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”Kestävä kehitys yhdistetään usein ympäristöön. Se ei ole väärin, 
ympäristönäkökulma on yksi osa sitä. Kestävään kehitykseen kuuluu 
kolme muutakin aspektia: sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen 
kestävyys. Sosiaalisen kestävyyden näkökulma on noussut vuosien 

aikana vahvemmaksi kestävän kehityksen toimintakentällä. 

Se on hyvä, sillä sosiaalisen kestävyyden vahvistaminen kaupungeissa 
on perustan luomista kaikelle muulle toiminnalle. Kaupunkia ei ole 

ilman sen asukkaita.”

https://www.hameenlinna.fi/blogi/sosiaalisesti-kestava-puistolounas/

Ilmastokoordinaattori Emmi Leppänen 
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Onnistuminen 

2022

Hämeenlinna on 
uudistuva, 

elinvoimainen, 
turvallinen ja aito 
kulttuurikaupunki 

Suomen 
kasvukäytävällä.
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Elinvoimainen asumiskaupunki: 
Hämeenlinna on hyvä työllisyyskaupunki, Hämeenlinna on merkittävä matkailukaupunki, Kaupungin, elinkeinoyhtiön, yritysten ja oppilaitosten 
yhteistyö tuottaa työpaikkoja, verotuloja ja hyvää yritysilmapiiriä

Hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset: 
Hämeenlinnalaisten hyvinvointi- ja terveyserot pienenevät, Hämeenlinnalaiset ovat aktiivisia vapaa-ajallaan edistäen terveyttä ja hyvinvointia, 
Oikein mitoitetut peruspalvelut vastaavat kuntalaisten tarpeisiin

Resurssiviisas kaupunki: 
Kestävä liikenne ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö lisääntyy Hämeenlinnassa (pyöräily, kävely, joukkoliikenne), Kiinteistöt ovat terveitä ja 
turvallisia sekä ovat tehokkaassa käytössä., Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta

06/21 uusi KV06/17 uusi KV Valtuustokausi aikaa tehdä töitä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

Perintö

Toimenpideohjelmat tavoitteiden toteuttajina

Valtuustokauden strateginen työ

Yhteiset tavoitteet: 
Asukasmäärä kasvaa, Verokertymä kasvaa ja Talous on tasapainossa 



Kukaan ei pärjää yksin.
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Yhteistä 
ymmärrystä 
hakemassa

https://www.kuntaliitto.fi/tiedot
teet/2020/pandemia-muuttaa-
tyota-taloutta-ja-valtaa-
kaupungit-ja-kunnat-luotaavat-
uudessa?fbclid=IwAR0PdNcWbV
7qJdYOrbun5gfOA6FPd1CDltUdx
-sc--HqlroXcjDhgR1YPfg
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Veroprosentti säilyy nykyisellään

”Itse ajattelin, että kaupunginhallituksen viestin on nyt hyvä olla se, 
että muut keinot kuin veronkorotus ovat ensisijaisia. Enemmistö oli sitä 
mieltä, että tarvitaan ennen muuta rakennemuutosten jatkamista.

Rautio pitää veronkorotusta myös ”viestinnällisenä asiana”.

– Kannan tosi paljon huolta kokonaisveroasteen noususta. Jos 0,25 
pannaan lisää 21 prosentin päälle, niin onhan se iso luku.”

Hämeen Sanomat 26.10.2020
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Alijäämäinen budjetti 
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Valtuustokauden isot tavoitteet
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• Asukasmäärä kasvaa

• Verokertymä kasvaa

• Talous on tasapainossa

• Hämeenlinna on hyvä 
työllisyyskaupunki



”Paikkakunnan aiheuttamalla fiiliksellä on 
tutkijan mukaan nimittäin paljon suurempi 
merkitys ihmisten muuttopäätöksiin kuin 

aikaisemmin on ajateltu.”

Hämeen Sanomat, pääkirjoitus 24.10.2020
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 Työpaikkatarjonta

 Koulutustarjonta

 Alue- ja paikallistalouden kehitys

 Yritysdynamiikka

 Alueen koko jne.

 Sijainti: sijaintietu – sijaintihaitta

 Liikenneväylät, -käytävät ja –vyöhykkeet

 Nopeat ja sujuvat yhteydet, aikaetäisyys 
kasvukeskuksiin

 Ulkoinen ja sisäinen saavutettavuus

 Asemanseudut jne.

 Tapahtumat, elämykset ja kokemukset

 Alueen ilmapiiri ja yleinen fiilis, tunnelma

 Vetovoimapalvelut 

 Vetovoimakohteet

 Porina jne.

 Paikkaan liitetyt mieli- ja 
mainekuvat

 Talousmaine

 Tarinamaine

 Toimintamaine

 Tunne: syntymä-, koti-, opiskelu-
tai asuinpaikka

 Henkilökohtaiset siteet ja 
kytkökset

 Historia, tarina(t), kulttuuri, 
kieli/murre jne.

 Paikka itsessään

VETO- JA PITOVOIMAISUUDEN   
TARKISTUSLISTA Timo Aro, MDI



Rakennemuutoksia jatketaan  

Ei-strategisten omistusten myynti

Konsernirakenteen yksinkertaistaminen ja henkilöstömäärän 
vähentäminen

Palveluiden määrän ja laadun tarkastelu 

Ei-lakisääteisten tehtävien vähentäminen

Monituottajamallin hyödyntäminen

Avustusten tason laskeminen

Erilaisten kehittämishankkeiden määrän ja tuloksellisuuden kriittinen 
arviointi

Henkilöstötuloksellisuuuden parantaminen



Rakennemuutosta ja mitattavia tuloksia –
muutama nosto
• Tiukemmat työllistämisen tavoitteet: Ketterimmät ohjelman 

aktivointiaste yli 50%

• Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiiviimpi yhteistyö 

• Lastensuojelussa siirretään painopiste ennaltaehkäisevään 
lastensuojelutyöhön, johtamisen kehittämiseen ja toimintakulttuurin 
uudistamiseen – lapsiystävällinen Hämeenlinna 2.0

• Teatterin ja Verkatehtaan yhdistäminen selvitetään

• Hiilineutraali Hämeenlinna 2035 uudistumisen työvälineenä 

• 24/7 kaupunki – pendelöijät ja digi

• Poliittisten riskien minimointi mm valtuustosopimuksen kautta 

Ketterimmät työllisyysohjelman toteuttaminen / mittarina: aktivointiaste on yli 50%



Sote lähtee – mitä jää? 
Ei mukana tässä budjetissa – vaikutuksia valtavasti
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Kunnilta yli 800 lausuntoa

27.10.2020



YK:n Agenda2030, SDGt = Sustainable
Development Goals (2015)

• Suomi on yksi ensimmäisiä maita, jotka ovat 
asettaneet YK-tavoitteiden saavuttamiselle 
kansalliset painopisteet, toimenpiteet sekä 
seuranta- ja arviointijärjestelmät.

• Hallitusohjelma, Suomen kestävän kehityksen 
yhteiskuntasitoumus, Valtioneuvoston selonteko 
Agenda2030 toimeenpanosta, Suomen 
maaraportti YK:lle 2020

• YK:n Agenda2030 päätöksenteon, suunnittelun ja 
budjetoinnin perusta niin julkisella kuin 
yksityiselläkin puolella
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