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1. JOHDANTO 
 
Perusturvan strategia on tarkoituksellinen suunnitelma toimialan tulevaisuuden haltuun ottamisesta. 
Strateginen taito perusturvassa merkitsee kykyä nivoa yhteen sen neljän palvelualueen (sosiaalipalvelut, 
terveydenhuolto, varhaiskasvatus ja koti- ja laitospalvelut) toiminta sellaisella tavalla, että se saavuttaa 
visionsa vuoteen 2017. Tämä toteutetaan tekemällä toimialan kehityksen kannalta ratkaisevia strategisia 
valintoja toiminnan linjaamisessa. 
 
Strategia on laadittu toimialan virkamies- ja poliittisen johdon yhteistyönä. Käsittelyprosessin aikana on 
kuultu kuntalaisia, kaupungin ja erityisesti perusturvan työntekijöitä sekä toimialan keskeisiä sidosryhmiä.  
 
Perusturvan strategiassa kuvataan strategiaperusta, hahmotetaan toimintaympäristöanalyysin avulla 
keskeiset lähivuosien haasteet, kirkastetaan haluttu tulevaisuuden kuva sekä määritellään keskeiset 
strategiset valinnat, päämäärät ja toimenpiteet sen saavuttamiseksi. Strategia on voimassa ja ohjaa 
toimintaa vuosina 2010 – 2017. 
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2. STRATEGIAPERUSTA 

2.1 Kaupunkistrategia 
 
Kaupunkistrategia on vahvistettu valtuustossa 29.6.2009 (§ 76). Myös perusturvan toiminta pohjautuu 
kaupunkistrategian linjauksiin. 
 
Hyvinkään kaupungin toiminnan perustehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja edistää 
elinkeinoelämän menestystä. Tätä toiminnan perustarkoitusta tukemaan Hyvinkää on määrittänyt 
strategiaansa kolme keskeistä valintaa:  

 Hyvinkää erottautuu muista Uudenmaan kaupungeista ja sillä on vahva ja tunnistettava identiteetti. 
 Hyvinkää kasvaa ja kehittyy osana metropolialuetta. 
 Hyvinkään kehitys perustuu asukaslähtöisyyteen ja uudistumiseen. 

 
Strategiset valinnat ja niitä tukevat päämäärät tähtäävät siihen, että Hyvinkää on vuonna 2017 
metropolialueella kasvava, vetovoimainen, viihtyisä ja turvallinen Pohjois-Uudenmaan keskus.  
Kaupungin panostaa asukaslähtöisyyteen ja yhteistyöhön, taloudellisuuteen ja tehokkuuteen, henkilöstön 
kehittämiseen sekä uudistumiseen ja kestävään toimintaan. 
 

2.2 Perusturvan arvot 
 
Arvot ohjaavat valintojen tekemistä. Ne edustavat myös pysyvyyttä. Perusturvan arvoja ovat: 
Asiakaslähtöisyys 

 Asiakkaan tarpeiden ja mielipiteen huomioiminen 
 Asiakkaan valinnanmahdollisuus 
 Asiakkaan kunnioittava kohtaaminen 

 
Yhteisöllisyys 

 Yhteisvastuullisuus 
 Osallistumismahdollisuus 
 Osaamisen arvostaminen, kumppanuus ja kannustus 
 Rakentava ja avoin vuorovaikutus 
 Yksilön huomioiminen yhteisönsä jäsenenä 

 
Turvallisuus 

 Henkinen, fyysinen ja sosiaalinen turvallisuus 
 
Uudistumisvalmius 

 Oman toiminnan arviointi 
 Menestyminen muuttuvassa ympäristössä 
 Hallittu riskinotto ja rohkeutta luopua vanhasta 

 
Vastuullisuus ja ympäristöstä huolehtiminen 

 Vastuu tulevaisuudesta 
 Kestävän kehityksen periaatteiden suuntainen toiminta 
 Luottamuksellisuus ja läpinäkyvyys 
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2.3 Toimialan vahvuudet ja heikkoudet 
 
SWOT-kaavion vasemmassa puoliskossa on kuvattu perusturvatoimialan nykytilannetta luonnehtivat 
myönteiset ja oikeassa puoliskossa negatiiviset asiat. Kaavion alapuoliskossa on kuvattu organisaation 
ulkoiset ja yläpuoliskossa sisäiset asiat. Analyysin käyttöarvo on esitetty seuraavalla sivulla. 
 

Vahvuudet 
 Koulutettu, kokenut ja ammattitaitoinen henkilöstö ja 

johto sekä sen kehityspotentiaali 
 Hoitopolut ja talontavat on kuvattu, prosessit 

kunnossa 

 Mielekäs työ, kehittämisen mahdollisuudet 
 Asianmukaiset laitteet 
 Tavoitehakuinen työskentely 

 Monipuolinen palvelupaletti 
 Verkostoituminen 
 Uutta tietoa on saatavilla keskitetysti 

 Hiljaista tietoa paljon 
 Uusien työntekijöiden ideat 
 Työkierto, työssä oppiminen 
 Työsuhdeturva, turvallinen työnantaja 

 Asiakasdemokratia 
 Näköalapaikka yhteiskuntaan 
 Työtyytyväisyys 

 Työntekijöiden riittävä määrä 
 Avoin ja keskusteleva ilmapiiri 
 Luottamuksellinen sidosryhmäyhteistyö 

 Rekrytointi on keskitetty 
 Johto arvostaa tavoitteellisuutta, osaamisen 

kehittämistä ja läpinäkyvyyttä 

 Toimiva organisaatiorakenne 
 Laaja eritysosaajien joukko ja moniammatillinen 

työskentely 

 

Heikkoudet 
 Talousarvion epärealistisuus 
 Puutteelliset tilat  
 Henkilökunta- ja sijaispula 
 Tiettyjen ammattiryhmien rekrytointivaikeudet 

 Väsymistä työhön, liiallinen työmäärä 
 Asiakaskunnan muuttuminen vaativammaksi ja 

tarvitsevammaksi 

 Muutostarpeen nopeus ja monipuolisuus 
 Hyvinkää-hengen puuttuminen 
 Yhteiset tavoitteet ovat vasta muotoutumassa 

 Ohjeiden ja määräysten kirjavuus ja vaihtuvuus 
 Toimintakäytäntöjen muuttumattomuus 
 Informaatioähky 
 Seuranta- ja raportointimenetelmien puutteellisuus 

 Sektoroitunut palvelujärjestelmä 
 Yhteistyön koordinoimattomuus 
 Ikärakenne, eläköityminen 

 Juuttuminen vanhaan, muutosvaste 
 Perustehtävän häviäminen 
 Tarpeisiin vastaaminen – työmenetelmät 

 

Mahdollisuudet 
 Kunnan sijainti ja koko, riittävä väestöpohja 
 Kaupungin perusrakenne 
 Keskitetyt palvelut ovat vahvistumassa 

 Taloudellinen tilanne 
 Väestö arvostaa palveluitamme 
 Asiakaskunnan toimintakyky on parantunut ja 

varallisuus lisääntynyt 

 Uusi teknologia ja lääkkeet 
 Vapaus kehittää toimintaa ja jakaa osaamista 
 Atk, tietohallinnon kehittäminen 

 Ulkoistaminen 
 Työn moninaistuminen 
 Hyvä maine yhteistyökumppanina 

 Verkostoituminen 
 Ydintehtävän syventämisen ja kirkastamisen 

mahdollisuus 

 Seutuyhteistyö ja sektoreiden välinen yhteistyö 

 

Uhat 
 Resurssien niukkuus, työvoimapula 
 Ikärakenteen muutos, palvelukysynnän 

lisääntyminen, kustannusten kasvu 

 Uudet taudit 
 Ihmisten tietoisuuden lisääntyminen 
 Keskinäinen kilpailu, priorisoinnin vaikeus 
 Taloudellinen taantuma ja epävarmuus 

 Liiallinen jatkuva muutos 
 Ennusteiden pettäminen 
 Luovuuden ja innovatiivisuuden tilan puuttuminen 

 Polarisaatio 
 Juridisoituminen 
 Substanssin puute ylätason johtamisessa 

 Liiallinen markkinariippuvuus 
 Hedelmätön kuntayhteistyö 
 Sitoutumattomuus yhteiseen työskentelyyn 

 Normiohjauksen suuret ja nopeat muutokset 
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Miten toimialan sisäisiä vahvuuksia voidaan käyttää hyödyksi? 
 
Kokenut henkilöstö tarjoaa laadultaan hyvää hoitoa ja palvelua 
Saavutettu luottamus toimii hyvänä pohjana sidosryhmäyhteistyölle 
Voimavarat osataan kohdentaa asiakaslähtöisesti 
Tavoitteisiin sitoudutaan ja päällekkäisyyksiä pyritään aktiivisesti poistamaan 
Henkilöstö sitoutuu työnantajaansa ja sen koko kehityspotentiaali on käytössä 
Johdon osaaminen vaikuttaa työhyvinvointia vahvistavasti 
Johdon ja organisaatiorakenteen uudistuminen tuovat uusia mahdollisuuksia prosessien ja ohjauksen 
kehittämiseen 
Kehittämishankkeet valikoidaan olennaiseen keskittyen 

Miten toimialan ulkoiset mahdollisuudet hyödynnetään? 
 
Keskitettyjen palveluiden vahvistuminen mahdollistaa toimialan keskittymisen sen omaan substanssiin 
Onnistunut kuntayhteistyö luo edellytyksiä keskittää erityispalveluita ja poistaa päällekkäistä toimintaa 
Kunnan sijainti ja koko nähdään etuna ja käytetään hyväksi 
Asiakaskunnan pysyminen toimintakykyisenä pidempään ja lisääntynyt varallisuus huomioidaan palveluiden 
kehittämisessä 
Teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin tartutaan aktiivisesti ja suunnitelmallisesti 

Miten sisäiset heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi? 
 
Yhteistyötä tehdään koordinoidusti 
Strategista johtamista ja pitkäjänteisyyttä vahvistetaan 
Raportointijärjestelmiä parannetaan 
Uudistumisvalmiutta lisätään entisestään 
Vuoropuhelua lisätään toimijaverkostossa ja päättäjien kanssa 
Löydetään toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia tilaratkaisuja 
Talousarvio tehdään realistisesti 
Henkilöstömitoitustavoitteet selkiytetään 
Vahvistetaan asiakaslähtöistä johtamista  
Kehitetään työhyvinvointia ja erityisesti ikäjohtamista 
Kehitetään sijaisjärjestelmiä 
Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työotetta ja varhaisen tuen toimintamallia 
Lisätään omavastuuta ihmisen itsensä huolehtimisessa 

Miten ulkoiset uhat vältetään? 
 
Muutokset viedään läpi asia kerrallaan ja toiminnasta lähtien 
Kehittämistyötä toteutetaan strategian mukaisesti 
Toimialaa johdetaan päämäärätietoisesti (virkamies- ja poliittinen johto) strategian suuntaan 
Laaditaan talousarvio realistisesti  
Itsehoito nostetaan kunniaan 
Tehdään oikeita asioita ja voimavarat kohdennetaan niihin oikein  
Karsitaan päällekkäisyydet 
Kehitetään palveluiden järjestämistapoja 
Otetaan kuntayhteistyössä nykyistä vahvempi rooli 
Huolehditaan hyvästä työnantajamaineesta 
Seurataan toimintaympäristön muutoksia ja asiakastarpeiden kehittymistä systemaattisesti 
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3. TOIMINTAYMPÄRISTÖ NYT JA TULEVAISUUDESSA – STRATEGISET 
HAASTEET 

 

3.1 Toimintaympäristön muutosten ennakointi 
 
Toimintaympäristön muutosten tarkastelun tavoitteena on auttaa päätöksentekijöitä ja toimijoita tekemään 
strategisesti oikeita valintoja tavoitteiden asettamisessa ja toteuttamisessa. Alla on kuvattu 
perusturvatoimialan kannalta keskeisinä näyttäytyviä toimintaympäristön muutoksia aikajänteellä 2010 – 
2017. 

Elinvoimaisuus ja kilpailukykyisyys 
 
Väestönmuutokset 

 Lapsiväestön osuuden säilyminen vähintään ennallaan 
 Ikääntyneen väestönosan kasvu 
 Maahanmuutto 
 Maassamuutto 

 
Yritykset ja toimipaikat 

 Palvelualojen yritysten määrän lisääminen – vuorohoidon tarve lasten päivähoidossa 
 
Asuminen ja rakentaminen 

 Toimialan tilatarpeet vs. muut kilpailevat tarpeet 
 Kaavoituksen 10-vuotissuunnitelman vaikutus palveluihin 

 
Kaupunkirakenne, liikenne ja ympäristö 

 Liikenteen, onnettomuuksien lisääntyminen 
 Ympäristön saastuminen 
 Kestävän kehityksen toimintaperiaatteiden omaksuminen 
 Kaupunkirakenteen tiivistyminen, palveluiden keskittämisen mahdollisuus 

Asiakas ja kaupunkilainen 
 
Perheet ja asuntokunnat 

 Perherakenteen muutos, eroperheet, uusperheet, isän aseman muutos 
 Yksinhuoltajien määrän lisääntyminen 
 Työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet 
 Yksinasuvien osuuden lisääntyminen (erityisesti ikääntyneet) 
 Monikulttuuriset perheet 
 Sosiaalisten verkostojen löyhtyminen 

 
Hyvinvointi ja turvallisuus 

 Monisairaiden määrän kasvu 
 Syrjäytyneiden määrän kasvu 
 Elämäntapasairauksien lisääntyminen 
 Kuntalaisten eriarvoistuminen 
 Päihteiden käytön lisääntyminen 
 Rakennetyöttömien eläköityminen, nuorisotyöttömyyden hoito keskeiseksi 
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 Yksityiset tuhotyöt, yksilöiden aggressiivinen käyttäytyminen 
 Asiakkaiden vaatimustason nousu 
 Työttömyyden ja työllisyyden vaihtelu 
 Väkivaltarikosten määrän kasvu 

 
Kuntademokratia 

 Monimutkaistuva ja monimuotoistuva palvelutarjonta vs. substanssituntemuksen puute poliittisessa 
päätöksenteossa 

 Kuntademokratian vahvistuminen 
 Poliittisten arvojen muuttuminen kausittain, radikalisoituminen, pirstaloituminen 
 Eläkeläisten roolin vahvistuminen äänestäjinä ja poliitikkoina 

Palvelujen järjestäminen 
 
Kuntapalvelujen vaikuttavuus, laatu ja kustannukset 

 Riippuvuus talousarviosta - resurssien niukkuus heijastuu laatuun 
 Asiakkuuksien hallinta haasteena 
 Palvelustrategiset linjaukset merkityksellisiä, yksityisten palveluiden osuuden kasvu 
 Normiohjauksen lisääntyminen, säädösten tiukentuminen 
 Asiakkaan aseman vahvistuminen ja juridisoituminen 
 Kustannustehokkuus, läpinäkyvyys lisääntyvät, tuottavuuden lisäämisen vaatimus kasvaa 
 Ennusteiden laatimisen merkitys kasvaa, vaikuttavuuden arviointi ja valinnat korostuvat 
 Elämänkaarimalleja hyödynnetään palveluiden organisoinnissa 
 Laadun parantaminen erityispalveluiden keskittämisellä 
 Palveluiden monimuotoisuus lisääntyy entisestään, tarjonta luo kysyntää  
 Palvelurakenteet muuttuvat, seudullinen yhteistyö, palveluita yli kuntarajojen 
 Kuntapalveluiden roolin määrittämisen tärkeys korostuu; mihin keskitytään, miten vastuuta jaetaan 
 Lääkehoidon kehittyminen, mullistavat lääkkeet 
 Tartuntataudit, vastustuskykyiset mikrobit 
 Lääketieteen ja hyvinvointiteknologian kehittyminen, medikalisaatio 
 Tietojärjestelmien yhteensovittaminen ja palvelevuus/tarkoituksenmukaisuus  
 Rakenteinen kirjaaminen, eResepti ja sähköinen arkistointi 
 Yhteiskunta toimii 24/7, nopeatempoisuus, tiedonvälitys, kiihtyminen 

 
Henkilöstöprofiili ja työhyvinvointi 

 Henkilöstön ikääntyminen ja eläköityminen vs. nuorten työntekijöiden lisääntyminen 
 Työhyvinvoinnin haasteet 
 Moniammatillisuuden korostuminen 
 Osallisuuden ja motivoimisen haasteet 
 Tiedon muuttuminen ja osaamisvaatimukset 
 Amk-tutkinnon suorittaneiden osuus kasvaa, työvoimapula pahenee 
 Hoitotyöntekijöiden ”laatu” vaihtelee, arvot, sitoutuminen, työurat muuttuvat 
 Kilpailukykyisyys ja vetovoimaisuus työnantajana tärkeäksi 
 Jatkuva muutos 

Talous 
 Kaupungin heikko taloustilanne, verokertymän pieneneminen 
 Lomautusten kasvu, mahdolliset irtisanomiset yleisesti 
 Kustannuspaineiden samanaikainen kasvu 
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 Syklien nopeutuminen 
 Resurssien oikea kohdentaminen ja valinnat korostuvat 
 Ennakointi- ja visiointikyvyn merkitys korostuu - proaktiivisuus reaktiviisuuden sijaan 
 Ennaltaehkäisevä terveyden, hyvinvoinnin ja omatoimisuuden edistäminen tärkeäksi 

 

Perusturvatoimialan strategiset haasteet kulminoituvat asiakkuuksien ja palvelukokonaisuuden hallintaan 
kasvavien ja monimuotoistuvien tarpeiden ja niukkojen henkilöstö- ja taloudellisten resurssien maailmassa. 
Toimialan on kyettävä ennakoimaan oikein, voittamaan kamppailuja osaavasta työvoimasta ja käyttämään 
hyväkseen kaupunkirakenteen tiivistyminen, teknologinen kehitys sekä nopea tiedonvälitys. Sen on 
pystyttävä tekemään palveluiden vaikuttavuutta ja tuottavuutta parantavia (palvelu-)strategisia sekä 
rakenteiden kehittämistä ja organisointitapoja koskevia valintoja. Perusturvapalveluiden rooli hyvinvoinnin, 
turvallisuuden, jatkuvuuden ja tasa-arvon säilyttämisessä ja edistämisessä korostuu yhä 
nopeatempoisemmassa ja moniarvoisemmassa yhteiskunnassa.  
 

3.2 Ydintoimintojen järjestäminen nyt ja tulevaisuudessa 
 
Palvelujen järjestämistapa on muutoksessa. Alla on kuvattu ennakoitua, odotettua tai toivottua 
kehityssuuntaa.  
 
Kuvion sisin osa esittää kunnan omaa palvelutuotantoa, ulompi kerros yhteistyössä toisen toimijan kanssa 
tuotettua palvelua, sitä seuraava kerros kokonaan muun toimijan kuin kunnan tuottamaa palvelua ja kaikista 
uloin kerros uutta palveluiden järjestämistapaa – palveluseteliä. Sinisellä merkityt toiminnot oletetaan 
kutakuinkin paikallaan pysyviksi. Punaisella merkittyjen toimintojen osalta on odotettavissa muutosta 
palveluiden tuottamistapaan. 

Kuvio 1.  
 

 

Viranomaistoiminta
Sosiaalityö ja palveluohjaus

ki

Asiakkuuksien ja 
palveluprosessin
hallinta
Avoterveydenhuolto
Hammashuolto ml. sen 
kuvantaminen ja 
välinehuolto
Psykososiaaliset palvelut
Terveyskeskussairaalahoito
Vanhainkotihoito
Hyvinkäälisä
Kotihoidontu
Tilapäishoito
Unikoulu
Perhehoito
Omaishoito

Ammatilliset perhekodit
Lastensuojelun 
laitoshoito

Hammaspäivystyksen
jatkohoito
Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotihoito
Perhetyö
Perheneuvola
Laitoshuolto
Kunnallinen 
päivähoito
Esiopetus
Perhepäivähoito
Erityispäivähoito

Kuvantaminen
Isot apuvälineet
Työterveyshuolto
Välinehuolto
Työtoiminta
Työvalmennus‐
pajat
Tulkkipalvelut
Henkilöstö‐, 
talous‐ ja atk‐
hallintopalvelut
Leikkitoiminta
Lapsiparkki
Perhekerho
Puistotoiminta
Avoin päiväkoti
Erikoishammas‐
lääkäripalvelut

Lääkehuolto
Ruokahuolto
Kiinteistönhuolto
Kuljetuspalvelut
Päiväkeskustoiminta
Kotihoidon tukipalvelut

Tehostettu asumispalvelu

Kevyt asumispalvelu
Ensiapu
Kuljetukset
Vaatehuolto
Siivous
Laboratorio
Psykososiaalisen yksikön 
ostopalvelut
Erikoislääkäripalvelut
Omalääkäripalveluiden täydennys
Hoitotarvikkeiden hankinta
Valvotut tapaamiset
Ensi‐ ja turvakotitoiminta
Yksityinen päivähoito yksityisen 
hoidon tuella
Ruotsinkielinen päivähoito

PALVELUSETELI OMAN TUOTANNON LISÄKSI JA VAIHTOEHDOKSI

KOKONAAN YKSITYISTETTY TAI ULKOISTETTU PALVELU

YHTEISTYÖSSÄ TUOTETTU TAI OSIN OMA JA OSIN ULKOISTETTU PALVELU

OMA PALVELUTUOTANTO

Erikoissairaanhoito
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Vaihtoehtoja palveluiden järjestämistapoihin 

Tuotteistaminen 
 
Onnistunut palveluiden hankinta edellyttää tuotteistamista. Tuotteistaminen voidaan määritellä yksikön 
toiminnan jäsentämiseksi asiakkaan saamiksi palvelukokonaisuuksiksi eli tuotteiksi. Tuotteistusprosessin 
yhteydessä määritellään myös yksikön toimintaa ja palveluprosessia kuvaavat toiminnot. Tuotekohtaisen 
kustannuslaskennan tavoitteena on laskea tuotteiden tuottamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset sekä 
myös toimintokohtaiset todelliset kustannukset. Tuotteistus tähtää palvelutuotannon hallintaan, jonka kautta 
voidaan arvioida palvelujen kustannuksia, laatua ja tuloksia. 

 

Palveluseteli 
 
Palveluseteli on uusi tapa järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Se on kunnan oman toiminnan ja 
ostopalveluiden lisä. Palveluseteli merkitsee kunnan sitoumusta maksaa yksityisen palveluntuottajan 
antamasta palvelusta tietty kunnan päättämä osuus kustannuksista. Se soveltuu palveluihin, joissa asiakas 
voi toimia kuluttajan tavoin ja jotka kyetään tuotteistamaan. 
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4. TAHTOTILA – VISIO JA TOIMINTA-AJATUS VUOTEEN 2017 

4.1 Toiminta-ajatus 
 
Toiminta-ajatus ilmaisee toiminnan tarkoituksen kertomalla, miksi se on olemassa. Toiminta-ajatuksesta 
selviää, mitkä ovat päätuotteet ja -palvelut, ketkä ovat asiakkaat ja mitä tarpeita toiminnalla tyydytetään. 
 
Hyvinkään kaupungin perusturvan toiminta-ajatuksena on edistää asukkaiden hyvinvointia sekä terveyttä 
ja järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut saumattomasti elinkaariajattelun mukaisesti. 
 

4.2 Visio 
 
Edellä tehdyn toimintaympäristöanalyysin sekä vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia 
kartoittaneen nelikenttäanalyysin kautta hahmottuu se, mihin suuntaan toimialan on menestyäkseen 
kehityttävä vuoteen 2017 mennessä. 

Vaikutukset ja vaateet 
 
Seuraavassa on kiteytetty toimintaympäristön muutosten aiheuttamien vaatimusten vaikutukset toimialaan, 
asiakaspintaan sekä uudistumiseen ja osaamisen kehittämiseen: 
 
Vaikutukset toimialaan: 
Perusturvatoimialan strategiset haasteet kulminoituvat asiakkuuksien ja palvelukokonaisuuden hallintaan 
kasvavien ja monimuotoistuvien tarpeiden ja niukkojen henkilöstö- ja taloudellisten resurssien maailmassa.  
 
Vaikutukset asiakaspintaan: 
Perusturvapalveluiden rooli hyvinvoinnin, turvallisuuden, jatkuvuuden ja tasa-arvon säilyttämisessä ja 
edistämisessä korostuu yhä nopeatempoisemmassa ja moniarvoisemmassa yhteiskunnassa.  
 
Uusien konseptien, tuotteiden ja prosessien tarve: 
Toimialan on pystyttävä tekemään palveluiden vaikuttavuutta ja tuottavuutta parantavia (palvelu-)strategisia 
sekä rakenteiden kehittämistä ja organisointitapoja koskevia valintoja.  
 
Kyvykkyyksien ja kompetenssien kehittämistarve: 
Toimialan on kyettävä ennakoimaan oikein, voittamaan kamppailuja osaavasta työvoimasta ja käyttämään 
hyväkseen kaupunkirakenteen tiivistyminen, teknologinen kehitys sekä nopea tiedonvälitys.  

Strategiaprofiili 
 
Strategiaprofiili kuvaa tahtotilan muodostamista; mitä toimialalla on luotava ja lisättävä, mitä toisaalta 
vähennettävä ja poistettava. 

 
Luo 

 Valinnanmahdollisuutta asiakkaille 
 Asiakastarpeita vastaavia innovaatioita 
 Uusia palveluiden organisointi- ja järjestämistapoja 
 Eheitä palvelukokonaisuuksia 
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 Kuntalaisten omavastuuta 
 Edellytyksiä tuottavuuden ja kustannusvaikuttavuuden seurannalle, arvioinnille ja raportoinnille 
 Omaperäinen ja houkutteleva työnantajakuva, ikäjohtamista 

 
Lisää 

 Keskitettyjä palveluja  
 Strategista suunnittelua, kehittämistä, johtamista 
 Onnistunutta kuntayhteistyötä 
 Kunnan vahvuuksien hyväksi käyttöä 
 Asiakaskunnan toimintakykyyn ja lisääntyneen varallisuuden hyödyntämistä 
 Teknologian valjastamista 
 Sidosryhmäyhteistyötä 
 Varhaisen tuen ja ehkäisevän toiminnan vahvistamista 
 Uudistumisvalmiutta, osaamisen hallintaa 

 
Poista tai ehkäise 

 Talousarvion epärealistisuutta 
 Epätarkoituksenmukaisia tilaratkaisuja 
 Henkilökunta- ja sijaispulaa, rekrytointivaikeuksia 
 Asiakaskunnan ongelmien syvenemistä ja monimutkaistumista 
 Ohjeiden ja määräysten kirjavuutta ja vaihtuvuutta 
 Hallitsematonta tiedontulvaa 
 Seuranta- ja raportointimenetelmien puutteellisuutta 
 Palvelujärjestelmän sektoroitumista 

 
Vähennä 

 Epätasa-arvoisuutta 
 Ei-vaikuttavaa tai päällekkäistä kehittämistyötä 
 Kaavamaisuutta 
 Organisaatiolähtöistä toimintaa 
 Henkilökunnan vaihtuvuutta  
 Tehtävien yksipuolisuutta 
 Keskinäistä kilpailua resursseista 
 Priorisoinnin puutetta 
 Luovuuden tilan vähäisyyttä 

 

Visio 
 
Visio on haluttu tulevaisuuden kuva – tahtotila - jonka toteutumisen eteen aiomme tehdä töitä. 
 
Hyvinkään kaupungin perusturvan visiona vuoteen 2017 on: 
Hyvinkääläiset edistävät omaa hyvinvointiaan ja terveyttään. 
Tueksi tarjoamme tarpeenmukaisia, oikea-aikaisia ja eheitä palvelukokonaisuuksia sekä 
valinnanmahdollisuutta. 
Palveluidemme vaikuttavuus ja tuottavuus on vertailukuntia parempi. 
Vastaamme yhdessä kannustavasta ja tuloksellisesta työskentelyilmapiiristä ja onnistuneista asiakas- ja 
verkostoyhteistyösuhteista.  
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5. STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT, VALINNAT JA MENESTYSTEKIJÄT 

5.1 Strategiset valinnat ja päämäärät 
 
Visio vuoteen 2017 saavutetaan seuraavien keskeisten valintojen kautta: 

 
 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen koko kaupungin asiaksi 
 Asukaslähtöinen kehitys palveluiden järjestämisessä 
 Keskittyminen toiminnan kustannusvaikuttavuutta lisäävään yhteistyöhön 
 Kehittyminen omaleimaiseksi ja houkuttelevaksi työnantajaksi ja työyhteisöksi 

 
Strategisista valinnoista on johdettu päämäärät, joiden kautta haluttu tulevaisuuden kuva voidaan saavuttaa.  
 

 Yksilön vastuu omasta ja läheisten hyvinvoinnista 
 Ehkäisevä toiminta ja varhainen tuki 
 Elinkaariajattelun mukainen toiminta 
 Tarvevastaavuus ja valinnanmahdollisuus palveluissa 
 Tuotteistetut ydintoiminnot ja palveluvalinnat vaikuttavuuden ja tuottavuuden mukaan  
 Seutukunnallisen yhteistyön etujen saavuttaminen 
 Koko henkilökunnan asiantuntemus työ- ja toimintamallien kehittämisessä 
 Palaute-, arviointi- ja kannustinjärjestelmät 

5.2 Strategiakartta 
 
Suunnitelma tulevaisuuden haltuunotosta esitetään tiivistetysti strategiakartassa. 

Kuvio 2. 

 

Asukaslähtöinen
kehitys

palveluiden
järjestämisessä

Keskittyminen
toiminnan
kustannus-

vaikuttavuutta
lisäävään

yhteistyöhönHyvinkääläiset edistävät 
omaa hyvinvointiaan ja terveyttään. 

Tueksi tarjoamme tarpeenmukaisia, oikea‐aikaisia ja 
eheitä palvelukokonaisuuksia sekä valinnanmahdollisuutta. 

Palveluidemme vaikuttavuus ja tuottavuus
on vertailukuntia parempi.

Kannamme yhdessä vastuuta 
kannustavasta ja tuloksellisesta 

työskentelyilmapiiristä ja onnistuneista 
asiakas‐ ja verkostoyhteistyösuhteista.

Kehittyminen 
omaleimaiseksi

ja houkuttelevaksi
työnantajaksi

ja työyhteisöksi

Hyvinvoinnin
ja terveyden
edistäminen 

koko kaupungin 
asiaksi

Elinkaariajattelun
mukainen toiminta

Tarvevastaavuus ja 
valinnanmahdollisuus 

palveluissa

Koko 
henkilökunnan 
asiantuntemus 
työ- ja 
toimintamallien 
kehittämisessä

Palaute-, arviointi- ja
kannustinjärjestelmät

Tuotteistetut ydintoiminnot ja
palveluvalinnat vaikuttavuuden 

ja tuottavuuden mukaan

Seutukunnallisen
yhteistyön 

etujen
saavuttaminen

Yksilön vastuu omasta
ja läheisten 

hyvinvoinnista

Ehkäisevä toiminta 
ja varhainen tuki

STRATEGIAKARTTA
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5.3 Strategisten valintojen kirkastaminen 
 
Tehdyt valinnat voidaan kirkastaa kuvaamalla, mitä ei tehdä. Uusi ajattelu edellyttää vanhasta 
toimintatavasta luopumista. 
 

 Vältämme kaavamaisuutta (luovuus) 
 Emme holhoa (oma vastuu) 
 Emme muuta olemassa olevaa arvioimatta sen toimivuutta 
 Vähennämme korjaavaa toimintaa (ehkäisevä toiminta) 
 Emme tee päällekkäistä työtä 
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6. TOIMINNAN TAVOITTEET JA ONNISTUMISEN MITTAAMINEN 
 
Strategisista päämääristä johdetut kriittiset menestystekijät, toimintaa ohjaavat tavoitteet, jalkautetaan 
tuloskortin avulla. Toimialan ja palvelualueiden vuositavoitteet kytketään taloussuunnitteluun ja asetetaan 
siten, että ne toteuttavat strategisia valintoja ja päämääriä ja että niissä onnistuminen kyetään mittaamaan ja 
raportoimaan. Kaupungin sähköinen strategiatyökalu sisältää neljä tarkastelukulmaa: asiakkaan, prosessien, 
henkilöstön ja talouden näkökulmat.  
 
PÄÄMÄÄRÄ 
 

KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ/TAVOITE 

 
Päämäärä 1: 
Elinkaariajattelun mukainen 
toiminta 

 
1. Luodaan ihmisiä eri elämänvaiheissa kokonaisvaltaisesti tukevia palvelu- ja 
yhteistyörakenteita 
2. Prosessien, hoitopolkujen ja palvelukokonaisuuksien hallinta: Jokaiselle ydinprosessille on 
nimetty vastuuhenkilö/prosessin omistaja 
3. Turvataan ehyt kasvun ja oppimisen polku /ikääntyvän hoitopolku 
4. Palveluohjaus ylittää vähintään palvelualuerajat  
5. Jokaiselle asiakkaalle on nimetty omahoitaja tai palveluohjaaja myös avopalveluissa 
6. Toimintoja suunniteltaessa lisätään sukupolvien välisen kanssakäymisen ja vuoropuhelun 
mahdollisuutta 

 
 
Päämäärä 2: 
Tarvevastaavuus ja valinnan-
mahdollisuus palveluissa  

 
1. Palveluseteleitä otetaan käyttöön asteittain 
2. Laajennetaan palveluvalikkoa  
3. Vahvistetaan palveluohjausta 
4. Tuetaan palveluinnovaatioiden syntymistä  
5. Lisätään sähköistä asiointia ym. uusia palveluiden tuottamistapoja 
6. Parannetaan yksityisen palvelutuotannon toimintaedellytyksiä  
7. Tehdään poliittisesti vahvistetut päätökset lähipalveluyksiköiden tavoiteltavasta määrästä 
(neuvolat, hammashuollon yksiköt) 
8. Strategioiden poliittista arviointia vahvistetaan 
9. Tuetaan omavastuista hoitoa 
10. Varmistetaan asiakkaan/omaisen vaikutusmahdollisuus 
 

 
Päämäärä 3: 
Koko henkilökunnan 
asiantuntemus työ- ja 
toimintamallien kehittämisessä 

 
1. Henkilöstö osallistuu keskeisiksi määriteltyihin kehitystyöryhmiin 
2. Nimetään yksiköittäin kehitysvastuuhenkilöt ja sisäiset kouluttajat sekä varataan riittävä 
aikaresurssi organisaation oppimiseen 
3. Työnantaja kannustaa tasavertaisesti koulutukseen, erikoistumiseen ja 
asiantuntijatehtäviin. 
4. Organisaatiossa toteutetaan työkiertoa siihen soveltuvissa työtehtävissä. 
 

 
Päämäärä 4: 
Palaute-, arviointi ja kannustin-
järjestelmät 

 
1. Palkkausjärjestelmää kehitetään järjestelmälliseksi ja sitouttavaksi henkilöstö-palveluiden 
kanssa (tulos-/harkinnanvarainen palkkaus-kannustus, työsuhde-edut) 
2. Kehityskeskusteluja tavoitekeskustelujen suuntaan; kehitetään arviointivälineistöä 
3. Varmistetaan perehdytys ja mahdollisuus työnohjaukseen 
 

 
Päämäärä 5: 
Tuotteistetut ydintoiminnot ja 
palveluvalinnat vaikuttavuuden 
ja tuottavuuden mukaan 

 
1. Keskeiset palvelut tuotteistetaan (asiakkuuksien, palvelutason ja laadun määrittely sekä 
asiakasvaikutusten arviointi) 
2. Tukipalveluissa keskitytään asteittain vain tilaajayhteistyöhön 
3. Laaditaan palvelustrategia 
(huomioiden kolmannen sektorin rooli tuottajana) 
4. Laaditaan teknologiastrategia ml. suunnitelma sähköisen asioinnin lisäämiseksi 
5. Hoito- ja palveluketjuja selkeytetään entisestään ja varmistutaan niiden käyttöönotosta ja 
soveltamisesta 
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Päämäärä 6: 
Seutukunnallisen yhteistyön 
etujen saavuttaminen 

 
1. Seutuyhteistyössä tavoitteena on asiointimahdollisuus ja palvelut yli kuntarajojen  
2. Toteutetaan verkostoitumista ja erityisosaajien seudullista yhteiskäyttöä 
3. Tuotetaan erityispalvelut sekä palveluohjausta ja –neuvontaa seudullisesti 
 

 
Päämäärä 7: 
Yksilön vastuu omasta ja 
läheisten hyvinvoinnista 

 
1. Otetaan käyttöön hyvinvointia, ravitsemusta ja liikuntaa edistäviä menetelmiä 
2. Lisätään avo- ja itsepalvelupisteitä ja neuvontaa asteittain, tuetaan omavastuista hoitoa 
3. Lisätään mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin 
4. Tuetaan läheisverkostoa ja hyödynnetään sen voimavaroja 
5. Kaikissa palveluissa on lähtökohtana kuntalaisten omatoimisuuden tukeminen 
 

 
Päämäärä 8: 
Ehkäisevä toiminta/varhainen 
tuki 
 

 
1. Ehkäistään suuria kansansairauksia 
2. Lisätään mahdollisuuksia vertaistukeen 
3. Luodaan lasten ja nuorten varhaisen tuen toimintamalli 
4. Päätösten ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi otetaan käyttöön kaikkien 
hallintokuntien asianvalmistelussa 
5. Aloitetaan ehkäisevät kotikäynnit 
6. Arvioidaan uudistettujen prosessien vaikutusta hyvinvointiin ja terveyteen; hyödynnetään 
palaute 
7. Vahvistetaan ulospäin suuntautuvaa tiedottamista 
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7. TOIMEENPANO, SEURANTA JA ARVIOINTI  

7.1 Strategian jalkauttaminen 
 
Perusturvan strategia jalkautetaan siten, että sen vahvistamisen jälkeen järjestetään toimialan kaikille 
esimiehille suunnattu koulutus, jossa käydään läpi strategiset tavoitteet ja asiakirjan merkitys toiminnan 
ohjaamisessa. Esimiehet käsittelevät edelleen henkilöstön kanssa strategiaa ja sen liittymistä kunkin 
työyksikön työhön esimerkiksi työpaikkakokouksissa tai vastaavissa osana normaalia johtamistehtäväänsä. 
 
Strategiasta viestistään aktiivisesti sidosryhmille ja se asetetaan kuntalaisten saataville. 

7.2 Seuranta- ja arviointisuunnitelma 
 
Laadittua strategiaa toteutetaan sitomalla toimialan yhteiset vuositavoitteet ja palvelualueiden 
yksityiskohtaisemmat tulostavoitteet strategisiin päämääriin. Näin strategian toteutumista seurataan 
lautakuntatasolla jatkuvasti ja säännönmukaisesti mm. osavuosikatsausten ja tilinpäätösten yhteydessä. 
Perusturvan strategian toteutumisesta raportoidaan lisäksi perusturvalautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja 
valtuustolle valtuustokausittain. 

7.3 Suhde muihin strategia-asiakirjoihin 
 
Palvelustrategia ja henkilöstöstrategia liittävät kaupunkistrategian ja toimialastrategian palveluiden 
järjestämistapoja ja henkilöstöpolitiikkaa koskevat linjaukset toisiinsa.  
 
Perusturvan strategiaa toteutetaan osaltaan sosiaali- ja terveyspoliittisilla ohjelmilla, jotka edellyttävät 
toteutuakseen laajaa hallintokunta- ja sidosryhmäyhteistyötä. 
 

 Terveyden edistämisen ohjelma (valtuustokausittain) 
 Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2010 - 2013 
 Ikääntymispoliittinen ohjelma 2011 - 2018 
 Vammaispoliittinen ohjelma 2011 - 2018 
 Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön ohjelma 2010 - 2015 
 Erityispäivähoidon ohjelma 2011 – 2017 
 Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn toimintaohjelma 2007 

 

 


	Hyvinkään kaupunki
	Sisällysluettelo
	1. JOHDANTO
	2. STRATEGIAPERUSTA
	2.1 Kaupunkistrategia
	2.2 Perusturvan arvot
	2.3 Toimialan vahvuudet ja heikkoudet
	Vahvuudet
	Heikkoudet
	Mahdollisuudet
	Uhat
	Miten toimialan sisäisiä vahvuuksia voidaan käyttää hyödyksi?
	Miten toimialan ulkoiset mahdollisuudet hyödynnetään?
	Miten sisäiset heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi?
	Miten ulkoiset uhat vältetään?


	3. TOIMINTAYMPÄRISTÖ NYT JA TULEVAISUUDESSA – STRATEGISET HAASTEET
	3.1 Toimintaympäristön muutosten ennakointi
	Elinvoimaisuus ja kilpailukykyisyys
	Asiakas ja kaupunkilainen
	Palvelujen järjestäminen

	3.2 Ydintoimintojen järjestäminen nyt ja tulevaisuudessa
	Kuvio 1. 

	Vaihtoehtoja palveluiden järjestämistapoihin
	Tuotteistaminen
	Palveluseteli


	4. TAHTOTILA – VISIO JA TOIMINTA-AJATUS VUOTEEN 2017
	4.1 Toiminta-ajatus
	4.2 Visio
	Vaikutukset ja vaateet
	Strategiaprofiili
	Visio


	5. STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT, VALINNAT JA MENESTYSTEKIJÄT
	5.1 Strategiset valinnat ja päämäärät
	5.2 Strategiakartta
	Kuvio 2.

	5.3 Strategisten valintojen kirkastaminen

	6. TOIMINNAN TAVOITTEET JA ONNISTUMISEN MITTAAMINEN
	7. TOIMEENPANO, SEURANTA JA ARVIOINTI 
	7.1 Strategian jalkauttaminen
	7.2 Seuranta- ja arviointisuunnitelma
	7.3 Suhde muihin strategia-asiakirjoihin


