HYVINKÄÄ

Elinvoimainen
elämyskaupunki
Hyvinkään Pelikirja 2.0
Kaupunkistrategia vuosille 2023-2027
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Visio

Elinvoimainen
elämyskaupunki
Kaupunkimme elinvoima on uudistumiskykyä,
jota tarvitsemme asukkaidemme hyvinvoinnin,
palvelujen toimivuuden ja taloudellisen kasvun
edistämiseksi.
Elinvoimamme perustuu vetovoimaiseen ympäristöön,
monipuoliseen yrityskantaan, osaamiseen, työvoiman
saatavuuteen, yhteisöllisyyteen, vahvaan kuntatalouteen
ja laadukkaasti hoidettuihin palveluihin asukkaiden eri
elämänvaiheissa.
Vetovoimainen elämyskaupunkimme houkuttelee uusia
asukkaita, yrityksiä, työntekijöitä, opiskelijoita ja matkailijoita. Kilpailukykyiset yrityksemme tarjoavat monenlaisia
työpaikkoja. Verotuloilla huolehdimme kaupungin palveluista. Toimivat palvelut parantavat puolestaan arjen toimivuutta ja viihtyvyyttä, mikä edistää työvoiman saantia
ja uusien asukkaiden halukkuutta muuttaa Hyvinkäälle.
Elinvoimaisessa kaupungissamme kaupunki, asukkaat,
yritykset ja yhdistykset toimivat yhteisten päämäärien
hyväksi uutta luoden. Menestyminen edellyttää meiltä
omien vahvuuksiemme löytämistä, hyödyntämistä ja
vahvistamista sekä myönteisen Hyvinkää-identiteetin
vahvistumista.
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Pelikartta
Kun muualla puhutaan kaupunkistrategiasta,
me Hyvinkäällä olemme päättäneet puhua Pelikirjasta!
Pelikirjan avulla Hyvinkään kaupunki kertoo
» mitä asioita kaupunki toiminnallaan tavoittelee
» mitä asioita tulevina vuosina halutaan painottaa ja
» mitä kaupunki aikoo tehdä tulevaisuuden päämäärien saavuttamiseksi

VISIO

Elinvoimainen
elämyskaupunki

Laadukkaasti hoidetut lakisääteiset perustehtävät,
rakenneuudistusten hallinta
Demokratia,
osallisuus

Talous

Henkilöstö

Hyvinkään pelitapa
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Turvallisuus

Kestävä
kehitys

Digitalisaatio

Pelaamme yhdessä
► rohkeasti ja reilusti
► vastuullisesti
► asukkaan ja asiakkaan parhaaksi

Strategisia kärkiä toteuttavat
kärkihankkeet 2023 - 2027
Meidän Hyvinkää
► Monimuotoinen asuminen
ja elinvoimaiset kylät
► Aktiivinen elämyskaupunki
► Laadukas koulutuspolku
► Kehittyvä kaupunkikeskusta
► Business Hyvinkää

Hyvinkään pelitapa
Pelaamme yhdessä
• rohkeasti ja reilusti
• vastuullisesti
• asukkaan ja asiakkaan parhaaksi

Rohkeasti ja reilusti
Teemme rohkeasti asioita uudella tavalla. Haluamme
oppia uutta ja kehittää toimintojamme aktiivisesti.
Suuntaamme luottavaisesti kohti tulevaa. Pelaamme
reilua peliä, meidän kanssamme on mukava tehdä
yhteistyötä
Vastuullisesti
Turvaamme hyvän elämän edellytykset nykyisille ja
tuleville sukupolville. Huomioimme valmistelussa ja
päätöksenteossa ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat.
Asukkaiden ja asiakkaiden parhaaksi
Työskentelemme Hyvinkään asukkaita, yrityksiä, yhdistyksiä, matkailijoita ja muita asiakkaitamme varten.
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Pelikirjan kärjet
Minä. me ja Hyvinkää
Houkutteleva
Yhteispelillä

Hyvinkää

yritysten

kanssa

Minä, me ja Hyvinkää
”Luotamme yhteistyön voimaan ja teemme töitä sen eteen,
että hyvinkääläiset kokevat kotikaupungin omakseen ja ovat siitä ylpeitä.”
»
»
»
»
»
»
»
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rakennamme yhdessä Hyvinkää-henkeä ja rohkaisemme omalla esimerkillämme yhteiseen tekemiseen
kolmas sektori ja vapaaehtoistoimijat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme
edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta yhdistys- ja seuratoiminnan kautta
lisäämme yhdistysten ja urheiluseurojen välistä yhteistyötä
tuemme eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja kehitämme tapahtumatuotantoa
kehitämme kuntalaisille tarjolla olevia osallistumismahdollisuuksia
”Minä, me ja Hyvinkää” rakentuu puheista, teoista ja kaupunkimme ilmeestä.
Puhumme hyvää Hyvinkäästä, olemme ylpeästi hyvinkääläisiä.

Houkutteleva Hyvinkää
”Hyvinkää on kasvava kaupunki, tavoitteenamme on saada
Hyvinkäälle lisää asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita.”
Näistä asioista houkuttelevuutemme rakentuu:
» asumisen, asioinnin ja elämisen helppous
» kehittyvät, viihtyisät ja turvalliset asuinalueet
» osa Helsingin seutua, lähellä luontoa ja palveluja, hyvien kulkuyhteyksien ytimessä
» vireä elinkeinoelämä, monipuolinen työpaikkatarjonta
» hyvät virkistys- ja liikuntamahdollisuudet
» aktiivinen kulttuurielämä
» halu kehittyä ja kasvaa
» olemme kaupunki, jonka sydän sykkii aktiivisesta arjesta,
yhteistyön voimasta ja kiireettömästä kotoilusta.

Yhteispelillä yritysten kanssa
”Teemme tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa.
Työpaikat ovat kaupunkimme elinvoimaisuuden edellytys.”
»
»
»
»
»
»
»
»
»

monipuolinen ja houkutteleva yritys- ja yritystonttitarjonta
lähellä yrityksiä, yhteistyötä hyvällä palveluasenteella
yritykset kumppaneina palvelujen tuottamisessa
teknologiaklusterin tarjoamat erinomaiset verkostoitumismahdollisuudet
vireän kaupunkikeskustan kehittäminen yhteistyössä yritysten kanssa
matkailuelinkeinon toimintaedellytysten vahvistaminen
yritysten, oppilaitosten ja kaupungin välinen yhteistyö
aktiivinen yhteistyö työllisyyden edistämiseksi
työvoiman saatavuutta tukevat hyvät palvelut ja liikenneyhteydet,
monipuoliset harrastusmahdollisuudet sekä viihtyisä elinympäristö.
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Kärkihankkeet
Toteutamme Pelikirjan kolmea kärkeä
seuraavien hankkeiden avulla

Minä, me ja Hyvinkää
Meidän Hyvinkää

Houkutteleva Hyvinkää
Monimuotoinen asuminen ja elinvoimaiset kylät
Aktiivinen elämyskaupunki
Laadukas koulutuspolku

Yhteispelillä yritysten kanssa
Kehittyvä kaupunkikeskusta
Business Hyvinkää
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Meidän Hyvinkää
Lisäämme hyvinvointia edistämällä kuntalaisten yhteisöllisyyttä.
Rakennamme yhdessä Hyvinkää-henkeä ja rohkaisemme
omalla esimerkillämme yhteiseen tekemiseen.
Kaupunki on olemassa kaikkia hyvinkääläisiä varten.
Panostamme erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin
kuntalaisiin. Teemme ja kehitämme rohkeasti yhteistyötä
kaikkien yhteisöllisyyttä edistävien tahojen, kuten yhdistysten, liikuntaseurojen, kulttuuritoimijoiden, seurakuntien ja oppilaitosten, kanssa.
Toivotamme uudet Hyvinkäälle muuttaneet asukkaat lämpimästi tervetulleiksi. Edistämme heidän kotiutumistaan
tekemällä monipuolisia yhteisöllisyyden tapoja näkyväksi.

Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä
muun muassa tiivistämällä oppilas- ja opiskelijakuntien ja
nuorisovaltuuston yhteistyötä sekä aktivoimalla asukas- ja kyläyhdistysten ja vanhus- ja vammaisneuvoston
toimintaa.
Digitaaliset palvelut ovat kiinteä osa nykyajan palvelutarjontaa ja yhteisöllisyyttä. Parannamme digitaalisten
palveluiden saavutettavuutta ja yhteisöllisyyttä edistämällä kuntalaisten digitaalisten taitojen kehittymistä yhteistyössä verkoston kanssa.
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Monimuotoinen
asuminen ja
elinvoimaiset kylät
Tarjoamme monipuolisia asumisen mahdollisuuksia nykyisille ja tuleville asukkaillemme.
Hyvinkäällä on mahdollista asua keskustan
sykkeessä, viihtyisillä pientalovaltaisilla alueilla
taajamassa tai luonnon rauhassa kyläalueilla.
Asuinalueemme taajama- ja kyläalueilla ovat vetovoimaisia,
viihtyisiä ja turvallisia. Kiinnitämme erityistä huomiota viherverkon toimivuuteen sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin.
Suunnittelemme ja rakennamme toteuttajakumppanien
kanssa Hangonsiltaan vanhalle ratapihalle koteja noin 2000
asukkaalle.
Toteutamme keskustan tuntumaan Sveitsiin asuinalueen,
joka tarjoaa asukkailleen upean lähiluonnon ja monipuoliset
harrastus- ja virkistysmahdollisuudet
Hyvinkään keskustan eteläpuolella sijaitseva Metsäkaltevan
kaupunkikylä laajenee edelleen. Alueelle rakentuu sekä
pientalo- että kerrostaloasuntoja. Edistämme alueen palveluiden kehittymistä.
Markkinoimme aktiivisesti Hyvinkään erilaisia asuinalueita,
asumismahdollisuuksia ja palveluja.
Tiiviin ja kehittyvän keskustataajaman sekä väljempään
rakennettujen muiden kaupunginosien rinnalla Hyvinkäällä on joukko elinvoimaisia kyliä. Tunnistamme kyliemme
erityispiirteet ja vahvuudet kaupunkimme houkuttelevuutta,
elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia edistävinä tekijöinä
ja toimimme näiden tekijöiden edistämiseksi
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Aktiivinen
elämyskaupunki
Olemme houkutteleva ja aktiivinen elämyskaupunki.
Panostamme elämyskaupungissamme tapahtumien
monipuolisuuteen, laadukkaisiin järjestelyihin ja yhteisöllisyyteen. Paikalliset asukkaat, yritykset, yhdistykset
ja muut yhteisöt ovat aktiivisesti mukana kaupungissa
järjestettävissä tapahtumissa.
Luontoelämykset ovat tärkeä osa kaupunkilaisten
hyvinvointia ja houkuttelevuuttamme. Edistämme
liikunnan, retkeilyn ja luontomatkailun edellytyksiä
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kehitämme
Usmin aluetta entistä monipuolisemmaksi ulkoilu- ja
vapaa-ajanviettokohteeksi.
Hyvinkäällä on pitkä historia taiteilijoiden kaupunkina
ja haluamme sen näkyvän myös tulevaisuudessa.
Tuemme taiteen ammattilaisten työskentelyedellytyksiä ja pyrimme tarjoamaan kulttuurin tekijöille
mahdollisuudet pitkäjänteiseen työhön.
Teemme yhteistyötä paikallisten yritysten, yhdistysten
ja muiden toimijoiden kanssa matkailun edistämiseksi. Kasvun tukemiseksi valmistelemme Hyvinkäälle
oman matkailun toimintamallin.
Viestimme aktiivisesti eri kanavissa kuntalaisille ja
matkailijoille elämyskaupunkimme monipuolisesta
tarjonnasta.
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Laadukas
koulutuspolku
Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus ovat Hyvinkään vetovoimatekijöitä.
Lapset ja nuoret kohtaavat toiminnan laadun opetusta koskevien päätösten ja käytännön toteutuksen kautta.
Yhteisöllisyyttä tukeva ilmapiiri, oppilaiden kanssa työskentelevien aikuisten välinen sujuva vuorovaikutus ja turvalliset,
pedagogisesti innostavat oppimisympäristöt antavat hyvän
pohjan kasvulle.

Kehittyvä
kaupunkikeskusta
Keskustamme on Hyvinkään käyntikortti ja
tärkeä vetovoimatekijä.
Turvaamme Hyvinkään elinvoimaisuuden kehittämällä
kaupungin keskustaa yhdessä asukkaiden, keskustassa
kävijöiden, yritysten, yhdistysten ja muiden alueen toimijoiden kanssa.
Luomme edellytykset elävälle ja viihtyisälle kaupunkiympäristölle, monipuoliselle työpaikka- ja asumistarjonnalle
ja houkuttelevien investointikohteiden syntymiselle
suunnitelmallisella, jatkuvalla kehittämistyöllä.
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Varmistamme keskustan ja palveluiden saavutettavuuden huolehtimalla sujuvasta ja turvallisesta liikkumisesta
ja pysäköintimahdollisuuksista kaikille liikennemuodoille
mukaan lukien ajoneuvoliikenteen, laadukkaat pyöräilyja kävelyreitit ja –olosuhteet ja liikenteen matkaketjut.

Business Hyvinkää
Teemme tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa.
Työpaikat ovat kaupunkimme elinvoimaisuuden edellytys.
Kehitämme asiakkaan näkökulmasta yhden luukun
periaatteella toimivia yrityspalveluja. Olemme helposti
saavutettavissa.
Teemme vahvaa verkostomaista yhteistyötä osaavan
työvoiman saatavuuden parantamiseksi ja työperäisen
maahanmuuton lisäämiseksi. Kehitämme keskitetyn
yhteispalvelupisteen toimintaa yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Kehitämme edelleen yritys- ja
oppilaitosyhteistyötä työllisyyden edistämiseksi.
Työllisyydenhoidon palvelumme ovat entistä tehokkaampia ja vaikuttavampia. Organisoimme uudelleen työllisyydenhoidon palvelut ja vahvistamme yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. Panostamme erityisesti nuoriso- ja
pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen.
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Pelikirjan
tukipilarit
Otamme kaikessa palvelutoiminnassamme ja
kärkihankkeita toteuttaessamme huomioon
kuuden tukipilarin sisällön ja edistämme niiden
toteutumista. Tukipilarit ovat strategiamme
pysyviä rakenteita.

Demokratia ja osallisuus
Tavoitteenamme on avoin, osallistava ja luotettava
valmistelu ja päätöksenteko. Edistämme kuntalaisten
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tiedottamisen, neuvonnan ja vuorovaikutuksen keinoin.
Luomme aktiivisesti uusia tapoja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi. Kehitämme ja kokeilemme uusia menetelmiä muun muassa
asukas- ja asiakasraatien sekä palvelutestausten avulla.
Järjestämme eri foorumeilla tapahtumia, joissa kuntalaisilla, yrityksillä ja muilla yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus tavata kuntapäättäjiä ja kaupungin henkilöstöä,
kertoa kehittämisideoista sekä antaa palautetta kaupungin toiminnasta.
Varmistamme edustuksellisen demokratian asianmukaiset
toimintaedellytykset. Käytössä olevat järjestelmämme mahdollistavat tarvittaessa sähköiset kokous- ja päätöksentekomenettelyt myös kaupunginvaltuuston kokousten osalta.
Poliittisten päättäjien yhteistyö sekä poliittisten päättäjien ja henkilöstön välinen yhteistyö toimivat kuntalaisten
parhaaksi.
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Talous

Digitalisaatio

Teemme taloudellisesti kestäviä päätöksiä, jotta kaupungin verotulot kasvavat. Riittävä kasvu turvaa asukkaidemme peruspalvelut.

Uudistumme ja haemme aktiivisesti uuden teknologian
tarjoamia mahdollisuuksia toiminnan kehittämisen tueksi.

Menomme eivät ylitä tulojamme. Talous on tasapainossa.
Lainamäärämme pysyy kohtuullisena kaupungin tulorahoitukseen nähden. Korkomenot eivät merkittävästi
heikennä peruspalvelujen rahoitusmahdollisuuksia.
Palvelutuotantomme ja -rakenteemme ovat tehokkaat,
saamme käyttämillämme voimavaroilla paljon aikaiseksi.
Panostamme talousvaikutusten arviointiin ja seurantaan.
Palvelutuotannon ja -rakenteiden kehittäminen on jatkuvaa ja taloudellisesti kestävää.

Kehitämme digitalisaation avulla johtamista, toiminnan ja
talouden suunnittelua, palvelutuotantoa ja kuntalaisten
osallistumismahdollisuuksia. Edistämme digitalisaatiota
ja sähköisiä palveluja yhteisen suunnitelman mukaisesti.
Tehostamme toimintaamme digitalisaation avulla. Uutta
luodessamme olemme myös valmiita luopumaan vanhasta.
Sähköiset palvelumme ovat asiakkaille helppokäyttöisiä,
sujuvia, helposti saavutettavissa ja turvallisia.
Otamme digitaalisen turvallisuuden huomioon toiminnassamme.

15

Henkilöstö

Kestävä kehitys

Olemme houkutteleva työnantaja, jonka henkilöstö on
ylpeä työpaikastaan. Luomme omalla toiminnallamme
myönteistä kuvaa Hyvinkäästä.

Toimintamme rakentuu kestävälle pohjalle. Toimimme
vastuullisella tavalla, joka on ekologisesti, eettisesti,
taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää sekä sosiaalisesti
oikeudenmukaista.

Henkilöstömme on ammattitaitoista. Teemme työtämme
asiakaslähtöisesti ja tuotamme palvelut hyvällä palveluasenteella. Tehtävät, prosessit ja vastuut ovat selkeästi
määriteltyjä ja mielekkäitä, minkä ansiosta jokainen voi
kokea oman työpanoksensa merkitykselliseksi. Jokainen
ottaa vastuun omasta työstään ja osallistuu aktiivisesti
työnsä kehittämiseen.
Palvelujen tuottamisessa tärkeä voimavaramme on henkilöstö. Huolehdimme työhyvinvoinnin edistämisestä ja
ylläpitämisestä aktiivisella ja pitkäjänteisellä kehittämisellä
ja mahdollistamme henkilöstön aktiivisen osallistumisen.
Kannustamme osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.
Uskallamme uudistua ja kokeilla. Olemme rohkeita oppimaan ja kokeilemaan uutta sekä kehittymään yhdessä.
Ennakoimme henkilöstösuunnittelussa palveluiden tuottamiseen kohdistuvia osaamistarpeita ja muutoksia.
Huolehdimme hyvästä johtamisesta. Johtaminen on yhdenvertaista, osallistavaa ja mahdollistaa rohkeat kokeilut
sekä vaikutusmahdollisuudet. Esimies luo mahdollisuudet
onnistua ja kehittyä. Kehitämme johtamista ja esimiestyötä määrätietoisesti.
Pelaamme reilua peliä. Jokainen kantaa vastuun yhteisten
pelisääntöjen noudattamisesta ja työyhteisön kannustavasta ja avoimesta ilmapiiristä tavoitteellisuuden ja
tuloksellisuuden saavuttamiseksi.

Rakennamme tulevaisuuden Hyvinkäätä turvaamalla
hyvän ilmanlaadun, pohja- ja pintavesien puhtauden sekä
luonnon monimuotoisuuden. Tiedostamme vastuumme
ilmastonsuojelussa sekä ilmastonmuutokseen varautumisessa. Edistämme toimillamme hiilidioksidipäästöjen
vähentymistä hiilineutraalisuutta tavoittelevien Hinku-kuntien tavoitteiden mukaisesti.
Rakennettua ympäristöä suunnitellessamme ja rakentaessamme teemme päätöksiä ja toimenpiteitä, jotka
parantavat energiatehokkuutta, tukevat elinympäristön
terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä resurssiviisautta.
Näin mahdollistamme luontomme ja luonnonvarojemme
säilymisen myös tulevien hyvinkääläisten ja Hyvinkäällä
vierailevien iloksi.
Tuemme ympäristökasvatusta ja kuntalaisten ympäristötietoisuuden lisääntymistä. Teemme laaja-alaista yhteistyötä yhdistysten ja yritysten kanssa tämän tavoitteen
saavuttamiseksi.
Edistämme kestävän liikkumisen mahdollisuuksia koko
kaupunkimme alueella.
Hyvinkäällä järjestettävät tapahtumat ovat turvallisia, saavutettavia, yhteisöllisiä sekä ekologisesti kestäviä, jolloin
tapahtumien ympäristöjalanjälki on mahdollisimman pieni ja niiden myönteinen vaikutus mahdollisimman suuri.
Edellä mainitun lisäksi edistämme kestävän kehityksen
eettistä, taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista näkökulmaa kärkihankkeiden ja muiden tukipilarien kautta
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
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Turvallisuus
Olemme päättäneet olla Suomen turvallisin kaupunki ja
johtava paikallisen turvallisuussuunnittelun edelläkävijä.
Turvallisuus otetaan huomioon kaikessa palvelutuotannossamme. Viestimme aktiivisesti hyvistä käytännöistämme. Kannustamme kuntalaisia, yhteistyökumppaneita ja henkilöstöä edistämään turvallisuutta omassa
lähipiirissään.
Tuemme kuntalaisten turvallisuutta panostamalla matalan kynnyksen palveluihin. Olemme helposti tavoitettavissa.
Toimimme yhteistyössä ja teemme parhaamme tukeaksemme syrjäytymisvaarassa olevien kuntalaisten hyvinvointia ja sopeutumista yhteiskuntaan.
Teemme turvallisuustyötä yhdessä kaupungin eri yksiköiden, kuntalaisten, järjestöjen, turvallisuusviranomaisten,
maakunnan, elinkeinoelämän sekä muiden yhteistyökumppaneiden kesken.
Laadimme hyvinvointisuunnitelman osana turvallisuussuunnitelman, jossa turvallisuutta ylläpitävät ja edistävät
toimenpiteet sekä seuranta kuvataan tarkemmin.
Kehitämme turvallisuustyötä kokonaisvaltaisesti riskienhallinnan, valmiussuunnittelun ja paikallisen turvallisuustyön näkökulmista.
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Laadukkaasti hoidetut
lakisääteiset perustehtävät
ja rakenneuudistusten hallinta
Elämme kuntakentällä rakenteellisten muutosten aikaa.
Hyvinvointialue- ja työllisyydenhoidon uudistukset tulevat
vaikuttamaan toimintaamme merkittävällä tavalla. Rakenneuudistusten hallinta edellyttää meiltä tahtoa toimia
asukkaiden ja asiakkaiden parhaaksi, vahvaa muutosvaiheen johtamista, toimivaa vuorovaikutusta ja kykyä
yhteistyöhön.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu on siirtynyt hyvinvointialueelle. Pidämme tärkeänä,
että kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyö toimii
joustavasti ja tehokkaasti. Teemme parhaamme, että
valtakunnallisen muutoksen tarjoamat hyödyt saadaan
mahdollisimman nopeasti kuntalaistemme eduksi.
Kaupungin elinvoiman sekä terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen jäävät keskeisiksi perustehtäviksemme
laadukkaiden ja toimivien varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden lisäksi. Kehitämme uusia käytäntöjä tavoitteen
saavuttamiseksi.

Kehittyvät palvelumme ovat: varhaiskasvatus, opetus,
ennalta ehkäisevät hyvinvointipalvelut, maankäyttö,
elinkeinotoimi, työllisyydenhoito, hallintopalvelut sekä
tekniikan ja ympäristön palvelut.
Järjestämme vastuullamme olevat peruspalvelut itse tai
yhteistyössä yritysten, yhdistysten ja muiden yhteisöjen kanssa. Hyödynnämme aktiivisesti kuntayhteistyön
tarjoamat mahdollisuudet toimintamme tehostamiseksi
ja kehittämiseksi.
Toimimme Hyvinkäällä tavalla, joka tukee kaupunkilaistemme aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä, terveyttä ja
hyvinvointia. Käytäntömme mahdollistavat asukkaiden
osallistumisen kaupungin toimintatapojen ja palvelujen
kehittämiseen eri viestintäkanavia ja yhteistyötapoja
hyödyntäen.
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Omistajapolitiikka
Hyvinkään kaupunki omistaa maa-alueita,
rakennuksia ja muuta kiinteää omaisuutta
sekä on osakkaana tytär- ja osakkuusyhtiöissä,
kuntayhtymissä ja säätiöissä.
Omistuksemme kautta edistämme kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla esimerkiksi toimivat vesihuoltoon ja
lämpöenergiaan liittyvät palvelut, asuntopalvelut, hyvät
olosuhteet virkistykseen ja ulkoiluun, palvelutuotantoon
soveltuvat tilat ja edellytykset kaupungin kasvulle ja
kehittymiselle.
Olemme omistajana aktiivinen. Ohjaamme yhteisöjemme
toimintaa varmistaaksemme omaisuutemme tehokkaan
hyödyntämisen. Toimimme konsernissa avoimesti ja
johdonmukaisesti. Toimillamme pyrimme kaupungin
kokonaisetuun.
Omistaminen on kaupungille keino järjestää palvelutuotantoaan, ohjata ja suunnata kaupungin kehitystä sekä
saada sijoittamalleen pääomalle tuottoa. Kaupunki arvioi
omistuksiensa tarkoituksenmukaisuutta ja organisointitapoja toimintaympäristön muuttuessa. Tällaisia toimintaympäristön muutoksia voivat olla muutokset palvelujen
kysynnässä, yksityisessä palvelutarjonnassa, lainsäädännössä sekä kaupunkikonsernin tai siihen kuuluvien
yhteisöjen henkilöstössä tai näiden osaamisessa.
Mikäli omistuksiin tarvitaan kaupungin kokonaisedun
turvaamiseksi muutoksia, teemme perustellut päätökset
joko hankkiaksemme uutta omaisuutta, luopuaksemme
siitä, liittyäksemme tai irtautuaksemme omaisuutta hallinnoivasta yhteisöstä.
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Toteutussuunnitelma
Pelikirja ohjaa vahvasti kaupungin toiminnan suunnittelua, johtamista ja kaikkea kaupungin palvelutuotantoa. Pelikirjaan kirjatut kärkihankkeet, tukipilarit ja rakenneuudistusten hallinta luovat pohjan
yhteisten tavoitteiden asettamiselle.
Täsmennämme Pelikirjan tavoitteita vuositavoitteiden
sekä ohjelmien ja kehittämissuunnitelmien avulla.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuositavoitteita
laatiessamme lähdemme liikkeelle pelikirjan määrittelemästä suunnasta. Eri kärkihankkeisiin sisältyvistä osahankkeista ja niihin liittyvistä tavoitteista ja tukipilareita
koskevista tavoitteista päätetään tarkemmin talousarviokäsittelyjen yhteydessä.
Pelikirjasta johdetut tavoitteet kirjataan osaksi talousarviota ja siten keskeisimmät kaupunkitason tavoitteet tulevat valtuuston arvioitaviksi budjetin käsittelyn yhteydessä. Osan vuositavoitteista jätämme kaupunginhallituksen
ja lautakuntien tasolla arvioitaviksi ja selkiytämme näin
vuositavoitteiden sisältöä ja seurantaa.
Kun pääsemme arvioimaan Pelikirjan pohjalta johdettujen tavoitteiden saavuttamista vuosittain, pystymme
seuraamaan, olemmeko toimineet sen viitoittamaan
suuntaan. Vastaavasti pystymme reagoimaan, mikäli

toimintaympäristömme muuttuu niin merkittävästi, että
se edellyttäisi muutoksia pelikirjan sisältöön.
Pelikirjan ja vuositavoitteiden lisäksi toteutamme
tarkentavia ja kokoavia ohjelmia ja suunnitelmia. Osa
ohjelmistamme on myös lakisääteisiä. Emme kuitenkaan
laadi uusia ohjelmapapereita vanhasta tottumuksesta,
vaan arvioimme niiden tarpeen huolellisesti. Luovumme
tarpeettomiksi osoittautuneista tai vähäiselle käytölle
jääneiden ohjelmien päivittämisestä.
Ohjelmien ja yhteisten vuositavoitteiden lisäksi tulemme seuraamaan Pelikirjan käyttöönottoa ja tavoitteiden
asettamista yksittäisten toimintayksiköiden tasolla.
Esimiehemme sitoutuvat suunnittelemaan ja ohjaamaan
yksiköiden toimintaa Pelikirjan mukaisesti. Paras tae Pelikirjan toimeenpanossa onnistumiselle on, että osaava ja
innostunut henkilöstömme ottaa Pelikirjan omakseen
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Tulevaisuuden
tahtotila
Pelikirja ohjaa meitä toimimaan sellaisilla
tavoilla, jotka saavat hyvinkääläiset ylpeiksi
kotikaupungistaan.
Erinomaiset ja monipuoliset palvelut, luonnonläheisyys,
asumisen vaihtoehdot, toimiva kaupunkirakenne sekä
vireä kulttuuri- ja liikuntaelämä saavat kaupunkilaisemme
ja yrityksemme kertomaan Hyvinkäästä hyvää.
Pelikirja ohjaa ja tukee meitä vahvistamaan kaupungin
houkuttelevuutta sekä hyvinkääläisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt ovat
tärkeitä kumppaneitamme, ja meidän kanssamme on
hyvä tehdä yhteistyötä. Saamme toteutettua rakenneuudistukset hallitusti ja elinvoimaisuutemme vahvistuu.
Sana kiirii, että Hyvinkäällä on mutkaton ja mukava meininki. Yhä useampi matkailija pistäytyy meillä kylässä ja
yhä useampi muuttaa Hyvinkäälle myös asumaan.
2020-luvun Hyvinkää on hyvässä vireessä ja nosteessa.
Teemme Pelikirjan todeksi yhteisvoimin.
Pelikirja 2.0 ohjaa toimintaamme vuoteen 2027 saakka.
Aloitamme uuden kaupunkistrategian laadinnan uuden
valtuuston kanssa vuonna 2025.

Pelataan yhdessä Hyvinkään hyväksi!
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