat -4 356 522 -6 507 829 66,9 % -3 994 908 -6 610 485 9,1 % -6 489 984
Avustukset -56 733 -92 000 61,7 % -188 096 -118 367 -69,8 % -92 000
Muut toimintakulut -6 951 807 -11 994 303 58,0 % -6 301 721 -10 871 390 10,3 % -11 493 916
TOIMINTAKATE 1 295 525 2 283 518 56,7 % 2 132 175 3 499 605 -39,2 % 2 255 775
 Poistot ja arvonalent. -8 668 614 -14 177 130 61,1 % -8 636 859 -13 316 389 0,4 % -14 017 630  
 
 
Olennaiset tapahtumat 
 
Kotitalouksien tilanne on Suomessa ja laajemminkin 
euroalueella hyvä. Suomen talouden ennustetaan 
kasvavan tänä vuonna 1,3 % (PTT-ennuste: Kansanta-
lous syksy 2019, 12.9.2019). Julkissektorin talousnä-
kymät ovat kuitenkin haasteelliset. 

 

Talouden tilanne on kuntakentällä ja myös Hyvinkään 
kaupungilla vaikea. Toimialan talous on kokonaisuu-
tena toteutunut kohtuullisesti. Toimintatuottojen to-
teuma on 64,8 % vuosibudjetista ja toimintakulujen 
64,7 %. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan varsin 
hyvin budjetin mukaisena.  

Mainittavat talouden poikkeamat: 

Tilapalvelun vuokratuotot eivät ole toteutuneet alku-
vuonna arvioidun mukaisesti, mutta myös vuokriin 
liittyvät menot ovat arvioitua pienemmät. 

Teknisen keskuksen hallinnoimiin hankkeisiin on 
myönnetty seuraavat avustukset: 

EU-rahoitteinen LIFE-IP Canemure hanke yhteensä 
170 952 euroa vuosille 2018-2022. Avustuksesta on 
saatu ensimmäinen erä 34 190 euroa. 

Traficomin kestävän liikkumisen personal trainer pal-
velun pilotointi 20 625 euroa. 

 

Liikennealueiden kunnossapidossa on ulkoisten kus-
tannusten kasvua viime vuoteen nähden yhteensä 
noin 350 000 euroa johtuen erittäin lumisesta tal-
vesta.  

Hangonsillan pilaantuneiden maiden kustannuksiin 
ei ole varattuna määrärahaa ja kustannuksiksi arvioi-
daan 170 000 euroa. Tässä vaiheessa kustannusten 
ennustaminen on haasteellista, koska alueen pilaan-
tuneiden maiden määrä ja laatu selviävät vasta kai-
vettaessa. 

Investoinnit 

Sveitsin uimalan laajennuksen aloitus siirtyi syksyyn, 
joten sen vuoksi vuodelle 2019 varatusta 6 miljoonan 
euron investointimäärärahasta arvioidaan käytettä-
vän 2,2 miljoonaa euroa vuonna 2019. 

Metsäkaltevan kouluun varattiin vuoden 2019 budje-
tissa 5 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 kohteeseen ar-
vioidaan kuitenkin käytettävän 8,5 miljoonaa euroa.  

Kunnallisteknisten investointien osalta tekninen lau-
takunta päätti hylätä Läntisen yhdystien urakkatar-
jouksen liian kalliina. Investointikohteelle käyttö-
suunnitelmassa varattu 500 000 euroa on käytetty sa-
maan kohteeseen liittyvään Kirkkarinkadun vesihuol-
tosaneeraukseen 140 000 euroa, Lehtikorven alueen 
viimeistelyyn 135 000 euroa, Läntisen yhdystien ja 
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Koneenkadun kiertoliittymän viimeistelyyn 60 000 
euroa.  

Toimialan muut keskeiset tapahtumat: 

Kaupungin energiansäästötyöryhmän kokoama ja tä-
män vuoden energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpi-
teet sisältävä, ”Hyvinkään energiatehokkuus- ja il-
mastotoimenpiteiden vuosikello 2019” hyväksyttiin 
kaupunginhallituksessa helmikuussa. 

Hangonsiltatalon nimikilpailun myötä nimeksi valit-
tiin helmikuussa Kipinä. 

Metsäkaltevatalon KVR-urakoitsija on valittu ja raken-
nuslupa on myönnetty, sekä rakentaminen aloitettu 
maaliskuussa. 

Laurean opiskelijoiden kanssa kehitettiin tekymin 
projekteja varten projektien jälkianalyysin toiminta-
malli.  

Rakentavasti Hyvinkää –lehti jaettiin kotitalouksiin 
27.3. 

Toimialan organisaatiomuutokseen liittyviä yt-neu-
votteluita on käyty teknisen keskuksen, tilapalvelun ja 
teknisen palvelukeskuksen osalta. 

Tekymin henkilöstö muutti Renton ja Oikokujan toi-
mipisteistä maaliskuun lopulla kaupungintalolle. Tek-
ninen keskus ja tilapalvelu muuttivat kaupungintalon 
uuteen laajennusosaan. 

Hyvinkään kestävän kehityksen tiekartta- ja ympäris-
töohjelmaluonnokset asetettiin nähtäville ja niistä 
pyydettiin lausunnot. Esityksen valmistelua jatketaan 
saatujen lausuntojen pohjalta. 

Uuden keskuslukion Kipinän peruskiven muuraus 
8.5. 

Metsäkaltevatalon peruskiven muuraus 29.5.  

Viestintäkoordinaattori siirtyi kaupungin viestintäyk-
sikköön 1.5.2019 alkaen. Kaupungin aulapalveluiden 
toiminta ja henkilöstö siirtyivät tekymin hallinnon 
alaisuuteen 1.8.2019 alkaen. Käytiin myös yt-neuvot-
telut koskien kaupunginkanslian kirjaamotiimin uu-
delleenorganisoitumista.  

Nopon alueen pilaantuneiden maiden ja pohjaveden 
puhdistaminen alkoi syksyllä. Hyvinkään kaupunki ja 
Pirkanmaan ELY-keskus ovat sopineet alueen puhdis-
tamisesta valtion jätehuoltotyönä. 

 
 

Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 
 
Henkilöstömäärän muutokset käydään läpi palvelu-
alueittain. 

 

Tekninen lautakunta 
 

Tekninen lautakunta Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
KS 2019

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2018 TP2018

Muutos % 
1- 8 

2018>2019

Ennuste 
2019

TOIMINTATUOTOT 36 980 522 57 079 415 64,8 % 36 411 131 56 748 453 1,6 % 56 293 968
Myyntituotot 16 074 508 24 374 334 65,9 % 16 517 297 25 018 300 -2,7 % 24 043 500
Maksutuotot 6 000 6 000 100,0 % 159 263 1 475 487 -96,2 % 6 600
Tuet ja avustukset 63 859 40 000 159,6 % 3 496 164 025 1726,9 % 94 800
Muut toimintatuotot 20 836 155 32 659 081 63,8 % 19 731 075 30 090 642 5,6 % 32 149 068
Valm. omaan käyttöön 1 506 664 2 706 208 55,7 % 1 736 867 2 888 446 -13,3 % 2 670 000
TOIMINTAKULUT -36 596 588 -56 539 340 64,7 % -35 356 997 -55 146 123 3,5 % -55 745 428
Henkilöstökulut -9 530 243 -15 034 890 63,4 % -9 938 919 -14 760 481 -4,1 % -14 710 000
Palvelujen ostot -15 783 908 -23 084 852 68,4 % -15 064 693 -22 980 294 4,8 % -23 134 062
Aineet, tarv. ja tavarat -4 347 298 -6 486 229 67,0 % -3 980 429 -6 591 632 9,2 % -6 468 384
Avustukset -54 733 -90 000 60,8 % -186 296 -116 567 -70,6 % -90 000
Muut toimintakulut -6 880 407 -11 843 369 58,1 % -6 186 660 -10 697 148 11,2 % -11 342 982
TOIMINTAKATE 1 890 597 3 246 283 58,2 % 2 791 001 4 490 777 -32,3 % 3 218 540
 Poistot ja arvonalent. -8 666 312 -14 177 130 61,1 % -8 633 022 -13 310 633 0,4 % -14 014 630  
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Hallinto ja kehittäminen 
 

Tekymin hallinto ja 
kehittäminen

Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
KS 2019

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2018 TP2018

Muutos % 
1- 8 

2018>2019

Ennuste 
2019

TOIMINTATUOTOT 622 374 924 000 67,4 % 557 619 899 573 11,6 % 924 600
Myyntituotot 274 661 393 000 69,9 % 262 760 422 793 4,5 % 393 000
Maksutuotot 6 000 6 000 100,0 % 6 600 6 600 -9,1 % 6 600
Tuet ja avustukset 0 0 0 1 357
Muut toimintatuotot 341 713 525 000 65,1 % 288 259 468 823 18,5 % 525 000
TOIMINTAKULUT -3 090 782 -4 951 651 62,4 % -3 272 925 -4 514 726 -5,6 % -4 907 132
Henkilöstökulut -650 849 -1 067 874 60,9 % -621 179 -942 556 4,8 % -1 020 000
Palvelujen ostot -2 360 397 -3 626 892 65,1 % -2 565 189 -3 438 801 -8,0 % -3 626 892
Aineet, tarv. ja tavarat -16 143 -16 645 97,0 % -6 005 -9 935 168,8 % -20 000
Muut toimintakulut -63 393 -240 240 26,4 % -80 552 -123 434 -21,3 % -240 240
TOIMINTAKATE -2 468 407 -4 027 651 61,3 % -2 715 306 -3 615 153 -9,1 % -3 982 532
 Poistot ja arvonalent. -459 0 -4 238 -5 924 -89,2 % -700  
 
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Toimialan hallinnon palvelut ovat tarkoitettu henkilö-
kunnalle, päätöksentekijöille sekä ulkoisille asiak-
kaille. Palvelut on päivitetty vastaamaan vuoden 2019 
tilannetta. 

Palveluiden tarkoitus on: 

 taata hyvä hallinto sekä sen läpinäkyvyys ja 
ajantasaisuus (tekniikan ja ympäristön osalta) 

 toimialan yksiköiden mahdollisimman sujuva 
toiminta 

 asiakaspalvelu kaupungin sisäisille ja ulkoi-
sille asiakkaille. 

 
Hallinnon keskeisiä tehtäviä ovat: 

 päätöksenteon tuki 
 asiakaspalvelu 
 talouspalvelut 
 asianhallinta 

 

 tietopalvelut 
 hankintapalvelut 
 henkilöstöpalvelut 
 pysäköinninvalvonta. 

 
Toimialan hallinnon kuluista katetaan myös Hyvin-
kään maksuosuus Keski-Uudenmaan pelastuslaitok-
selle. 

Olennaiset tapahtumat 
 
Viestintäkoordinaattori siirtyi kaupungin viestintäyk-
sikköön 1.5.2019 alkaen. Kaupungin aulapalveluiden 
toiminta ja henkilöstö siirtyivät tekymin hallinnon 
alaisuuteen 1.8.2019 alkaen. Käytiin myös yt-neuvot-
telut koskien kaupunginkanslian kirjaamotiimin uu-
delleenorganisoitumista.  

Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 
Taloussuunnittelija aloitti työssään 1.1.2019 ja pysä-
köinninvalvonnassa aloitti uusi tarkastaja 1.4.2019 al-
kaen. 

 

 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018

Ennuste 
2019

Vakinaiset 17,0 18,0 15,0 18,5
Määräaikaiset 2,0 3,0 0,0
Yhteensä 19,0 18,0 18,0 18,5  
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Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 

Ei raportoitavaa. 

 
Määrärahamuutosesitykset 
 
Ei muutosesityksiä. 

 

Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018

Ennuste 
2019

Toimintakulut/asukas 66 105 96 96
Hallintoteht.kust./ 
toimialan br.kust.(%) 1,7 % 1,5 % 1,8 % 1,7 %
Teknisen lautakunnan kokous 8 11 11 12
Pysäköintivirhemaksut, kpl 7 266 11 000 9 057 11 000  
 
 

Tekninen keskus 
 

Tekninen keskus Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
KS 2019

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2018 TP2018

Muutos % 
1- 8 

2018>2019

Ennuste 
2019

TOIMINTATUOTOT 553 111 1 287 300 43,0 % 753 797 3 148 795 -26,6 % 1 390 100
Myyntituotot 122 398 852 000 14,4 % 222 573 1 126 543 -45,0 % 900 000
Maksutuotot 0 0 149 138 1 452 966 -100,0 % 0
Tuet ja avustukset 34 190 0 0 113 294 54 800
Muut toimintatuotot 396 523 435 300 91,1 % 382 086 455 992 3,8 % 435 300
Valm. omaan käyttöön 283 861 655 000 43,3 % 348 025 598 041 -18,4 % 655 000
TOIMINTAKULUT -5 470 460 -7 434 009 73,6 % -5 228 224 -9 226 859 4,6 % -7 536 816
Henkilöstökulut -744 927 -1 252 709 59,5 % -840 341 -1 251 123 -11,4 % -1 100 000
Palvelujen ostot -4 202 478 -5 453 284 77,1 % -3 674 657 -6 418 698 14,4 % -5 710 000
Aineet, tarv. ja tavarat -410 453 -539 356 76,1 % -465 628 -775 819 -11,8 % -538 156
Avustukset -54 718 -90 000 60,8 % -186 281 -113 145 -70,6 % -90 000
Muut toimintakulut -57 884 -98 660 58,7 % -61 317 -668 075 -5,6 % -98 660
TOIMINTAKATE -4 633 488 -5 491 709 84,4 % -4 126 402 -5 480 023 12,3 % -5 491 716
 Poistot ja arvonalent. -4 082 476 -7 038 201 58,0 % -3 915 086 -6 176 269 4,3 % -7 038 201  
 
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Teknisen keskuksen tehtävänä on huolehtia yleisten 
alueiden omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä. 
Yksikkö suunnittelee yleisiin alueisiin liittyvät raken-
teet ja vastaa niiden rakennuttamisesta ja ylläpitämi-
sestä. Lisäksi yksikkö huolehtii vesihuoltoverkoston, 
urheilu- ja liikuntapaikkojen sekä muiden maa-, vesi- 
ja ympäristörakenteiden teknisistä selvityksistä ja 
suunnitelmista sekä rakennuttamisesta. 

Yksikön tehtäviin kuuluu huolehtia kaupungin luon-
nonvaroista sekä maa- ja metsätaloudesta. 

 
Yksikön tehtäviin kuuluu toimivaltaisen joukkoliiken-
neviranomaisen tehtävät. Yksikkö huolehtii liikenne-
järjestelmästä sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja va-
listustyöstä. Lisäksi yksikkö vastaa kaupungin kulje-
tusten koordinoinnista. 

 
Olennaiset tapahtumat 
 
Leikkipaikkojen rakentamista ja peruskorjaamista 
ohjaava Leikkipaikkaohjelman vuosille 2019-2023 val-
mistui samoin monitavoitteinen metsäsuunnitelma 
vuosille 2019 – 2029. Hangonradan ylittävän Vanhan-
kirkonsillan yleissuunnitelma hyväksyttiin teknisessä 
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lautakunnassa ja jatkosuunnitelman pohjaksi valittiin 
vaihtoehto, jossa kaarisillan pääaukossa on Langer-
palkki.   

Kauden aikana toteutettiin mm. Hangonsillan II B alu-
een massanvaihtourakka, Hyvinkäänkadun alueen 

katu- ja vesihuoltosaneerausurakka, Kirkkarinkadun 
vesihuoltosaneeraus, Martinkadun saneerauksen vii-
meistelytyöt ja Värimestarin puiston puistoväylien ra-
kentamisurakka. 

 

 
Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 
 
 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018

Ennuste 
2019

Vakinaiset 18,0 20,6 18,0 19,0
Määräaikaiset 2,0 0,8 2,0 1,0
Yhteensä 20,0 21,4 20,0 20,0  
 
 
Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 

Alkuvuoden lumikertymä oli nelinkertainen edelli-
seen talveen verrattuna ja tästä syystä katujen au-
rauksen ja lumen poisajon kustannukset kasvoivat 
noin 350 000 euroa vuoden takaiseen verrattuna. 

Kunnallisteknisten investointien osalta tekninen lau-
takunta päätti hylätä Läntisen yhdystien urakkatar-
jouksen liian kalliina. Investointikohteelle käyttö-
suunnitelmassa varattu 500 000 euroa on käytetty sa-
maan kohteeseen liittyvään Kirkkarinkadun vesihuol-
tosaneeraukseen 140 000 euroa,  
 
Lehtikorven alueen viimeistelyyn 135 000 euroa, Län-
tisen yhdystien ja Koneenkadun kiertoliittymän vii-
meistelyyn 60 000 euroa.  

Investointien käyttösuunnitelmassa on arvioitu Ara-
avustuksista tuloiksi 500 000 euroa, mutta tästä on 
toteutumassa vain 317 000 euroa. Lisäksi Ara-avus-
tuksista käytetään käyttötalouden puolella 167 000 
euroa Hangonsillan alueen massanvaihdon pilaantu-
neiden maiden puhdistamiskuluihin. 

 
Määrärahamuutosesitykset 
 
Ei muutosesityksiä käyttötalouden osalta 

 

. 

 
 

Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018

Ennuste 
2019

Ylläpid. liikenneal, hehtaari 297 297 297 297
Toimintakulut/ylläpid. ha 7 872 10 383 10 333 11 500
Joukkoliikennemenot /as. 17,2 27,7 28,5 27,7  
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Tekninen palvelukeskus (sis. Ateria- ja puhtauspalvelut) 
 

Tekninen 
palvelukeskus

Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
KS 2019

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2018 TP2018

Muutos % 
1- 8 

2018>2019

Ennuste 
2019

TOIMINTATUOTOT 16 097 913 24 428 802 65,9 % 16 038 457 23 543 911 0,4 % 24 049 468
Myyntituotot 15 677 021 23 129 334 67,8 % 16 031 436 23 456 697 -2,2 % 22 750 000
Maksutuotot 0 0 3 525 15 921 -100,0 % 0
Tuet ja avustukset 29 668 40 000 74,2 % 3 496 46 874 748,6 % 40 000
Muut toimintatuotot 391 224 1 259 468 31,1 % 0 24 420 1 259 468
Valm. omaan käyttöön 1 112 428 2 006 208 55,4 % 1 361 579 2 131 441 -18,3 % 1 900 000
TOIMINTAKULUT -16 915 667 -26 009 505 65,0 % -16 590 949 -25 143 961 2,0 % -25 667 200
Henkilöstökulut -7 642 662 -11 964 805 63,9 % -7 985 539 -11 841 104 -4,3 % -11 850 000
Palvelujen ostot -6 288 346 -9 564 870 65,7 % -5 669 417 -8 631 834 10,9 % -9 357 370
Aineet, tarv. ja tavarat -1 451 548 -2 279 048 63,7 % -1 362 987 -2 201 053 6,5 % -2 259 048
Avustukset -15 0 -15 -15 0
Muut toimintakulut -1 533 096 -2 200 782 69,7 % -1 572 991 -2 469 956 -2,5 % -2 200 782
TOIMINTAKATE 294 674 425 505 69,3 % 809 087 531 391 -63,6 % 282 268
 Poistot ja arvonalent. -176 554 -438 200 40,3 % -175 091 -329 987 0,8 % -275 000  
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Teknisen palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa 
kaupunkiorganisaation eri yksiköille infrapalveluita 
ja kiinteistöpalveluita sekä ateria- ja puhtauspalve-
luita. 

Olennaiset tapahtumat 
 
Teknisen palvelukeskuksen kauden merkittävimpiä 
infrarakentamisen kohteita olivat Kravunlaakson  

kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen, Kirkka-
rinkadun vesihuoltosaneeraus ja Martinkadun sa-
neerauksen viimeistelytyöt 

Kiinteistöpalveluiden merkittävimpiä kohteita olivat 
Vehkojan koulun kotitalousluokkien ja musiikkiluo-
kan sekä teknisentyön luokan peruskorjaustyöt 
sekä pääterveysaseman ja urheilupuiston raken-
nusten muutostyöt. 

Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 
 
Ei muutoksia. 

 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018

Ennuste 
2019

Vakinaiset 136,0 150,0 139,0 136,0
Määräaikaiset 11,0 11,0 11,0
Yhteensä 147,0 150,0 150,0 147,0  
 
  
Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 
Ei raportoitavaa. 

 
Määrärahamuutosesitykset 
 
Ei muutosesityksiä. 
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Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018

Ennuste 
2019

Infrapalvelut
7 886 11 000 11 052 11 000
4 223 9 600 10 007 4 500

Kiinteistöpalvelut
10 060 13 000 14 700 14 500
10 680 16 500 16 900 1 600

Infra-rak. lask. tunnit

Rakentamispalv. lask. tunnit
Sähköpalv. lask. tunnit

Korjaamon lask. tunnit

 
 

Ateria- ja puhtauspalvelut, taseyksikkö 
 
Ateria- ja 
puhtauspalvelut 
(taseyksikkö)

Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
KS 2019

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2018 TP2018

Muutos % 
1- 8 

2018>2019

Ennuste 
2019

TOIMINTATUOTOT 6 669 966 10 497 434 63,5 % 7 296 265 10 565 904 -8,6 % 10 240 000
Myyntituotot 6 669 968 10 457 434 63,8 % 7 296 265 10 528 104 -8,6 % 10 200 000
Tuet ja avustukset 0 40 000 0,0 % 0 37 800 40 000
Muut toimintatuotot -1 0 0 0 0
TOIMINTAKULUT -6 564 572 -10 452 652 62,8 % -6 885 869 -10 466 189 -4,7 % -10 194 630
Henkilöstökulut -3 224 504 -4 946 402 65,2 % -3 600 152 -5 203 861 -10,4 % -4 850 000
Palvelujen ostot -2 241 110 -3 701 737 60,5 % -2 216 887 -3 575 511 1,1 % -3 554 000
Aineet, tarv. ja tavarat -700 967 -1 213 883 57,7 % -603 443 -997 620 16,2 % -1 200 000
Muut toimintakulut -397 991 -590 630 67,4 % -465 387 -689 196 -14,5 % -590 630
TOIMINTAKATE 105 394 44 782 235,3 % 410 396 99 716 -74,3 % 45 370
 Poistot ja arvonalent. -29 518 -46 000 64,2 % -17 382 -27 581 69,8 % -46 000  
 

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Ateria- ja puhtauspalvelut -palveluyksikkö tuottaa ja 
järjestää ateria- ja puhtauspalveluita kaupunkiorga-
nisaation sisällä. Yksikkö tuottaa pääosan kaupunki-
organisaation ateria- ja puhtauspalveluista omana 
työnä. Lisäksi yksikkö toimii palveluiden järjestäjänä 
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän (Keusote) 
ateria- ja puhtauspalveluiden osalta Hyvinkään koh-
teissa. Keusotelle palvelut tuottavat Fazer Food Servi-
ces Oy ja Hyvinkään kaupungin ateria- ja puhtauspal-
velut. 

Olennaiset tapahtumat 
Ateria- ja puhtauspalveluiden uusi organisaatio aloitti 
toimintansa 1.1.2019. Uuden organisaation toimin-
tayksiköt ovat: 

 

Ateria- ja puhtauspalveluiden hallinto, Ateriapalvelut 
ja Puhtauspalvelut. 

Yläkouluissa aloitettiin maaliskuussa kokeilu, jossa 
kasvisruoka oli kaikkien oppilaiden vapaasti otetta-
vissa. Kokeilu muutettiin kevään aikana pysyväksi 
käytännöksi kaikissa yläkouluissa. Elokuussa toimin-
tamalli laajennettiin koskemaan myös kaikkia alakou-
luja. Kasvisruoasta tuli näin toinen ruokavaihtoehto 
kouluissa. 

Hävikkiruoan vähentämiseksi Aseman koululla aloi-
tettiin käytäntö, jossa halukkaat oppilaat voivat käydä 
halutessaan uudestaan syömässä klo 12, jos ruokaa 
on jäänyt. 
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Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 
 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018

Ennuste 
2019

Vakinaiset 142,0 135,0 144,0 135,0
Määräaikaiset 13,0 8,0 7,0
Yhteensä 155,0 135,0 152,0 142,0  
 
Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 

Ei poikkeamia.  

 
Määrärahamuutosesitykset 
 
Ei muutosesityksiä. 

 
Tunnusluvut Toteuma 

1- 8/2019 TA 2019 TP 2018
Ennuste 

2019
Ateriapalvelut

614 781 1 064 855 1 037 631 1 045 731
216 503 316 396 331 605 326 482

Puhtauspalvelut
71 781 71 673 71 673 71 781
16 559 16 740 16 595 16 559
25 394 30 352 34 686 25 394

Koululounas, kpl
Päiväkotilounas, kpl

Koulusiivousneliöt, m2

Päiväkotisiivousneliöt, m2

Muut kohteet siivousneliöt, m2  
 

Tilapalvelu, taseyksikkö 
 

Tilapalvelu 
(taseyksikkö)

Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
KS 2019

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2018 TP2018

Muutos % 
1- 8 

2018>2019

Ennuste 
2019

TOIMINTATUOTOT 19 707 123 30 439 313 64,7 % 19 061 258 29 156 174 3,4 % 29 929 800
Myyntituotot 427 0 528 12 267 -19,1 % 500
Tuet ja avustukset 0 0 0 2 500
Muut toimintatuotot 19 706 696 30 439 313 64,7 % 19 060 730 29 141 407 3,4 % 29 929 300
Valm. omaan käyttöön 110 376 45 000 245,3 % 27 263 158 964 304,9 % 115 000
TOIMINTAKULUT -11 119 680 -18 144 176 61,3 % -10 264 899 -16 260 576 8,3 % -17 634 280
Henkilöstökulut -491 805 -749 503 65,6 % -491 860 -725 699 0,0 % -740 000
Palvelujen ostot -2 932 688 -4 439 806 66,1 % -3 155 430 -4 490 961 -7,1 % -4 439 800
Aineet, tarv. ja tavarat -2 469 153 -3 651 180 67,6 % -2 145 809 -3 604 826 15,1 % -3 651 180
Avustukset 0 0 0 -3 408 0
Muut toimintakulut -5 226 035 -9 303 687 56,2 % -4 471 800 -7 435 683 16,9 % -8 803 300
TOIMINTAKATE 8 697 819 12 340 137 70,5 % 8 823 622 13 054 561 -1,4 % 12 410 520
 Poistot ja arvonalent. -4 406 823 -6 700 729 65,8 % -4 538 607 -6 798 454 -2,9 % -6 700 729  
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Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Tilapalvelu hallitsee kaupungin omistamia ja vuok-
ralle ottamia toimitiloja ja vastaa tilojen hankkimi-
sesta, myymisestä, sisään ja ulosvuokraamisesta, 
kiinteistönpidosta, suunnittelusta ja rakennuttami-
sesta. 

Olennaiset tapahtumat 
 
Hangonsiltatalo Kipinän peruskivi muurattiin 
8.5.2019. Rakennustyöt ovat jatkuneet ilman mainit-
tavia murheita yhteisesti laaditun aikataulun mukai-
sesti. Loppukustannusarvio pitää. 

Tapainlinnan laajennuksen tarveselvitys hyväksyttiin 
opetuslautakunnassa 28.5.2019, minkä jälkeen han-
kesuunnitelman laadinta aloitettiin välittömästi. 

Metsäkaltevatalon peruskivi muurattiin 29.5.2019. 
Kohteen rakennustyöt ovat sujuneet alkuperäistä ai-
kataulua  

nopeammin ja kustannuksissa on noin 300 000 eu-
ron ylitysuhka. 

Uimalan laajennuksen urakkatarjoukset saatiin kesä-
kuun puolivälissä. Rakennustyöt aloitetaan suojasei-
nän rakentamisella vanhan osan ja laajennusosan vä-
lille lokakuun aikana.  

Investointien määrärahamuutokset on raportoitu toi-
mialan yleisessä osiossa.  

Raportointijakson aikana myytiin yksi osakehuo-
neisto. 

 
Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 
 
Tilapalvelut saivat joukkoihinsa kaksi uutta henkilöä, 
rakennusvalvoja aloitti 15.3 ja rakennuttamisen pro-
jektipäällikkö 1.4.  

 

 

Henkilöstömäärä
Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018

Ennuste 
2019

Vakinaiset 11,0 12,0 11,5 11,0
Määräaikaiset 0,0 0,5 1,0 0,5
Yhteensä 11,0 12,5 12,5 11,5  
 
 

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 

Kylmä alkutalvi nosti lämmityskustannuksia ennakoi-
tua korkeammiksi. Tilanne tasaantuu todennäköi-
sesti vuoden kuluessa. Käyttötalouteen kirjattavien 
korjauskustannusten toteutumista seurataan tar-
kasti, esimerkiksi Aseman koulun kosteusvahinko-
korjaukset lisäävät kustannuksia. Asiantuntijapalve-
luissa on ylitystä johtuen valvontakameroiden lisäyk-
sistä sekä kiinteistöjen vartioinnista. Näillä toimilla on 
parannettu kaupunkilaisten turvallisuutta.  

Investointien puolella rakennusten peruskorjauk-
sissa ja muutostöissä on mahdollinen lievä ylitysuhka 
tämän hetken ennusteen mukaan. 
 

Määrärahamuutosesitykset 
 
Ei muutosesityksiä. 
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Tunnusluvut
Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018

Ennuste 
2019

192 200 192 200 192 700 192 200
162 300 163 600 160 100 163 600

25 400 25 400 29 700 25 400
Vapaat tilat, htm2 4 500 3 200 2 900 2 900

Asunnot, kpl 8 10 25 7
16 700 15 000 16 210 16 000

7,24 6,50 7,09 6,93

Hallinnassa olevat toimitilat
Omat toimitilat, htm2

Vuokralle otetut toimitilat, htm2

Kiinteistöjen ylläpitokust., 1000 €
Kiinteistöjen ylläpitokust., €/m2/kk  
 

Ympäristölautakunta 

Ympäristökeskus 
 

Ympäristölautakunta Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
KS 2019

Toteuma-% 
MKS 2019

Toteuma 
1- 8/2018 TP2018

Muutos % 
1- 8 

2018>2019

Ennuste 
2019

TOIMINTATUOTOT 571 538 856 300 66,7 % 537 936 860 329 6,2 % 856 300
Myyntituotot 29 582 49 500 59,8 % 14 175 68 879 108,7 % 49 500
Maksutuotot 539 932 770 800 70,0 % 521 238 777 685 3,6 % 801 800
Tuet ja avustukset 0 31 000 0,0 % 0 3 841 0
Muut toimintatuotot 2 024 5 000 40,5 % 2 523 9 924 -19,8 % 5 000
TOIMINTAKULUT -1 166 610 -1 819 065 64,1 % -1 196 761 -1 851 500 -2,5 % -1 819 065
Henkilöstökulut -887 958 -1 311 987 67,7 % -847 100 -1 295 205 4,8 % -1 311 987
Palvelujen ostot -196 027 -332 544 58,9 % -218 321 -361 401 -10,2 % -332 544
Aineet, tarv. ja tavarat -9 225 -21 600 42,7 % -14 479 -18 853 -36,3 % -21 600
Avustukset -2 000 -2 000 100,0 % -1 800 -1 800 -2 000
Muut toimintakulut -71 400 -150 934 47,3 % -115 061 -174 242 -37,9 % -150 934
TOIMINTAKATE -595 072 -962 765 61,8 % -658 825 -991 172 -9,7 % -962 765
 Poistot ja arvonalent. -2 302 0 -3 837 -5 756 -40,0 % -3 000  
 

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Ympäristökeskus on palvelu- ja tulosalue, joka huo-
lehtii kaupungin rakennusvalvonta-, ympäristön ja 
luonnonsuojelu-, asuntotoimen- sekä ympäristöter-
veydenhuoltopalveluista viranomaistehtävineen. 

 Ympäristölautakunta, hallinnon tehtävänä on palve-
lualueen lautakunta-, hallintopalvelujen tuottaminen 
sekä ympäristökeskuksen toiminnan johtaminen, ke-
hittäminen, valvonta ja ohjaus kaupungin ja toimialan 
yhteisten periaatteiden, tulos- ja palvelutavoitteiden 
mukaisesti. 

Ympäristöpalvelu huolehtii ympäristön- ja luonnon-
suojelusta sekä niihin liittyvästä tiedotuksesta ja va-
listuksesta, ympäristön tilan seurannasta, ympäris-
tönsuojeluhankkeiden toteuttamisesta sekä lupa- ja 
valvontaviranomaispalveluista tavoitteena turvata 
terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja virikkeitä antava 

elinympäristö sekä monipuolinen ja ekologisesti kes-
tävä luonnonympäristö. Keskeisenä toiminta-ajatuk-
sena on ennaltaehkäisevä ympäristönsuojelutyö. 
Kestävän kehityksen toimintaa ja kaupunkiorganisaa-
tion ympäristönhallintaa ohjataan ympäristöpalve-
lusta. 

 Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäise-
vää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioiden 
valvotaan viime kädessä ihmisen terveyteen vaikutta-
vaa elinympäristöä. Ympäristöterveydenhuoltoon 
kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupak-
kalain ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta 
sekä eläinlääkäripalvelut. 

Rakennusvalvonnan tehtävänä on maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa säädetyllä tavalla valvoa rakentamista 
ja rakennettua ympäristöä sekä kaavoituksen toteu-
tumista. Rakennusvalvonta antaa rakentamisen neu-
vontaa ja ohjausta sekä käsittelee rakentamiseen tar-
vittavat luvat ja suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset. 
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Rakennusvalvonnalle kuuluvat myös asumiseen liitty-
vät viranomaistehtävät, kuten asukasvalintojen val-
vonta sekä korkotukilainat. 

Ympäristökeskuksen palveluyksiköiden palvelutuo-
tantoa tuetaan ostopalveluilla sekä valtion ja muiden 
kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistämällä alu-
eellisia ja kansallisia yhteistyöverkostoja hyödyntäen. 
Toimintaa kehitetään yhteistyötä tiivistämällä kau-
pungin omien palveluyksiköiden kanssa. 

 

Olennaiset tapahtumat 
 
Hyvinkäälle laadittava kestävän kehityksen tiekartta- 
ja ympäristöohjelmaluonnoksista saatiin pyydetyt 
lausunnot. Myös mielipiteitä tuli kuulemisen yhtey-
dessä. Kestävän kehityksen tavoitteiden ja toimenpi-
teiden työstämistä on jatkettu saatujen lausuntojen 
ja annettujen mielipiteiden pohjalta.  

Hyvinkään kaupunki osallistuu Motiva Oy:n koordi-
noimaan ilmastojohtajat hankkeeseen, jossa luodaan 
malli vähähiilisyyden johtamiseen kuntaorganisaa-
tiossa. Hankkeen ensisijainen menetelmä on ver-
taisarviointi, jossa kunnat pääsevät oppimaan toisil-
taan. Tuloksena koostetaan vähähiilisen johtamisen 
reseptikirja kaikkien Suomen kuntien käyttöön. Hy-
vinkään lisäksi hankkeessa ovat mukana seuraavat 
edelläkävijäkunnat: Iin kunta, Jyväskylän kaupunki, 
Kuopion kaupunki, Lahden kaupunki ja Lappeenran-
nan kaupunki.  

Hyvinkään kaupunki on ollut vuodesta 2017 lähtien 
mukana partnerina Itämeren suojeluun tähtäävässä 
"Reducing Emissions by Turning Nutrients and Car-
bon into Benefits" – hankkeessa, jossa tavoitteena on 
vahvistaa kestävää kehitystä Itämeren alueella vä-
hentämällä ravinteiden ja hiilen huuhtoutumista ja 
kasvihuonekaasupäästöjä. Hanketta koordinoi Tuk-
holman ympäristöinstituutti. Muut partnerit ovat 
Ruotsista, Puolasta ja Tanskasta. Hankkeessa mallin-
netaan ja arvioidaan lupaavimpien EKO-teknologioi-
den (esim. biokaasun tuotanto jätevesilietteestä ja 
lannasta) ekologisia ja sosioekonomisia vaikutuksia. 

Vantaanjoen valuma-alue toimii hankkeen pilottiva-
luma-alueena. Viikolla 20 pidettiin vuotuinen tiedon-
vaihto- ja oppimistapahtuma Puolan Gdańskissa.  

Kytäjä-Usmin alueen lammista Iso-Haiskarin Kiiski-
lammin, Kolmiperslammin, Piilolammin, Jauholam-
min, Urolammin ja Usminjärven vedenlaatua on tut-
kittu Hyvinkään pintavesien seurantaohjelman mu-
kaisesti elokuussa 2019. Aikaisempiin seurantavuo-
siin verrattuna lampien ravinnepitoisuudet olivat py-
syneet varsin vakaina. Tulokset Suomen ympäristö-
keskuksen ylläpitämään Avoin tieto -palveluun. Syk-
syn aikana vuoden 2019 seurantatulokset kootaan 
Hyvinkään ympäristöpalvelun tilaamaksi raportiksi ja 
uusin tieto päivitetään Järviwiki-sivustolle. 

Kytäjärvellä suoritettiin Nordic verkkokoekalastus 12-
16.8.2019. Koekalastuksen tulokset raportoidaan 
syksyn aikana.  

Uimavesien laatu oli kesällä hyvä. Keskikesän viileistä 
sääolosuhteista johtuen sinilevää esiintyi vain hetkel-
lisesti vähäisiä määriä Usminjärven, Kytäjärven ja 
Märkiöjärven rannoilla.  

Ympäristöterveydenhuolto siirtyi tammikuussa käyt-
tämään uutta ympäristöterveydenhuollon valvonta-
tietojärjestelmä VATI:a. VATI- järjestelmän toimivuus 
on pitkän ongelmallisen alun jälkeen hieman paran-
tunut, mutta ongelmia ohjelman käytössä syntyy 
edelleen usein.  Ongelmia aiheuttavat niin esiin tule-
vat vikatilanteet kuin ohjelman kehittymättömyyskin. 
Ohjelman raportointiominaisuudet eivät ole edel-
leenkään käytössä. 

Uudenmaan ympäristöterveydenhuollon yksiköiden 
yhteistyö on tiivistynyt merkittävästi viime vuosina. 
Huhtikuussa järjestettiin elintarvikevalvonnan yhte-
näistämistapaaminen ja vastaavia yhteistyötapaami-
sia on suunnitteilla useita loppuvuodeksi. Heinäkuun 
alussa otettiin käyttöön kuuden Uudenmaan valvon-
tayksikön (ml. Hyvinkää) yhteinen käyttäjätili laatujär-
jestelmä Laatunettiin. Yhteisen laatujärjestelmäalus-
tan avulla on mahdollisuus yhtenäistää käytäntöjä 
yksiköiden välillä entistä paremmin.  
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Henkilöstömäärän kehitys tammi-elokuussa 
 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018

Ennuste 
2019

Vakinaiset 23,0 22,5 23,0 23,0
Määräaikaiset 3,0 1,5 3,0 3,0
Yhteensä 26,0 24,0 26,0 26,0  
 
 
Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi 
 
 
Määrärahamuutosesitykset 
 
Ei määrärahamuutoksia. 

 

Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2019 TA 2019 TP 2018

Ennuste 
2019

Rakennusvalvonta
Lupapäätökset 220 350 343 300

230 450 542 400

44 100 55
Ympäristöpalvelu

317 320 346 400

40 100 50 50

454 600 731 650
Eläinpotilaat 1 275 1 500 2 072 1 800

100 100 97 100

Ympäristöterveydenhuolto
Valvontatarkastukset

Ilmoitusten ja hakemusten 

Lupapäätösten käsittelyaika 
kuuluttamisesta, 

Vast.työnjohtajan päätökset
Lupapäätösten käsittelyaika 
vireilletulosta, 
2 kk:n tavoiteajassa, %

Valvontatoimenpiteet, kpl

 
 
 
Uudet intressitahotapahtumat 
 
Tammi-elokuussa ei ollut raportoitavia intressi-
taho-tapahtumia. 

 
 

 
Oikeustapaukset 
 
Hallinto-oikeuksissa on vireillä yksittäisiä oikeusta-
pauksia, joilla ei ennalta arvioituna ole taloudellisia 
vaikutuksia kaupungille. 
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Hyvinkään Vesi 
Kunnallinen liikelaitos 
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Hyvinkään Vesi 

Kunnallinen liikelaitos 
 

Hyvinkään Vesi Toteuma 
1- 8/2019

Muutettu 
TA2019

Tot.-% MKS 
2018

Toteuma 
1- 8/2018 TP2018

Muutos % 
1- 8

2018>2019

Ennuste 
2019

Liikevaihto 6 538 476 10 308 214 63,4 6 568 253 10 195 166 -0,5 10 208 259
Myyntituotot 6 536 806 10 306 214 63,4 6 567 753 10 187 266 -0,5 10 206 214
Maksutuotot 1 625 2 000 81,3 0 7 400 2 000
Liiketoiminnan muut tuotot 45,14 0 500 500 45

Valmistus omaan käyttöön 135 441 147 500 91,8 103 891 193 378 30,4 147 500

Materiaalit ja palvelut -1 479 054 -2 857 181 51,8 -1 790 787 -2 579 817 -17,4 -2 699 998
Ostot tilikauden aikana -745 267 -1 285 357 58,0 -774 468 -1 184 977 -3,8 -1 285 357
Palvelujen ostot -733 787 -1 571 824 46,7 -1 016 319 -1 394 840 -27,8 -1 414 641

Henkilöstökulut -1 230 657 -1 894 274 65,0 -1 111 682 -1 750 025 10,7 -1 894 274
Palkat ja palkkiot -963 399 -1 487 854 64,8 -852 069 -1 351 364 13,1 -1 487 854
Henkilösivukulut -267 258 -406 420 65,8 -259 613 -398 661 2,9 -406 420

Poistot ja arvonalentumiset -2 869 294 -4 767 870 60,2 -3 104 974 -4 668 872 -7,6 -4 767 870
Suunn. mukaiset poistot -2 869 294 -4 767 870 60,2 -3 104 974 -4 668 872 -7,6 -4 767 870

Liiketoiminnan muut kulut -447 411 -570 900 78,4 -256 241 -501 633 74,6 -628 128

LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 647 499 365 489 177,2 408 460 888 197 58,5 365 489
Rahoitustuotot ja -kulut -271 217 -540 500 50,2 -271 579 -543 079 -0,1 -540 500

Muut rahoitustuotot 283 2 700 10,5 3 3 9 324,0 2 700
Korvaus peruspääomista -271 500 -543 000 50,0 -271 500 -543 000 0,0 -543 000
Muut rahoituskulut 0 -200 -82 -82 -100,0 -200

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 376 282 -175 011 -215,0 136 881 345 118 174,9 -175 011  
 
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Hyvinkään Vesi on kunnallinen liikelaitos. Hyvinkään 
Veden vesihuoltopalvelut tuotetaan laadukkaasti ja 
tehokkaasti. Vesihuoltopalveluiden hinnat Hyvin-
käällä ovat kilpailukykyisiä naapurikuntiin verrattuna. 
Jätevedet puhdistetaan Kaltevan jätevedenpuhdista-
molla tehokkaasti. Jätevesien sisältämien haitta-ai-
neiden ja ravinteiden tehokas puhdistaminen on 
mitä parhainta vesiensuojelutyötä. Talousvettä pum-
pataan Hyvinkäänkylän, Sveitsin ja Hikiän vedenotta-
moilta. Hikiän vedenottamon raakavedestä osa on 
ns. tekopohjavettä. 

Henkilöstökehitys tammi-elokuussa 
 
Talousvesitiimissä oli ammattikorkeakouluopiskelija-
nainen kesätöissä. Toimisto- ja asiakaspalvelutii-
missä ei ollut 2. vuosineljänneksellä muutoksia. Yksi 
toimistosihteereistä ja jätevedenpuhdistamon labo-
rantti olivat vuorotteluvapaalla. Vesihuoltomestari 
siirtyi putkimestarin tehtävään ja aikaisemmin putki-
mestarina ollut henkilö tekniseksi suunnittelijaksi. 
Verkostoasentajista kaksi jäi eläkkeelle, parin uuden 
asentajan rekrytointi käynnistettiin.  

 

Henkilöstömäärä Toteuma 
1- 8/2019 TA2019 TP2018 Ennuste 

2019
Vakinaiset 33,0 33,0 33,0 33,0
Määräaikaiset 6,0 3,0 4,0 6,0
Yhteensä 39,0 36,0 37,0 39,0  
 
Kaupungin omien kiinteistöjen LV- korjaus- ja kun-
nossapitotöiden tekemisestä on sovittu, että Hyvin-

kään Vesi voi niiden tekemisestä siirtymäkauden jäl-
keen luopua. Resursseja tullaan ohjaamaan entistä-
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kin enemmän laskuttamattoman talousveden ja –jä-
tevesien hallintaan. Vuotovesien määrän pienentä-
minen on tulevien vuosien yksi tärkeimmistä tavoit-
teistamme. 

 
Olennaiset tapahtumat 
 

Tammi-elokuun toteuman mukaan myyntitulot ovat 
n. 5 %:a arvioitua pienemmät. Veden ja jäteveden 
myynti on 0,6 % arvioitua pienempi. Myös toiminta-
kulut ovat toteutuneet jonkin verran arvioitua pie-
nempinä.  

Kaltevan jätevedenpuhdistamon ulkoaltaiden betoni-
rakenteiden suunnitteluhankinta käynnistettiin. 

Hikiän vedenottamolla tulee 500 mm vesijohto. Em. 
vesijohto on strategisesti Hyvinkään vesihuollolle eri-
tyisen tärkeä. Se on rakennettu 70 –luvulla ja sen kun-
nosta ei ole olemassa luotettavaa tietoa. Hikiän ve-
denottamolta tulee noin kolmannes talousvedes-
tämme. Tämän 500 mm vesijohdon kuntotutkimus 
päätettiin tehdä ns. SmartBall® menetelmällä. Tutki-
muksen tulokset julkaistaan marraskuussa 2019. 

Muutamia putkirikkoja sattui, joiden vuoksi asiakkai-
den vedenjakelussa esiintyi jonkin verran häiriötä. 

Työhyvinvointiryhmä jatkoi toimintaansa. 

 
 

Tunnusluvut Toteuma 
1- 8/2019 TA2019 TP2018 Ennuste 

2019
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 1 546 207 2 437 290 2 436 504 2 422 666
Laskutettu jätevesi, m3 1 549 666 2 387 140 2 329 259 2 372 817
Vesimaksu, €/m3 1,45 1,45 1,45 1,45
Jätevesimaksu, €/m3 2,32 2,32 2,32 2,32  
 
 
 

Investoinnit, netto Toteuma 
1- 8/2019 TA2019 TP2018 Ennuste 

2019
Verkoston rakentaminen

Korvausinvestoinnit -828 706 -1 860 000 -1 243 958 -1 860 000
Uudisrakentaminen -529 559 -1 140 000 -537 734 -1 140 000

Laitosinvestoinnit
Vesilaitos -122 460 -325 000 -64 218 -325 000

Puhdistamot -14 500 -1 630 000 -20 019 -160 000

Muut investoinnit -17 149

Irtain omaisuus -62 000

Yhteensä -1 574 374 -4 955 000 -1 865 929 -3 485 000  
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TYTÄRYHTEISÖT
Hyvinkään Vuokra-asunnot
Hyvinkään lämpövoima Oy

Koy Wanha Villatehdas
Koy Sairaalanmäki
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PÄÄMÄÄRÄ VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2019 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2019 VASTUUHLÖ SEURANTA JA RAPORTOINTI 

Yhtiön talous ja resurssit 

Kannattavuuden ja 

kiinteistöjen arvojen 

ylläpitäminen

Vuositavoite: Hoitokate.                   

Toimenpiteet:                                                            

- asuntojen kunnossapito                                                     

- asuntojen aktiivinen vuokraustoiminta                         

- kustannusten aktiivinen seuranta                                      

- tehokas vuokrien perintä

Mahdollisimman korkea käyttöaste. Kilpailukyky / 

houkuttelevuus vuokramarkkinoilla muiden 

tunnuslukujen näkökulmasta. Hoitokate vähintään 

52,0 %. Vuokrausaste 97,5 %. Vuokrasaamiset 

pysyvät alle 130 000 euron tason.

Toimitusjohtaja       Tällä hetkellä yhtiö on 

tavoitetason alapuolella, mutta 

lopullinen tilanne selviää vasta 

vuoden lopussa.

Hyvinkään houkuttelevuus Uudistuotannon jatkaminen kaupungin 

asumisen linjausten mukaisesti.

Kahden uuden vuokrakerrostalon aloittaminen. 

Rakentaminen alkaa vuonna 2019.

Toimitusjohtaja       Keväällä suoritettuun 

rakennusurakka kilpailutukseen 

ei saatu yhtään tarjousta.  Uusi 

kilpailutus on parhaillaan 

menossa. Hanke voi siirtyä 

vuodelle 2020.

Prosessit  ja rakenteet 

Kiinteistöstrategian 

mukainen kiinteistöjen 

kehittäminen

Toteutetaan kiinteistöstrategiaa 

rakennuttamalla uusi kohde.

Prosessiohjauksessa onnistutaan. Kapulantie 12-14 

kiinteistön saneeraus valmistuu aikataulussa vuoden 

2019 lopussa.

Toimitusjohtaja       Kapulantie 12-14 

peruskorjaus on edennyt 

aikataulussa ja asunnot 

valmistuvat vuoden 2019 

aikana.

Energiatehokkuuden 

parantaminen

Vuositavoite: Vedenkulutuksen 

pienentäminen. Toimenpiteet: 

Vesikalusteiden kunnon seuranta. 

Poikkeamiin puuttuminen. Vettä 

säästävien suuttiminen asennukset. 

Tiedotus asukkaille.

Yhtiön vedenkulutustavoite vuoden 2019 lopussa 

140 l / asukas /vrk (Suomi keskimäärin 155 l/asukas). 

Yhtiö tiedottaa tai järjestää tiedotustilaisuuksia 

vähintäänkin kaksi kertaa vuoden 2019 aikana.

Toimitusjohtaja       Yhtiö on tällä hetkellä alle 

vedenkulutustavoitteensa 140 l 

/asukas/ vrk. Yhtiö on 

järjestänyt kolme 

tiedotustilaisuutta.

       =  valmis

       = etenee aikataulussa

       = myöhässä / toteutui osittain

       = ei toteutunut / tavoite poistettu

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta-ajatus ja tehtävä

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n tehtävänä on tarjota edullisia ja monipuolisia vuokra-asuntoja hyvinkääläisille sekä toteuttaa osaltaan kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita.
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Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy 
Kaupungin omistusosuus 100 % 
 

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat) 

 

Kapulantie 12-14 (49 asuntoa) peruskorjaus valmis-

tuu marraskuussa 2019. Asukasvalinta on käynnissä. 

Peruskorjaus käsittää linjasaneerauksen, keittiöt ja 

kylpyhuoneet kalusteineen uusitaan, kaikkien huo-

neistojen pintamateriaalit uusitaan, sähkö/datayh-

teydet uusitaan ja rakennetaan kolme uutta jälki-

asennushissiä. Peruskorjauksessa rakennetaan kiin-

teistölle myös kolme uutta asuntoa pienentämällä yli-

suuria 4h + k asuntoja kaksioiksi. Kohteen urakoitsi-

jana toimii Saneerauskolmio Oy. 

 

Karsikkotie 1 B-talon peruskorjaus alkaa joulukuussa 

2019. Peruskorjauksessa kaikki B-talon hissit uusi-

taan. Rakennuksen kaikki julkisivut joudutaan niiden 

heikon kunnon takia uusimaan. Kaikissa 43 asun-

nossa uusitaan sisäpinnat, sähköt, vesijohdot sekä 

viemärit tarvittavilta osin. Talon ilmanvaihtoa paran-

netaan, ikkunat uusitaan ja parvekkeet lasitetaan. 

Myös kylpyhuoneiden esteettömyyttä parannetaan, 

ja tietoliikenne yhteydet päivitetään vastaamaan ny-

kyajan vaatimuksia. 

 

 

Henkilöstö 

  2019 2018  Ennuste 

  

Toteuma 

1-8/2019 

Ta 

2019 

Tot -% 

Ta 2019 

Toteuma 

1-8/2018 TP 2018 

Muutos-% 

1-8 

2018>2019 2019 

Henkilöstömäärä 13 13 100,0% 12 13  13 

vakinaiset 12 13 92,3% 12 12  12 

määräaikaiset 1   0 1  1 

 

Toiminnan tunnusluvut 

  2019 2018  Ennuste 

  

Toteuma 

1-8/2019 Ta 2019 

Tot -% 

Ta 2019 

To-

teuma 

1-

8/2018 TP 2018 

Muutos-% 

1-8 

2018>2019 2019 

Asuntojen määrä 2 307   2 248 2 304 
 

2 307 

Kiinteistöjen määrä 61   61 61  61 

Vuokrattavat neliöt 123 548   121 110 123 561  123 548 

Sähkön kulutus MWh 1 738   1 768 2 730   

Lämmön kulutus MWh 13 719   12 921 21 515   

Veden kulutus m3 109 333   108 001 162 550   

Taloudellinen käyttöaste, % 95,87%   94,99% 95,1%   

Vuokrausaste, % 98,54%   98,45% 97,5%   

Keskivuokra €/m2/kk 10,68  
 

10,52 10,40   
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Talous 1000 € 

  2019 2018  Ennuste 

  

Toteuma 

1-8/2019 

Ta 

2019 

Tot -% 

Ta 2019 

Toteuma 

1-8/2018 TP 2018 

Muutos-% 

1-8 

2018>2019 2019 

Liikevaihto 10 746 16 426 65,4% 10 516 15 678 +2,2% 16 119 

Muut kulut 5 027 8 935 56,3% 5 092 7 329 -1,3% 7 541 

Hoitokate I 5 719 7 491 76,3% 5 424 8 349 +5,4% 8 579 

Vuosikorjaukset 2 592 2 654 97,7% 2 687 4 419 -3,5% 2 654 

Hoitokate II 3 127 4 837 64,7% 2 737 3 930 +14,2% 5 925 

Liiketulos 1 174  
 

1 096 988 +7,1%  

Tulos ennen veroja ja vapaehtoi-

sia varauksia 811   774 324 4,8%  

Luottotappiot 21   48 89 -56,3%  

Vuokrasaatavat 116   128 119 -9,4%  

Lainat yhteensä 58 692   51 238 56 332 +14,5%  

Lainat emolta 55   77 66 -28,6%  

Oman pääoman tuotto, % 1,0%   1,5% 0,4 -33,3%  

Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,5%   2,0% 1,3 -25,0%  

Maksuvalmius (Quick ratio) 1,5   0,7 1,1 +114,3%  

Omavaraisuusaste, % 9,9%   11,2% 9,2 -11,6%  

 

 

Uudet intressitahotapahtumat 
 

Ei intressitahotapahtumia raportointikaudella. 

 

 

Oikeustapaukset 
 

Ei talouteen ja toimintaan olennaisesti vaikuttavia 

oikeustapauksia raportointikaudella. 
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Hyvinkään Lämpövoima Oy

KÄRKIHANKE  VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2019 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2019 VASTUUHLÖ SEURANTA JA RAPORTOINTI 

Kestävä kehitys 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 2019 Ekolämmön ja muun hiilidioksidivapaan energian 

osuus koko energiantuotannosta on 87 %.

Vuonna 2019 omassa tuotannossa käytetyn bioenergian osuus 

on 41 % (pelletti ja biokaasu).

Toimitusjohtaja   Tavoite näyttää toteutuvan. 

       Tavoite näyttää toteutuvan. 

Kestävä kehitys 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. 

Hangonsilta TAVOITE: Rakennetaan kattava kaukolämpöverkko Hangonsillan alueelle.

TOIMENPIDE: Kaukolämpöä tarjotaan kaikille alueen kiinteistöille. Verkkoa ja liittymiä rakennetaan koko alueen rakentumisen 

puitteissa.

Kaikki vuonna 2019 alueelle valmistuneet lämmitettävät 

kiinteistöt ovat valinneet kaukolämmön.

Toimitusjohtaja   Tavoite näyttää toteutuvan. 

PÄÄMÄÄRÄ VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2019 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2019 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        Koko maan kaukolämpötilastot saadaan 

myöhemmin syksyn aikana. 

Tavoite näyttää toteutuvan. 

Markkinointiyhteistyön 

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 

Markkinointi on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Toimitusjohtaja        Yhteistyö kaupungin kanssa jatkuu.

Tavoite näyttää toteutuvan. 

Energiatehokkuuden 

hallinnan parantaminen 

kaupunkikonsernin 

sisällä

TAVOITE: Käynnistetään kaupunkonsernin yhteinen valvomopalvelu.                                                                             TOIMENPIDE: 

Hyvinkään Lämpövoima käynnistää yhdessä Hyvinkään Tilapalvelun, Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n ja Hyvinkään Wanha Villatehdas 

Oy:n kanssa valvomopalvelun, jonka avulla ohjataan rakennusten talotekniikan toimintaa ja energiatehokkuutta, vähennetään 

Hyvinkään hiilidioksidipäästöjä ja kehitetään tähän liittyvää seurantaa ja raportointia.

Valvomopalvelu on käynnistetty vaiheittain aikataulun 

mukaisesti.

Toimitusjohtaja         Tavoite näyttää toteutuvan. 

Hyvä taloudellinen tulos 

ja tuloutus omistajalle

TAVOITE: Sopimuksen mukaisen maankäyttövuokran lisäksi yhtiö jakaa omistajalleen osinkoa 600 000 € tilikaudelta 2019.

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. 

       Tavoitteen odotetaan toteutuvan. 

Uuden tietosuoja-

asetuksen (GDPR) 

noudattaminen

TAVOITE: Uutta tietosuoja-asetusta noudatetaan.

TOIMENPIDE: Tietosuoja-asioihin liittyvät yhteydenotot hoidetaan laaditun ohjeistuksen mukaisesti.

Ei tietosuojapoikkeamia. Tietosuoja-asetuksen vaatimukset on 

jalkautettu ja henkilöstö tiedostaa ne.

Toimitusjohtaja        Tietosuojapoikkeamia ei ole ollut tammi-

elokuu välisenä aikana.Koulutustyö jatkuu. 

Tavoite näyttää toteutuvan. 

Verkostoinvestointien 

toteutus

TAVOITE: Verkostoinvestoinnit toteutetaan ilman lainarahoitusta kassavirran avulla.  Verkostoinvestoinnit on toteutettu ilman lainarahaa. Toimitusjohtaja        Verkostoinvestoinnit on hoidettu 

kassavirran avulla. Tavoite näyttää 

toteutuvan. 

       =  valmis

       = etenee aikataulussa

       = myöhässä / toteutui osittain

       = ei toteutunut / tavoite poistettu

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

KÄRKIHANKETAVOITTEET

Toiminta-ajatus

Hyvinkään Lämpövoima Oy tuottaa luotettavia energiapalveluita kilpailukykyisesti ja ympäristön ehdoilla.

Keskeiset tehtävät

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.
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Hyvinkään Lämpövoima Oy 
Kaupungin omistusosuus 100 % 
 

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat) 
 

Markkinointiyhteistyötä Hyvinkään kaupungin 

viestintäorganisaation kanssa on jatkettu olemalla 

mukana mm. yhteisellä infopisteellä ”Yhden päivän 

juttu” tapahtumassa. Hyvinkää kuuluu ns. Fisu-

verkostoon. HLV on ollut mukana kyseisen verkoston 

tilaisuuksissa sekä ollut yhtenä yksikkönä 

Ilmastojohtajat vertaisarvioinnissa. Lisäksi on 

osallistuttu yhdessä Riihimäen Kaukolämpö Oy:n 

kanssa Fisu-verkoston videon tekemiseen. 

Hangonsillan alueen kaukolämpöverkon 

rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti ja 

tällä hetkellä kaikkien rakennettujen ja rakenteilla 

olevien rakennusten lämmitysmuoto on 

kaukolämpö. 
 

Henkilöstö 

  2019 2018  Ennuste 

  

Toteuma 

1-8/2019 

Ta 

2019 

Tot -% Ta 

2019 

Toteuma 

1-8/2018 TP 2018 

Muutos-% 

1-8 

2018>2019 

2019 

Henkilöstömäärä 27 27 0 25 25   

vakinaiset 26 27  23 24   

määräaikaiset 1 0  2 1   

 

Toiminnan tunnusluvut 

  2019 2018  Ennuste 

  

Toteuma 

1-8/2019 Ta 2019 

Tot -% 

Ta 2019 

Toteuma 

1-8/2018 TP 2018 

Muutos-% 

1-8 

2018>2019 

2019 

Lämmön myynti GWh 198,7 487 40,8 % 203 322,8  322,6 

Kaasun myynti GWh 6,4 15,6 41,0 % 7,4 11  10,8 

Asiakkaiden määrä 1 922   1 908 1 913   

Koko maan kaukolämmön 

keskihinta (1.7.) €/MWH 

(perusmaksu+energiamaksu) 

  omakotitalo 

  rivi-/pienkerrostalo 

  kerrostalo 

tilastot 

saatavissa 

myöhem-

min    

94,38 

84,54 

80,28   

HLV kaukolämmön keskihinta 

(1.7.) €/MWH 

(perusmaksu+energiamaksu) 

  omakotitalo 

  rivi-/pienkerrostalo 

  kerrostalo 

81,61 

73,55 

70,90   

78,80 

70,76 

68,11 

78,82 

70,76 

68,11   

* Kaukolämpöjohtoja, km -    163,6   

* Saneerattavat kl-johdot, km -    688,3   

Asunnot, jotka ovat 

lämmönmitoituksen piirissä, kpl 16 410   16 050 16 153   

Hyvinkään asukkaat, jotka asuvat 

kaukolämmitetyssä talossa 36 400   34 300 34 500   
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Talous 1000 € 

  2019 2018  Ennuste 

  

Toteuma 

1-8/2019 

Ta 

2019 

Tot -% 

Ta 2019 

Toteuma 

1-8/2018 TP 2018 

Muutos-% 

1-8 

2018>2019 

2019 

Liikevaihto 12 927 29 230 44,2 % 12 741 20 292  20 916 

Liiketulos 99,9 2 350 4,3 % -14,9 1 083  954 

* Tilikauden tulos      827  719 

Lainat 3 570 3 570  3 780 3 780   

Lainat emolta - - 
 

0 0   

* Nettovelkaantumisaste - - 
 

 14,6   

* Oman pääoman tuotto, % - -   3,3   

* Sijoitetun pääoman tuotto, % - -   3,8   

Maksuvalmius (Quick ratio) 2,0   2,6 1,7   

* Omavaraisuusaste, % - -   76,3   

 

 * -merkityt ilmoitetaan vuoden viimeisessä raportissa 

 

 

 

Uudet intressitahotapahtumat 
 

Ei intressitahotapahtumia raportointikaudella. 
 

 

Oikeustapaukset 
 

Ei tapahtumia raportointikaudella. 
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KÄRKIHANKE   VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2019 TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2019 VASTUUHLÖ SEURANTA JA RAPORTOINTI 

Hangonsilta Saavuttaa synergiaetuja Hangonsillan 

monitoimihallin ja Wanhan Areenan välillä. 

Wanhan Areenan hankesuunnitelman 

valmistuminen 2019. 

Hankesuunnitelma on valmis 30.5. mennessä. toimitusjohtaja       Hankesuunnitelma ei toteutunut määräaikaan 

mennessä. Hankesuunnitelman laatiminen on 

muuttunut tarvesuunnitteluksi, peruskorjausta ei 

aloiteta vielä 31.12.2020, vuokrasopimusta 

pyritään jatkamaan vuoden 2022 loppuun asti.
Kehittyvä 

kaupunkikeskusta

Villatehdas osana kaupunkikeskustaa: 1) 

Tilojen tarjonta, 2) Kulkureittien avaaminen 

Kutomokadun puolelle, 3) Sisäpihan 

yhdistäminen kirjastolle saakka

1) Sisä- ja ulkotilojen käytön lisäys (vrt. ed. vuosi), 2) 

Suunnitelma valmis huhtikuussa 2019, 3) 

suunnitelmat ja hankesuunnitelma valmis 

helmikuussa 2019. Kilpailutuksen käynnistäminen 

2019 aikana.

toimitusjohtaja        1) ulkotiloissa 1 uusi tapahtuma, 

Käsityöläismarkkinat 2) Suunnitelma on valmis, mutta ei 

toteuteta vielä, 3) Luonnossuunnitelma on valmis, 

taloyhtiö naapurissa ei vastustanut suunnitelmaa. 

Toteutusajankohta siirretty eteenpäin (syksy 2020 tai 

myöh.)

Aktiivinen 

tapahtumakaupunki

Villatehtaan ulkotapahtumat ja Studio 

Donnerin ohjelmistotuotanto

1) ulkotapahtumia järjestetään vähintään 8 huhti-

syyskuun aikana, 2) Studio Donnerissa 

ohjelmistotuotantoa läpi vuoden

toimitusjohtaja       Raportointi tilinpäätöksessä, näyttää toteutuvan

PÄÄMÄÄRÄ
VUOSITAVOITE JA 

TOIMENPIDE 2019
TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2019 VASTUUHLÖ SEURANTA JA RAPORTOINTI 

Talous ja resurssit Selvitetään Wanhan Areenan 

tarkoituksenmukainen käyttö. 1) Työryhmä 

selvittämään / kartoittamaan nykyisen käytön 

mahdollisuuksista / uusista vaihtoehdoista

Kartoitus valmis toukokuussa 2019.       Kartoitus valmis toukokuussa 2019.

Kannattavuuden parantaminen ja liikevaihdon 

kasvattaminen. Muutosremonttien toteutus

1) Tavoitevuokratason saavuttaminen uusissa 

sopimuksissa, 2) liikevaihdon kasvu + 5% / vuosi, 3) 

vuokrausaste väh. 85 %

toimitusjohtaja       1) xx, 2) näyttää toteutuvan; 3) tavoitetason 

alapuolella;

Energiatehokkkuuden parantaminen 

valaistuksen ja talotekniikan aikaohjauksella

Sähkönkulutuksen pienentäminen 5 % /vuokrattu m2 toimitusjohtaja Raportointi tilinpäätöksessä.

KÄRKIHANKETAVOITTEET

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.

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET
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PÄÄMÄÄRÄ
VUOSITAVOITE JA 

TOIMENPIDE 2019
TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2019 VASTUUHLÖ SEURANTA JA RAPORTOINTI 

Selvitys sisäpihan kattamisesta Vaihtoehtoiset toteutustavat ja kustannusarviot 

selvillä huhtikuussa 2019

toimitusjohtaja       Selvitys ei valmistunut määräaikaan mennessä. 

Esiselvitystyön perusteella kustannukset 

muodostumassa kestämättömiksi.

       =  valmis

       = etenee aikataulussa

       = myöhässä / toteutui osittain

       = ei toteutunut / tavoite poistettu
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Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas 
Kaupungin omistusosuus 100 % 

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat) 

Rakennusosan 114, 2. kerroksen perusparannus va-

rastoista toimitiloiksi (yht. 269 m2 + avoparvi) on 

käynnissä. Tavoiteaika valmistumiselle on loka-mar-

raskuun vaihde 2019, jonka jälkeen tehdään käyttö-

kokeet ja viranomaistarkastukset. Tilan viereisen raa-

katilan suunnittelu on käynnissä ja tarkoitus on saada 

saneeraustyöt käyntiin heti ensimmäisen tilan val-

mistumisen jälkeen.  

Kiinteistöverojen uudelleenmäärittelyn myötä yhtiön 

kiinteistöverojen määrä on nelinkertaistunut aiem-

paan verrattuna. Kaupungintalon osuus verosta on 

merkittävä, eikä tätä ollut vuokraa määritellessä 

vuonna 2010 ennakoitu. Muuttunut kiinteistöveron 

määrä huomioidaan jatkossa määriteltävissä vuok-

rissa. 

Henkilöstö 
2019 2018 Ennuste 

Toteuma 
1-8/2019 

Ta 
2019 

Tot -% 
Ta 2019 

Toteuma 
1-8/2018 TP 2018 

Muutos-% 
1-8 

2018>2019 

2019 

Henkilöstömäärä 7 7 8 7 
vakinaiset 6 6 6 5 
määräaikaiset 1 1 2 2 

Toiminnan tunnusluvut 
2019 2018 Ennuste 

Toteuma 
1-8/2019 Ta 2019 

Tot -% 
Ta 2019 

Toteuma 
1-8/2018 TP 2018 

Muutos-% 
1-8 

2018>2019 

2019 

Kokonaispinta-ala 35 397 35 257 35 257 35 477 
Vuokrausaste, % 78,4% 85,0% 83 % 77,3 78,2% 
Vuokrat €/m2 12,60 12,67 11,60 11,60 12,64 
Hoitokustannukset €/m2 3,85 3,68 3,25 3,25 
Vuokrasopimusten lkm 126 128 
* joista yrityksiä 80 82 
Villatehtaan tapahtumien lkm 5 7 

Talous 1000 €

2019 2018 Ennuste 

Toteuma 1-
8/2019 

Ta 
2019 

Tot -% 
Ta 2019 

Toteuma 
1-8/2018 TP 2018 

Muutos-% 
1-8 

2018>2019 

2019 

Liikevaihto 2 459 3 648 67,4 2 235 3 415 9% 3 648 
Liiketulos 702 1 012 69,4% 786 85 -11% 1 012 
Tilikauden tulos 421 563 74,7% 574 -198 -36% 563 
Luottotappiot 0 0 51 -100% 0 
Lainat yhteensä 22 870 22 840 24 731 23 776 22 840 
Lainat emolta 3 445 3 391 4 257 3 502 3 391 
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Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki

KÄRKIHANKE    
VUOSITAVOITE JA 

TOIMENPIDE 2019
TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2019 VASTUUHLÖ

SEURANTA JA 

RAPORTOINTI 

Osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi Asiakastyytyväisyyden 

parantaminen

Asiakastyytyväisyysindeksin keskiarvo 3,78 -> 4,0 

(maksimi 5,0) 

Heikki 

Karttunen

       Tulokset eivät ole 

vielä käytettävissä

PÄÄMÄÄRÄ
VUOSITAVOITE JA 

TOIMENPIDE 2019
TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2019 VASTUUHLÖ

SEURANTA JA 

RAPORTOINTI 

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

korjauttaminen pääurakoitsijalla. Tavoitteena jatkuva 

vikojen ja puutteiden 0-taso

Heikki 

Karttunen

      Vika-ja puutelistat 

on käyty läpi. Käyttöä 

haittaamattomat viat ja 

puutteet korjataan 

kaksivuotistakuiden 

yhteydessä 

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

tarkistukset

Huoltokirjan täyttöaste seurantavuoden lopussa 100 % 

(On ollut 100%)

Heikki 

Karttunen

      Huollot ja 

tarkastukset on tehty 

aikataulun mukaisesti

Oparatiivisen tuloksen taso Operatiivinen tulos positiivinen. 

Jatkuva kuluseuranta.

Operatiivinen tulos ilman lainanhoitokuluja on 

ylijäämäinen

Heikki Karttunen      '-5.905 €

Kulutusseuranta Kulutuksien vertailu vastaavien 

sairaalarakennusten arvoihin

Kulutukseet ja hoitokustannukset ovat verrokkiryhmää 

pienemmät Lämmönkulutus < 145 kWh/brm²/v; 

sähkönkulutus < 100 kWh/brm²/v; vedenkulutus < 790 

l/brm²/v

Heikki Karttunen      Lämmönkulutus 238 

(245); sähkönkulutus 

127 (191); vedenkulutus 

233 (810) (verrokki 

suluissa)

       =  valmis

       = etenee aikataulussa

       = myöhässä / toteutui osittain

       = ei toteutunut / tavoite poistettu

KÄRKIHANKETAVOITTEET

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET
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Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki 
Kaupungin omistusosuus 65,65 % 
 

Tilannekatsaus (olennaiset tapahtumat) 
 

H-Sairaalan viimeiset käyttäjälähtöiset lisätyöt ovat 

valmistumassa. Taloudellinen loppuselvitys on tästä 

syystä mahdollista tehdä syyskuun 2019 aikana.  

 

B-Sairaalan saneerauksen urakkatarjouspyynnöt 

ovat valmistumassa ja rahoitusneuvottelut ovat 

käynnissä. Hanke käsittää Kiinteistö Oy Hyvinkään 

Sairaalanmäen B-rakennuksen 2-4 kerrosten osittai-

sen korjauksen sekä tästä korjauksesta aiheutuvat 

muutokset suppeille alueille 1. ja P-kerroksissa sekä 

vesikatolla. Saneerauksen tulisi valmistua tavoiteai-

kataulun mukaan 31.5.2020. 

 

Uusin hanke liittyy päivystyspoliklinikan tilamuutok-

siin. Muutoksista on tehty tarveselvitys HUS:n toi-

mesta. Tilamuutosten tulisi valmistua vuonna 2022. 

 

Toiminnan tunnusluvut 

  2019 2018   Ennuste 

  

To-

teuma 

1-

8/2019 Ta 2019 

Tot -% 

Ta 

2019 

To-

teuma 

1-

8/2018 

TP 

2018 

Muutos-% 

1-8 

2018>2019 

2019 

Uudisrakennuksen kassavirta -2 724 -4 086 66,7 2 772 -25 606  -4 000 

Hoitokustannukset €/m2/kk* 6,50 6,60 98,5 10,65 4,27 61,0 6,6 

Lämmönkulutus kWh/m2** 238 218 109,2 153 225 155,6 230 

Sähkönkulutus kWh/m2*** 127 150 84,7 119 144 106,7 125 

Vedenkulutus m3**** 8 826 17 265 51,1 730 6 719 1209,0 17 265 

 * Uudisrakennuksen kulut huomioitu 26.9.2018 alkaen 

 ** Kulutus ei ole vertailukelpoinen edellisvuosiin 

 *** Kulutus ei ole vertailukelpoinen edellisvuosiin 

**** Kulutus ei ole vertailukelpoinen edellisvuosiin, uudisrakennuksen vesitasauslasku ei sisälly TP 2018 lukuun 

 

Talous 1000 € 

  2019 2018   Ennuste 

  

To-

teuma 

1-

8/2019 Ta 2019 

Tot -% 

Ta 

2019 

To-

teuma 

1-

8/2018 

TP 

2018 

Muutos-% 

1-8 

2018>2019 2019 

Liikevaihto 1 310 1 566 83,7 661 999 98 1 566 

Vuosikorjaukset 3 30 10,0 0 0 300 30 

Liiketulos 217 0 - 313 -1 570  0 

Lainat yhteensä 64 195 65 794 0,0 67 393 67 232 5 64 294 

*) Yhtiö käyttää talousarviossaan ja ennusteessa liiketulosta ilman poistojen vaikutusta (ts. hoitokatetta). Tapa on 

perusteltu, koska yhtiö ei tee poistoja ennalta laaditun suunnitelman mukaan, vaan tuloksen antaman liikkumavaran, 

verotuksessa vähennyskelpoisten enimmäispoistojen ja taloudellisen vaikutusajan puitteissa. 

 

Uudet intressitahotapahtumat 
 

Ei raportoitavia intressitahotapahtumia 

 

 

Oikeustapaukset 
 

Ei raportoitavia oikeustapauksia. 
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Turvallisuustavoitteet
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24 TURVALLISTA TUNTIA HYVINKÄÄLLÄ 

Hyvinkäällä arjen turvallisuustyötä tekevät kaupun-
gin toimialat sekä moniammatilliset työryhmät. Toi-
mijoiden varsinaiseen työhön sisältyy näin ollen 
myös turvallisuuden edistäminen Hyvinkäällä. 

Turvallisuussuunnittelun yhteistyöryhmä 

Turvallisuussuunnittelun yhteistyöryhmässä muo-
dostetaan ymmärrys tarvittavista turvallisuustyön 
linjauksista Hyvinkään kaupungin toimintaympäris-
töön perustuen. Työryhmä on päivittänyt Hyvinkään 
kaupunkia koskevat turvallisuustiedot tämän vuoden 
osalta.  

24 TTH toiminnan ohjausryhmä 

24 TTH toiminnan ohjausryhmä ohjaa turvallisuus-
suunnitelman vuosittaista ylläpitämistä ja päivittä-
mistä. Ohjausryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. 
Kokouksissa on tarkennettu ja seurattu turvallisuus-
tavoitteita vuosien 2019 ja 2020 osalta sekä täsmen-
netty raportointia. Samalla on sivuttu oman organi-
saation toiminnan turvallisuutta sekä päivitetty hy-
vinkääläisten turvallisuustilannekuvaa. 

Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä 

Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä edistää 
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutta-
misen koordinointia ja seurantaa sekä lasten ja nuor-
ten palveluihin liittyviä monialaisia hankkeita. Johto-
ryhmä on kokoontunut kuusi kertaa. Kokouksissa on 
päivitetty Keusote-muutoksen vaikutuksia toiminta-
tapoihin yhteistoiminnan ja rajapintapalveluiden 
osalta. Johtoryhmä on seurattu toimintaympäris-
tössä tapahtuvia muutoksia muun muassa hyvinvoin-
nin osalta. 3. sektorin toimintaa hyvinvoinnin edistä-
jinä on selvitelty ja yhteistyötahojen palvelutilannetta 
seurattu. Johtoryhmä on myös suunnannut katset-
taan vuoteen 2020 tavoitteiden osalta. 

Nuorten ohjaus ja palveluverkosto 

Nuorten ohjaus ja palveluverkosto (NOP) kerää tietoa 
nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioi niiden poh-
jalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja 
suunnitelmien tueksi. Nuorten ohjaus ja palveluver-
kosto (NOP) on kokoontunut kaksi kertaa. Kokouk-
sissa on suunniteltu toimintojen uudelleen organi-
sointia Keusote-muutoksessa ja vaihdettu osallistuja-
tahojen organisaatioiden kuulumiset ja muutokset. 

Alkuvuodesta on järjestetty tilaisuus hyvinkääläisten 
lasten ja nuorten vanhemmille, jossa käsiteltiin lasten 
ja nuorten vapaa-ajan käyttöä. Samalla on myös päi-
vitetty nuorten työllisyystilannetta Hyvinkään kau-
pungissa. 

Nupa-tiimi 

Nupa-tiimi on monialainen yhteistyöverkosto, joka 
toimii Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston (NOP) 
alaisuudessa ja sen pääasiallisena kohderyhmänä 
ovat 12–18 -vuotiaat hyvinkääläiset nuoret ja heidän 
vanhempansa. Tiimi on kokoontunut neljä kertaa 
vuoden aikana. Kokouksissa on yhteistyöverkosto 
päivittänyt toimijoiden organisaatioiden tilannekuvat 
sekä rajapintatarpeet koulun aloittajien ja koulussa 
opiskelijoiden osalta. Ensimmäisellä asteella otettu 
käyttöön uusia toimintamalleja. Samalla on pyritty 
varmistamaan opiskelijoiden siirtymävaiheiden jou-
hevuus ja mukana pysyminen siirryttäessä kouluas-
teelta toiselle (mm. koulusaatoilla). Toisella asteella 
tuen antamista jatkettu opiskeluiden käynnistymisen 
onnistumiseksi. Keusote-muutoksesta johtuvia haas-
teita pyritään ratkaisemaan organisaatiotasoilla. 

HOPE-tiimi 

HOPE-tiimi on Hyvinkään monialainen yhteistyöver-
kosto, joka toimii Nuorten ohjaus- ja palveluverkos-
ton (NOP) alaisuudessa ja sen pääasiallisena kohde-
ryhmänä ovat 18–29 -vuotiaat hyvinkääläiset nuoret 
ja nuoret aikuiset. Tiimi on kokoontunut viisi kertaa 
vuoden aikana. Kokouksissa on yhteistyöverkosto 
päivittänyt toimijoiden organisaatioiden tilannekuvat 
sekä organisaatioiden väliset että heidän ja nuorten 
väliset rajapintatarpeet. Nuoria on tuettu moniam-
matillisesti henkisen huollon palveluilla (mm. tukea 
nivelvaiheeseen, kotoa liikkeelle –ryhmä, oppilaito-
setsivät), ammatillisen tutkinnon saavuttamisen pal-
veluilla sekä tukemalla työelämään siirtymistä. Tiimi 
on käsitellyt myös ajankohtaisia ilmiöitä, kuten tut-
kintojen saavuttamisen epäonnistuminen, nuorten 
ylivelkaantuminen ja päihdeongelmat. 

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 suunnat-
tujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikutta-
vuutta. Vuoden 2019 aikana palveluverkosto ei ole 
kokoontunut. 
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Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä lähi-
suhdeväkivallan ennaltaehkäisyn työryhmä 

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä lähi-
suhdeväkivallan ennaltaehkäisyn työryhmän (EH-
KÄPÄ) tavoitteena on ohjata ja koordinoida toi-
mialoilla tapahtuvaa ehkäisevää mielenterveys-, 
päihdetyötä ja 
lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä. Keusote-muutok-
sen jälkeen työryhmä ei ole kokoontunut kertakaan 
vuoden 2019 aikana. 

Ikääntyneiden koordinaatiotyöryhmä 

Ikääntyneiden koordinaatiotyöryhmän tavoitteena 
on ikäihmisten osallistaminen tiedottamisen ja ta-
pahtumien kautta. Keusote-muutoksen jälkeen työ-
ryhmä ei ole kokoontunut kertakaan vuoden 2019 ai-
kana. 

Liikenneturvallisuustyöryhmä 

Liikenneturvallisuustyöryhmän tavoitteena on liiken-
neturvallisuuden parantaminen ja sen arvostuksen li-
sääminen Hyvinkäällä. Työryhmä on kokoontunut 
kolme kertaa vuoden aikana. Kokouksissa on aloi-
tettu päivittämään osallistujien tietoja lainsäädän-
nössä tapahtuvista muutoksista. Alkuvuonna työn 
pääpaino on ollut suunnittelutyössä, jossa tarkoituk-
sena on ollut loppuvuonna liikenneturvallisuustietoi-
suuden kasvattaminen kaikissa asukasikäryhmissä 
alkaen päiväkoti ja kouluikäisistä aina työikäisiin ja 
vanhusväestöön. Koulumatkahanketta jatketaan 
omin voimin, jossa kodin ja koulun yhteistyötä tiivis-
tetään mm. pidettävillä tilaisuuksilla. Saattoliikentee-
seen on suunnitteilla uusia havainnointimenetelmiä 
(mm. dronet). Koululaisten retkien turvallinen toteut-
taminen polkupyörillä nousi keskusteluaiheeksi sekä 
toteutettu fillarinappulakoulu. 

Maahanmuuttajien ja kotouttamistyön ohjaus-
ryhmä 

Maahanmuuttajien ja kotouttamistyön ohjausryhmä 
suunnittelee, seuraa ja kehittää kotouttamistyön pal-
veluita, vastaa kotouttamisohjelman toteuttamisesta 
ja seurannasta sekä vastaa kotouttamistyön palvelui-
den ja hankkeiden yhteensovittamisesta eri toimialo-
jen kesken. Ohjausryhmä on kokoontunut kerran 
vuoden aikana. Kokouksissa on kehitetty kotoutta-
mistyön puitteita eri toimijoiden välillä. Samalla on 
seurattu ja varmistettu kotoutumisen eri vaiheissa 
olevien henkilöiden tarpeita vastaavien palveluiden 

saatavuutta terveyden, oppimistaitojen, ammatilli-
sen koulutuksen ja työelämään siirtymisen osalta. 

Kotouttamistyöryhmä 

Kotouttamistyöryhmä toimii moniammatillista asia-
kastyötä tekevänä yhteistyöryhmänä. Työryhmä on 
kokoontunut kaksi kertaa vuoden aikana. Kokouk-
sissa on yhteistyöverkosto päivittänyt toimijoiden or-
ganisaatioiden tilannekuvat sekä organisaatioiden 
väliset että heidän ja maahanmuuttajien väliset raja-
pintatarpeet kaikissa ikäryhmissä. Toiminta on uu-
delleen organisoitumassa. Hankkeiden kautta on py-
ritty muun muassa saamaan maahanmuuttajia työl-
listämään itse itsensä, autettu heitä opiskeluiden ete-
nemisessä, tutustutettu heitä kansalaistaitoihin (EA) 
ja tiedotettu Hyvinkään alueen paikallisista harras-
tusmahdollisuuksista. 
Rakennetun ympäristön turvallisuustyöryhmä 

Rakennetun ympäristön turvallisuus (RATU) – työryh-
män tavoite on yhdistää asuminen ja rakentaminen 
sekä varmistaa alueella toiminnallisuus ja turvalli-
suus. Työryhmä on kokoontunut kolme kertaa vuo-
den aikana. Kokouksissa on edistetty pääasiassa 
Hangonsillan alueella tapahtuvan rakentamisen, asu-
misen ja yrittämisen yhteensovittamista muun mu-
assa turvallisuutta edistäen. Tarkoituksena on ollut 
taata kaikille osapuolille riittävän turvalliset toiminta-
edellytykset Hangonsillan alueella. Kaupunkikame-
roiden päivitystyö on käynnissä suunnitelman mukai-
sesti. Ensimmäinen alueellinen turvallisuuskävely on 
suoritettu Keskustan alueella ja kävelystä muodos-
tettu huomioasiakirja on luovutettu Tekniikan ja ym-
päristön toimialalle, jossa sitä on käsitelty. 

Hyvinkään Ankkuri- tiimi 

Hyvinkään Ankkuri- tiimi on Itä-Uudenmaan poliisilai-
toksen vetämää toimintaa, jossa tarkoituksena on 
alaikäisten (alle 15 v) rikollisen käyttäytymisen ehkäi-
seminen, lapsen tai nuoren kokonaisvaltaisen elä-
mäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä lap-
sen/nuoren ja perheen kanssa työskentely. Muun 
muassa näpistysten osalta on pidetty tilaisuuksia, 
joissa nuoria tekijöitä vanhempineen on puhutettu. 
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TURVALLISUUSTEEMA VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2019
TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 

MITTARI 2019
VASTUUTAHO SEURANTA JA RAPORTOINTI

1.1 Turvallisuuskävelyt Alueellisten turvallisuuskävelyjen 

käynnistäminen 

- Alueellisia turvallisuuskävelyjä 

tehty

- Turvallisuuskävelyiden avulla saatu 

turvallisuustieto koottu yhteen 

jatkotyöstöä varten

Turvallisuus- ja 

riskienhallintakoordinaattori 

Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja

        -1. turvallisuuskävely toteutettu Keskusta-

alueella.

- 2. turvallisuuskävelyn toteutuspaikkaa haetaan

Rakennusaikaisen liikkumisen ja 

elämisen turvallisuusinfrastruktuurin 

osalta (kulun ohjaukset, siisteys ja 

aitaukset) on hallittua

Alueen rakennustöiden turvallisuus 

suunniteltu ja valvottu niin, että 

alueen asukkaiden vaara altistua 

työmaasta johtuvaan tapaturmaan 

on vähäinen

Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja         - Turvallisuuskokousten kautta 

työmaatoimintaa yhteensovitetaan alueen 

asukkaiden kanssa.

Rakennustyömaahan liittyvän 

työmaaliikenteen turvallinen 

toteuttaminen

Rakennustyömaan liikenteen 

turvallisuussuunnitelman laadinta ja 

toteutus.

Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja         - Alueen pelastustiesuunnittelu vastuutettu 

Tekymissä.

- Tehty yhteistyötä päivystävän palomestarin 

kanssa ko. asiassa.

- Alueen pelastustiesuunnitelmien tilannekuvaa 

päivitetty rakentamisen edistyessä.

1.3 Rakennetun / rakennettavan / 

suunniteltavan  ympäristön 

turvallisuus (Hyvinkään Sveitsi)

Hyvinkään Sveitsin alueen yrittäjien 

turvallisuuden turvallisuushaasteiden 

selvittäminen

Hyvinkään Sveitsin alueen yrittäjille 

suoritettu turvallisuuskysely 

turvallisuuspuutteiden 

selvittämiseksi

Turvallisuus- ja 

riskienhallintakoordinaattori

Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja

Viestintäpäällikkö

         Tavoite aloittamatta.

1.4 Rakennetun / rakennettavan / 

suunniteltavan  ympäristön 

turvallisuus (Keskusta ja kylät)

Hyvinkään luontopolkujen 

turvallisuuden, saavutettavuuden ja 

turvallisuushaasteiden selvittäminen

Hyvinkään luontopolkujen käyttäjille 

suoritettu turvallisuuskysely 

turvallisuus- ja 

saavutettavuuspuutteiden 

selvittämiseksi

Turvallisuus- ja 

riskienhallintakoordinaattori

Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja

Viestintäpäällikkö

       Alustava kyselylomakkeen pohja tehty.       

       Kyselyn toteutustapa selvillä.

Uusien ja päivitettävien kaavojen 

turvallisuus

Turvallisuusauditoinnin 

kehittäminen ja kaavakohtaiset 

turvallisuusauditoinnit

Kaavoituspäällikkö / Liikenneinsinööri        Tavoite aloittamatta.

Kuntatekniikan suunnitelmien 

turvallisuus

Turvallisuusauditoinnin 

kehittäminen ja 

suunnitelmakohtaiset auditoinnit

Suunnittelupäällikkö  / Liikenneinsinööri        Tavoite aloittamatta.

TURVALLISUUSSUUNNITELMAN  2019 VUOSITAVOITTEET

1.2 Rakennetun / rakennettavan / 

suunniteltavan  ympäristön 

turvallisuus (Hangonsilta)

1.5 Rakennetun / rakennettavan / 

suunniteltavan  ympäristön 

turvallisuus (Liikenneturvallisuus)
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TURVALLISUUSTEEMA VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2019
TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 

MITTARI 2019
VASTUUTAHO SEURANTA JA RAPORTOINTI

Hyvinkääläisten 

liikennesääntötuntemuksen lisääminen

Kampanjojen määrä, laatu ja 

tavoittavuus

Liikenneturvallisuustyöryhmä / 

Liikenneinsinööri

       - Koulumatkahanketta jatketaan kaupungin 

omana työnä. Hankkeessa tunnistettuja 

kohderyhmiä oppilaat, opettajat ja huoltajat.

- Alakouluille lahjoitetaan Viertolan Lionsin tuella 

hankitut  Risto Räppääjä liikennekirjat.

- Katuajokoulutus järjestetään 15.5. klo 15.00. 

Koulutus toteutetaan liikennesuunnittelun, 

poliisin ja Hyvinkään pyöräilijöiden yhteistyönä.

- Liikenneturvallisuuskampanja RockFestissa.

- Saattoliikennetempaus Puolimatkan koululla.

Hyvinkääläisten tietoisuuden 

lisääminen liikenteen turvalaitteiden ja -

välineiden käytöstä

Kampanjojen määrä, laatu ja 

tavoittavuus

Liikenneturvallisuustyöryhmä / 

Liikenneinsinööri

       - Työmatkat liikkuen –tapahtuma Hyvinkään 

sairaalalla 8.5. yhteistyössä kaupungin kanssa. 

Liikenneturvalta tapahtumaan 

pyöräilykypäränäyttely.

- Kirjastolla pyöräilyaiheita esillä 29.4.-17.5. ja 

esillä myös liikenneturvallisuusasiaa.

- Yläkoululaisille led-valokampanja syksyllä.

- Heijastinkampanja lokakuussa.

Eri ikäryhmille suunnatut 

liikenneaiheiset kurssit esim. 

Fillarinappulakoulu, EAK65+

Kurssit järjestetty Liikenneturvallisuustyöryhmä / 

Liikenneinsinööri

       - Fillarinappulakoulu kaikille 2. luokkalaisille 

keväällä 2019.

- Kaikille avoin pyöräilyn katuajokoulutus 15.5. 

klo 15.00. Koulutus toteutetaan 

liikennesuunnittelun, poliisin ja Hyvinkään 

pyöräilijöiden yhteistyönä.

- Ennakoivan ajon kurssi 65-vuotta täyttäneille 

syksyllä 2019.

- Mopoharjoittelu HyUA kanssa.

- Esteettömyystyön jatkaminen vanhus- ja 

vammaisneuvostojen kanssa.

1.5 Rakennetun / rakennettavan / 

suunniteltavan  ympäristön 

turvallisuus (Liikenneturvallisuus)
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TURVALLISUUSTEEMA VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2019
TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 

MITTARI 2019
VASTUUTAHO SEURANTA JA RAPORTOINTI

Koulumatkahanke Liikenneturvallisuuden 

jalkauttaminen osaksi koulujen 

toimintaa

Sivistystoimenjohtaja / Liikenneinsinööri        - Oppilaiden turvallisuuskävelyihin liittyviä 

asioita viedään eteenpäin Koulumatka-hankkeen 

kautta.

- Vuonna 2019-2020 lukukaudella hankekouluina 

Hyvinkäänkylän ja Hakalantalon koulut. Kaksi 

Hämeen ammattikorkeakouluopiskelijaa 

työskentelevät hankkeen parissa tehden 

aiheesta opinnäytetyönsä. Liikenneaiheiden 

vieminen hankekoulujen tapahtumapäiviin, 

jalankulkurastipolun jalkauttaminen, kyselyiden 

ja tarkkailuiden toteuttaminen.

- www.hyvinkaa.fi/koulumatka sivuston jatkuva 

kehittäminen.

- Vr-lasien ja uuden www.fillarilla.fi aineistoon 

opastaminen.

- Polkupyörälamput jakoon oppilaille.

- Koulun saattoliikenteen katselmuksen 

valmistelua

Onnettomuustilastointi Liikenneonnettomuuksien 

väheneminen katuverkolla

Liikenneturvallisuustyöryhmä / 

Liikenneinsinööri

       - Hyvinvointikertomukseen kerätty 

onnettomuustilastoja.

- Poliisin ja pelastuslaitoksen 

liikenneonnettomuustilastoja käytettävissä iLiitu-

palvelun kautta, johon liikennesuunnittelulla 

tunnukset.

- Hyvinkään alueen risteyksistä tunnistettu kaksi 

vaarallisinta.

Ajoneuvonopeuksien seuranta Uusien nopeusnäyttötaulujen 

hankinta

Liikenneinsinööri        - Rahoitusmomentti päätetty, Kaupunki ja 

monimuotoiset kylät -kärkihankkeesta.

- Sijoituspaikka Ridasjärven kylätie, koulun 

kohdalle molemmista suunnista.

- Asennusluvat Pirkanmaan Ely:ltä saatu.

- Taulujen asennustyöt käynnissä.

1.5 Rakennetun / rakennettavan / 

suunniteltavan  ympäristön 

turvallisuus (Liikenneturvallisuus)
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TURVALLISUUSTEEMA VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2019
TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 

MITTARI 2019
VASTUUTAHO SEURANTA JA RAPORTOINTI

Hyvinkään kaupungin omistamia 

kiinteistöjä on kehitetty 

esteettömämmiksi

Tunnistetaan haastaviksi koettuja 

kiinteistöjä, priorisoidaan niitä 

tärkeysjärjestykseen ja tehdään 

tärkeimpiin kohteisiin 

kehittämissuunnitelmat haasteiden 

poistamisiksi

Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja        - Hyvinkään kaupungille tehdään 

opinnäytetyö, jossa on tarkoitus tunnistaa 

esteellisiä paikkoja ja seurata niiden 

kehittämistä.

- Vammaisneuvoston edustaja RATU-

työryhmässä.

- Vammaisneuvoston edustajille esitelty 

ilmoitusmenettely Hyvinkää Äppin kautta.

RATU-työryhmän vahvistaminen 

vammaisneuvoston jäsenellä

Vammaisneuvoston 

pysyväisedustajan nimeäminen 

RATU-työryhmään

Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja        - Pauliina Luonsinen on Vammaisneuvoston 

edustaja RATU-työryhmässä (Päätös 22.1.2019 

Vammaisneuvosto).

Hyvinkään kaupungin omistamia 

kiinteistöjä on kehitetty esteettömiksi 

ja ottaen huomi-oon langattoman 

verkon tarkoituksenmukaisen käytön. 

(Kv 4.2.2019 §5)

Kaupungin rakennuksia 

suunniteltaessa ja rakennettaessa 

on otettava huomioon säh-

kömagneettisen säteilyn 

rajoittaminen. (Kv 4.2.2019 §5)

Tekniikan ja ympäristön toimiala        - Tavoite aloittamatta.

1.7 Kylien turvallisuussuunnitelmat 

(Keskusta ja kylät)

Vuoden 2018 kylien 

turvallisuuspuutteiden priorisointi ja 

korjaamissuunnitelmien tekeminen 

tärkeimpien osalta

Priorisoitu kehittämissuunnitelma 

kylien tärkeimpien 

turvallisuuspuutteiden  

parantamiseksi 

Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja        - Kylien turvallisuussuunnitelmien 

riskikartoitusten tiedot koottu yhteen.

- Tiedoista erotettu Hyvinkään kaupungin 

vastuulle tunnistetut riskit.

- Kylien turvallisuussuunnitelmien 

riskikartoitusten tiedot toimitettu toimialalle.

2.1 Tapahtumien lupaprosessien 

jouhevuus

Tapahtumajärjestäjän opas vastaa 

tapahtumajärjestäjien tarpeisiin

Tapahtumajärjestäjille on tehty 

kyselyt tapahtumajärjestäjä-oppaan 

kehityskohteista

Kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö         - Tavoite aloittamatta.

Tapahtumapaikkojen 

käytettävyyssuunnittelu 

Yhdelle monitapahtumapaikalle 

useita valmiita toteutustapoja

Kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö        Kaupungintalon aulaan on suunniteltu 

useita eri toteutustapoja.

Tapahtumapaikkojen 

käytettävyyssuunnittelu 

Tapahtumapaikkojen suunnittelun 

ohjeistuksessa on huomioitu 

esteettömyysvaatimukset

Kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö         - Tavoite aloittamatta.

1.6 Rakennetun / rakennettavan / 

suunniteltavan  ympäristön 

turvallisuus (Julkiset rakennukset)

2.2 Tapahtumapaikkojen käytettävyys
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TURVALLISUUSTEEMA VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2019
TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 

MITTARI 2019
VASTUUTAHO SEURANTA JA RAPORTOINTI

3.1 Ehkäisevä mielenterveys- ja 

päihdetyö sekä lähisuhdeväkivallan 

ennaltaehkäisy

Uudelleen järjestelty ohjaus ja 

koordinaatio toimialoilla tapahtuvan 

ehkäisevän mielenterveys-, päihdetyön 

ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyössä, 

kun sote-palvelut siirtyvät Keu-soten 

vastuulle. Työryhmä vastaa 

toiminnallaan myös 1.12.2015 voimaan 

tulleen ehkäisevän päihdetyön 

järjestämistä koskevan lain 

noudattamisesta.

EHKÄPÄ-työryhmän Hyvinkään 

kaupungin toimintojen uudelleen 

järjestely, vastuutus ja roolitus sote-

palveluiden siirtyessä Keu-soteen.

Hyvinkään kaupungin yhteyshenkilö Keu-

soteen (taho määrittelemättä)

       - Suunnitteilla sulauttaa Ehkäpä-

työryhmätoiminta Hyvinvointiryhmän 

toimintaan.

Asunnottomuuden kasvun katkaisu Hyvinkään kaupungin/Hyvinkään 

vuokra-asuntojen olemassa olevan 

asuntotarjontamallin varmistaminen 

sote-palveluille niiden siirtyessä 

Keusoteen.

Hyvinkään kaupungin yhteyshenkilö Keu-

soteen (taho määrittelemättä)

       - Hyvinkään kaupungilla on 2 kappaletta 

välivuokra-asuntoja, jotka ovat sotepuolen 

käytettävissä.

Vanhusväestön päihdepalveluiden 

varmistaminen

Tiedostaa vanhusväestön päihteiden 

käyttö ja riittävät päihdepalvelut 

myös vanhusväestö huomioiden

Hyvinkään kaupungin yhteyshenkilö Keu-

soteen (taho määrittelemättä)

        - Tavoite aloittamatta.

Vanhusväestön elämänlaadun 

varmistaminen

Jakaa tietoa vanhusten 

kaltoinkohtelusta (fyysinen, 

henkinen kuin taloudellinenkin)

Hyvinkään kaupungin yhteyshenkilö Keu-

soteen (taho määrittelemättä)

       - Tavoite aloittamatta.

Uudelleen järjestellyt kotouttamistyön 

palvelut, kotoutumisen edistämisen ja 

kotouttamisohjelman toteuttamisen 

koordinointi ja seuranta sekä 

päivittäminen vuoden 2019 aikana.

Kotouttamistyön ohjausryhmän ja 

sen alaisten alatyöryhmien 

toimintojen uudelleen järjestely, 

vastuut  ja työnjako sote-palveluiden 

siirtyessä Keusoteen.

Sivistystoimen hallinto, koordinaaattori        - Työryhmät tiedossa

     - Kotouttamistyöryhmä

     - Maahanmuuttaja-koulutusten 

yhteistyöryhmä

     - Vapaaehtoistyön verkostoryhmä

- Edustajaorganisaatiot työryhmissä tiedossa.

- Selvitys työnjaosta Keusoten kanssa aloitettu.

Suomen lainsäädännön ja suomalaisen 

kulttuurin tietoisen lisääminen 

kotoutettavien henkilöiden 

koulutuksessa

Suomen lainsäädännön ja 

suomalaisen kulttuurin omaispiirteet 

sisällytetty kotoutustyöhön.

Sivistystoimen hallinto, koordinaaattori        - Maahanmuuttajien kotouttamiseen sisältyy 

lainsäädännöllisiä sekä suomalaiseen kulttuuriin 

kuuluvia toimintatapoja.

3.2 Ehkäisevä mielenterveys- ja 

päihdetyö sekä lähisuhdeväkivallan 

ennaltaehkäisy

4.1  Maahanmuuttajien kotouttaminen 
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TURVALLISUUSTEEMA VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2019
TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 

MITTARI 2019
VASTUUTAHO SEURANTA JA RAPORTOINTI

Uudelleen järjestelty Ikääntyneiden 

koordinaatiotyöryhmän työ, kun sote-

palvelut siirtyvät Keusoten vastuulle

Hyvinkään kaupungin rooli ja 

vastuut selvät. 

Hyvinkään kaupungin yhteyshenkilö 

Keusoteen (taho määrittelemättä)

       - Ryhmän jäsenien jäsenyyttä selvitetty. SRK 

mukana. Keusotesta ei ole saatu vastausta (pj.)

Selvitetään ikääntyneen väestön 

liikkumista sekä sitä edistäviä ja 

hankaloittavia tekijöitä

Tunnistetaan ikääntyneen väestön 

liikkumispaikat ja kehitetään niitä

Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja         - Hyvinkää Äppi valmiina käytettäväksi.

Esteettömyys Hyvinkään kaikille -hankkeen 

perustaminen ja esteettömyysasian 

edistäminen yhteistyössä tekniikan 

ja ympäristön toimialan, vanhus- ja 

vammaisjärjestöjen ja -neuvostojen 

sekä kiinteistöomistajien kesken. (Kv 

4.2.2019 § 5)

Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja        - Hyvinkään kaupungille tehdään 

opinnäytetyö, jossa on tarkoitus tunnistaa 

esteellisiä paikkoja ja seurata niiden 

kehittämistä.

- Vammaisneuvoston edustajien kanssa käyty 

läpi ilmoitusmenettely tunnistettujen 

esteettömien rakennusten osalta Hyvinkää 

Äpillä.

Tuetaan ikääntyneiden kuntalaisten 

kotona asumista

Esteettömiä (iäkkäille ja 

muistisairaille suunnattuja 

asumisratkaisuja) asuntoja on 

riittävästi ja oikea-aikaisesti tarjolla

Kaavoitus ja yhdyskuntasuunnittelu        - Tavoite aloittamatta.

Hoitajamitoitus vähintään 0,7 hoitajaa 

hoidettavaa kohti yksityisessä ja 

kunnallisessa tehostetussa 

palveluasumisessa. (Kv 4.2.2019 §5)

Kaupunki edellyttää, että KeU-sote 

toteuttaa tavoitteen. (Kv 4.2.2019 §5) 

Hyvinkään kaupungin yhteyshenkilö Keu-

soteen (taho määrittelemättä)

       - Tavoite aloittamatta.

Hyödyntää iäkkäitä palvelevaa 

teknologiaa (turvapuhelin, paikantimet, 

digitaaliset sähkölukot)

Tiedotetaan ikäväestöä 

teknologisista mahdollisuuksista

Turvallisuus- ja 

riskienhallintakoordinaattori

       Tavoitetta ei voida jatkaa, koska sen 

toteuttaminen tulisi olemaan vastoin hallintolain 

6§:n oikeusperiaatetta, jolloin viranomaisen 

toimien on oltava puolueettomia, eikä 

palvelutarjoajia saa laittaa eriarvoiseen asemaan 

(toisten tuotteiden mainostaminen esityksessä).

4.2  Hyvinvoinnin edistäminen ja 

syrjäytymisen ehkäisy ikääntyneen 

väestön osalta
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TURVALLISUUSTEEMA VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2019
TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 

MITTARI 2019
VASTUUTAHO SEURANTA JA RAPORTOINTI

Uudelleen järjestelty lasten ja nuorten 

hyvinvoinnin edistäminen, lasten ja 

nuorten hyvinvointisuunnitelman 

toteuttamisen koordinointi ja seuranta 

sekä lasten ja nuorten palveluihin 

liittyvien monialaisten hankkeiden 

ohjausryhmän jäsenenä toimiminen.

Lasten ja nuorten palveluiden 

johtoryhmän ja sen alaisten 

alatyöryhmien toimintojen 

uudelleen järjestely, vastuutus ja 

roolitus sote-palveluiden siirtyessä 

Keu-soteen.

Sivistystoimi        - Johtoryhmän uudelleen organisoinnin 

suunnittelu.

- Alatyöryhmät toimivat totutun mukaisesti 

huolimatta sotemuutoksesta.

Selvitetään SIVIn mahdollisuudet tukea 

ennalta ehkäisevää työtä oppilaiden 

syrjäytymissä 

Tunnistetaan vaikuttamispaikat ja 

hetket, joissa oppilaiden 

syrjäytymistä voidaan ennalta 

ehkäistä.

Sivistystoimi        - Hyria säätiön kautta toteutuu 

opinnollistaminen ja osatutkintojen 

suorittaminen pajoilla.

- Opiskelijoiden siirtymisessä nivelvaiheen läpi 

mukana psykologit ja kuraattorit.

- Etsivä nuorisotyössä oppilaitosetsiviä 2 kpl.

- Kouluterveydenhuollon tarkastukset käyty.

- Kouluakäymättömien pilotti saatu päätökseen.

- ANKKURI-toiminta puhuttanut asiakkaitaan.

- Perustettu 10-12 vuotiaille pojille ADHD-ryhmä.

4.4 Hyvinvoinnin edistäminen ja 

syrjäytymisen ehkäisy 

toimintarajoitteisen väestön osalta

Esteettömyys Hyvinkään kaikille -hankkeen 

perustaminen ja esteettömyysasian 

edistäminen yhteistyössä tekniikan 

ja ympäristön toimialan, vanhus- ja 

vammaisjärjestöjen ja -neuvostojen 

sekä kiinteistöomistajien kesken (Kv 

4.2.2019 § 5)

Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja        - RATU-työryhmässä jäsenenä 

vammaisneuvoston edustaja.

- Vammaisneuvoston edustajien kanssa käyty 

läpi ilmoitusmenettely tunnistettujen 

esteettömien rakennusten osalta Hyvinkää 

Äpillä.

4.3  Syrjäytymisen ehkäisy oppilaiden 

osalta
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TURVALLISUUSTEEMA VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2019
TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 

MITTARI 2019
VASTUUTAHO SEURANTA JA RAPORTOINTI

4.4 Hyvinvoinnin edistäminen ja 

syrjäytymisen ehkäisy 

toimintarajoitteisen väestön osalta

Selvitetään toimintarajoitteisen 

väestön liikkumista sekä sitä edistäviä 

ja hankaloittavia tekijöitä

Tunnistetaan liikuntarajoitteisen 

väestön liikkumispaikat ja kehitetään 

niitä

Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja        - Hyvinkään kaupungille tehdään 

opinnäytetyö, jossa on tarkoitus tunnistaa 

esteellisiä paikkoja ja seurata niiden 

kehittämistä.

- Vammaisneuvoston edustaja RATU-

työryhmässä.

- Vammaisneuvoston edustajille esitelty 

ilmoitusmenettely Hyvinkää Äppin kautta.

       =  valmis

       = etenee aikataulussa

       = myöhässä / toteutui osittain

       = ei toteutunut / tavoite poistettu
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4.10.2019

VALTUUSTOALOITTEET, tilanne 31.8.2019

Dnro Aloite Vireille
(KV)

Lausunnon antaja HUOM! TA-käsit-
telyyn

Vastuu-
valmistelija

VUONNA 2014 VIREILLE TULLEET
KH
1389/2014

Valtuustoaloite konsulttien käytöstä 10.11.14 talousosasto ok 30.8.19
=> KV 16.9.19

VUONNA 2016 VIREILLE TULLEET
 KH 
259/2016

Valtuustoaloite INVA pysäköintipaikoista 7.3.16 tekla
vanhusneuvosto, 
vammaisneuvosto

ok 30.5.17
ok 7.7.16

ok 7.11.16
=> KH 28.8.17
=> pöydälle

tuotantojohtaja 
Miika Kantola 

 KH 
589/2016

Lapsivaikutusten arviointi osaksi kunnan 
päätöksentekoa

23.5.16 sotela
sivistystoimi
nuorisovaltuusto

puuttuu
puuttuu
puuttuu

perusopetuksen 
johtaja Mika Heikura

VUONNA 2017 VIREILLE TULLEET
KH
222/2017

Valtuustoaloite muovijätteen keräyksestä ja 
kierrätyksestä Hyvinkäällä

27.2.17 tekla
ympla
jätelautakunta Kolmenkierto
=> KH 20.5.19

ok 26.3.19
ok 29.11.18
ok 5.12.17

=> KV 16.9.19
KH
224/2017

Valtuustoaloite Hyvinkään kaupungin 
siirtymisestä anonyymiin työnhakuun

27.2.17 henkilöstöjaosto puuttuu henkilöstöjohtaja 
Sari Kuittinen-Tihilä

KH
369/2017

Valtuustoaloite vammaisten kuljetuspalveluista 3.4.17 sotela
=> KeUSote
Vaje ry
Hyvinkään Taksit ry

ok 7.5.19
ok 15.5.17
puuttuu

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

tuotantojohtaja 
Miika Kantola 

KH
891/2017

Valtuustoaloite ei työperäisen maahanmuuton 
kustannusten erittelemiseksi

11.9.17 talousosasto
opela
sotela

ok 27.6.2019
ok 19.6.2018
ok 14.6.2018

KH
1049/2017

Valtuustoaloite luottamusmiehille annetuista 
ylimääräisistä eduista

23.10.17 henkilöstökeskus puuttuu henkilöstöjohtaja 
Sari Kuittinen-Tihilä
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KH
1231/2017

Valtuustoaloite hankintastrategian laatimisesta 11.12.17 hankintapalvelut ok 26.6.19
=> KV 16.9.19

KH
1234/2017

Valtuustoaloite IB-linjan perustamisesta 
Hangonsillan lukioon

11.12.17 sivistystoimi 
nuorisovaltuusto

puuttuu
puuttuu

sivistystoimen-
johtaja Pentti 
Halonen

VUONNA 2018 VIREILLE TULLEET
142/2018 Valtuustoaloite asiakasmaksulain 11 § 

soveltamisesta
5.2.18 talousosasto

Keski-Uudenmaan Sote-
kuntayhtymä

ok 30.8.19 
ok

=> KV 16.9.19
358/2018 Valtuustoaloite aktiivimallin piiriin joutuneiden 

hyvinkääläisten työttömien tilanteesta
26.3.18 sosiaali- ja terveystoimi 

=> työllisyyspalvelut ok 5.6.19
=> KV 16.9.19

894/2018 Valtuustoaloite valvontakamerajärjestelmän 
päivittämisestä

10.9.18 tekla
Itä-Uudenmaan poliisi, Hyvinkään 
poliisilaitos

ok 25.6.19
ok 5.10.18

=> KV 16.9.19
895/2018 Valtuustoaloite koulurauha-asiamiehen 

nimittämisestä 
10.9.18 opela

nuorisovaltuusto
puuttuu

ok 23.1.19
X perusopetuksen 

johtaja Mika Heikura

896/2018 Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen 
työntekijöiden palkkojen parantamiseksi

10.9.18 opela
henkilöstöpalvelut

ok 28.5.19
puuttuu

henkilöstöjohtaja 
Sari Kuittinen-Tihilä

897/2018 Valtuustoaloite perusteettomien 
epäpätevyysalennusten korjaamisesta oma-
aloitteisesti

10.9.18 henkilöstöpalvelut ok 17.6.19
=> KV 16.9.19

1022/2018 Valtuustoaloite ylimääräisen kouluruoan 
jakamisesta ruokahävikin vähentämiseksi

15.10.18 ateria- ja puhtauspalvelut puuttuu tuotantojohtaja 
Miika Kantola 

1023/2018 Valtuustoaloite ajoharjoittelualueesta mopoilla 
ja kevytmoottoripyörillä ajoa varten

15.10.18 tekla
nuorisovaltuusto
kuhla
Itä-Uudenmaan poliisi, Hyvinkään 
poliisilaitos

ok 26.5.19
ok 23.1.19
ok 19.6.19
ok 12.11.18

=> KH 19.8.19 
Palautettu

tuotantojohtaja 
Miika Kantola 

1024/2018 Valtuustoaloite Seittemänmiehenkadun 
liikenteen rauhoittamisesta ja rajoittamisesta

15.10.18 tekla
Itä-Uudenmaan poliisi, Hyvinkään 
poliisilaitos

puuttuu
ok 15.11.18

tuotantojohtaja 
Miika Kantola 
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VUONNA 2019 VIREILLE TULLEET
87/2019 Valtuustoaloite linja-autoreitistä 

pääterveysasemalle
4.2.19 tekninen lautakunta

vanhusneuvosto
vammaisneuvosto

ok 23.4.19
ok 10.4.2019

puuttuu
89/2019 Valtuustoaloite Hyvinkään varhaiskasvatuksen 

historian laatimisesta
4.2.19 opetuslautakunta

kuhla (ei pyydetty lausuntoa)
ok 19.3.19
ok 24.4.19

X

252/2019 Valtuustoaloite Hyvinkääläisten liikunta- ja 
urheiluseurojen junioritoiminnan harjoittelu- ja 
pelivuorot maksuttomiksi

25.3.19 kuhla
nuorisovaltuusto

ok 19.6.19
ok 29.5.19

X

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

tuotantojohtaja 
Miika Kantola 

254/2019 Valtuustoaloite esteettömyysasiamiehen 
toimen perustaminen Hyvinkäälle

25.3.19 kuhla
tekla
ympla
vanhusneuvosto
vammaisneuvosto

puuttuu
puuttuu
puuttuu

ok 10.5.19
ok 28.6.19

X tuotantojohtaja 
Miika Kantola 

256/2019 Valtuustoaloite jatkuvan kasvatuksen periaate 
Hyvinkään kaupungin metsissä

25.3.19 tekla puuttuu tuotantojohtaja 
Miika Kantola 

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

27.5.19 ateria- ja puhtauspalvelut
opela
nuorisovaltuusto

puuttuu
puuttuu
puuttuu

tuotantojohtaja 
Miika Kantola 

424/2019 Valtuustoaloite ennakkoäänestyspaikkojen 
palveluiden turvaamisesta

27.5.19 keskusvaalilautakunta puuttuu kaupunginlakimies 
Petja Harakka

425/2019 Mikä on pysäköinninvalvonnan tarkoitus? 27.5.19 tilapalvelu
liikennesuunnittelu
kaupunginlakimies

puuttuu
puuttuu
puuttuu

talouspäällikkö 
Riikka Uoti
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