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LUOTTAMUKSELLINEN

Orimattilan tilannekuva ja näkymät syksyllä 2021
• Orimattilan väestö on maan keskitasoa terveempää.
• Ammatillisen toisen asteen tutkinnon suorittaneet jäävät kotiseuduilleen.
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet jäävät opiskelupaikkakunnilleen tai
muuttavat työmahdollisuuksien mukaan kotimaakuntansa ulkopuolelle.

• Orimattilalaisten tulotaso on maan keskiarvossa.

• Palveluverkko on laaja, mutta vaatii tarkastelua palvelujen laadun takaamiseksi.
Orimattilassa on hyvät liikuntapalvelut ja alueelliset kulttuuripalvelut.
Maakunnallisesti koulutustarjonta on hyvä. Työvoiman saannissa on kohtaantoongelmia niin Orimattilassa kuin koko maakunnassa. Kustannustaso on
kilpailukykyinen.
19.5.2022
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Orimattilan tilannekuva ja näkymät syksyllä 2021
• Yritys- ja työvoimapalvelujen siirto kunnille v. 2024 vahvistaa kuntasektorin
roolia työn kysynnän ja tarjonnan kohtaannon organisoinnissa, elinkeinojen
kehittämisessä ja osaavan työvoiman tarjonnan turvaamisessa. Laaja
työvoimapohjavaatimus (20 000) edellyttää kuntien alueellista yhteistyötä
te-palvelujen järjestämisessä.

• Lahden kaupungin yliopistokoulutuksen laajentuminen sekä laaja toisen asteen
ammatillisen koulutuksen tarjonta luo edellytyksiä osaamista vaativien toimialojen
kehitykselle Orimattilassa. Elinvoiman edistämisen keskiössä on koko seudun
menestyksen turvaaminen. Palvelujen organisoinnissa tehdään seudullista
yhteistyötä toiminnan turvaamiseksi.
19.5.2022
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Orimattilan tilannekuva ja näkymät syksyllä 2021
• Orimattila on ollut pääsääntöisesti nettomuuttotappiollinen koko 2010-luvun.
Asukasluvun ennakoidaan laskevan noin 6 % vuoteen 2030 mennessä.
Väheneminen kohdistuu etenkin työikäisiin sekä lasten ja nuorten ikäluokkiin
ja kasvu yli 85-vuotiaisiin. Erityisesti lasten ja 13-15-vuotiaiden valtionosuudet
pienenevät.

• Väestön koulutustaso seudun, maakunnan ja koko maan keskiarvoa alempi.

• Verotuloista kiinteistöverot ja yhteisöverot ovat selvästi keskiarvoa alhaisemmat.
Maan myynti ei ole rahoittanut toimintaa viimeisten vuosien aikana. Kaupungin
palveluiden yhteenlasketut nettokäyttökustannukset ovat valittujen verrokkien
joukossa korkeimmasta päästä. Kaupungin talouden rakenne ei elinvoimamittauksessa ole kestävällä pohjalla.
19.5.2022
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Orimattilan tilannekuva ja näkymät syksyllä 2021
• Yrittäjien kuntabarometrin (2020)mukaan Orimattila saa yrittäjiltä kokonaisarvosanaksi elinkeinopolitiikasta 2,79 (koko maa 2,97 ja Päijät-Häme 2,77).
Kehityskohteena koettiin hankintapolitiikka (2,26). Parhaiten hoidetuiksi koettiin
yrityspalvelut (3,05).

• Orimattilan toimialarakenne on yksipuolinen (palvelutuotannon määrässä,
työpaikkaomavaraisuudessa (72%) ja avoimen sektorin työpaikkakehityksessä on
parannettavaa).

• Hyvinvointikertomuksessa nostettu kehityskohteiksi
• nuorten työmarkkinoille pääsy
• ikääntyvien elämänlaatu
• toimenpiteiden lisääminen rikoksia ehkäisevässä työssä.
19.5.2022
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Orimattilan tilannekuva ja näkymät syksyllä 2021
Hyvinvointialueuudistus toteutuu 2023
• Uudistus vähentää peruskaupungin rahoitusriskejä, mutta korostaa
konserniriskejä. Toimintakatteen sopeutusvara alenee, poistojen osuus toimintakatteesta kasvaa ja suhteellinen velkaantuneisuus nousee – talouden
tasapainovaatimus korostuu.

• Soten toteuduttua kaupungin ja hyvinvointialueen yhteiset asiakkaat korostavat
yhdyspintojen rakentamisen välttämättömyyttä. Kunnan rooli kuntalaisten
edunvalvojana korostuu suhteessa hyvinvointialueen päätöksentekoon

19.5.2022
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Orimattilan tilannekuva ja näkymät syksyllä 2021
Strategia johtamisen tukena
• Strategialla vastataan oheisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Strategian
toteutumista seurataan neljännesvuosittain kaupunginhallituksessa ja
kaksi kertaa vuodessa valtuustossa osana tilinpäätös- ja talousarvioprosessia.

• Tärkeiden yksittäisten päätösten vaikutus strategian toimeenpanoon kuvataan
osana päätösesitystä erityisesti kaupunginhallituksessa.

• Strategia päivitetään tarvittaessa ja vähintään kerran valtuustokaudessa.
Kiinteistö-, palveluverkko- ja asunto-ohjelmat konkretisoivat ja täydentävät
strategian linjauksia.
19.5.2022
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Orimattilan perustehtävä
• Orimattilan kaupunki tähtää kaikessa toiminnassaan kuntalaisten
hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistämiseen tarjoamalla itse ja
yhdessä kumppanien kanssa sosiaalisesti, taloudellisesti ja
ekologisesti kestävällä tavalla tuotettuja palveluita sekä tarjoamalla
foorumin kuntalaisten osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin.

• Kuluvalla valtuustokaudella korostuu kuntien rooli elinvoiman
edellytysten vahvistajana sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä.
Hoivan ja huolenpidon palveluissa kunnan rooli muuntuu
järjestäjästä kuntalaisten edunvalvojaksi. Johtamisessa painottuu
konserni- ja sopimusjohtamisen sekä verkostoissa vaikuttamisen
rooli.
19.5.2022
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Orimattilan visio 2030
• Elävät kylät ja kaupunkikeskusta houkuttelevat asukkaita,
yhteistyökumppaneita ja kaupallisia palveluja sekä toimivat
käyntikorttina vierailijoille osana Lahden seudun
aluekeskuskehitystä, porttina Lahden seudun ja
Uudenmaan risteyskohdassa.

• Tasapainoinen talous mahdollistaa laadukkaat lähipalvelut.
Kaupunki työantajana on työhyvinvoinnin ja ammatillisen
etenemisen edelläkävijä.

• ORIMATTILA ON KANNATTAVA SIIRTO

19.5.2022
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Orimattilan kaupunkistrategia 2025

Päämäärät
Orimattilassa on asioihin
vaikuttavat, hyvinvoivat
asukkaat ja yhteisöt
•

työllisyysaste (%)

Orimattilan elävä
kaupunkikeskusta sekä
viihtyisät kylät
houkuttelevat asukkaita,
palveluita ja tapahtumia

Orimattilan tasapainoinen
kuntatalous mahdollistaa
kaupungin elinvoiman ja on
itsenäisen aseman perusta
•
•
•

vuosikate/poistot (%)
investointien tulorahoitusosuus (%)
velkaantuneisuus, sis. leasingvuokrat (%)

Strategiset toimenpiteet
•
•
•
•

Rakennamme toimivat yhteistyökäytännöt hyvinvointialueelle.
Parannamme kaupunkilaisten edellytyksiä hyvinvointiin ja osallisuuteen .
Toimimme seudullisissa verkostoissa (esim. Päijät-Hämeen ankkuritiimi).
Turvaamme oikea-aikaisella ja ennakoivalla tuella saumattoman opinpolun.

• Kehitämme keskustaa kaupunkilaisten olohuoneena siten, että puitteet tapahtumatarjonnalle,
kokoontumiselle ja viihtymiselle toteutuvat.
• Uudistamme, tiivistämme ja parannamme keskustan tehokkuutta (palvelujen monipuolistaminen)
järjestelmällisesti jo tehtyjen kehittämistyöpajojen ja suunnitelmien perusteella
• Tuemme kylien yhteisöllisyyttä ja omaleimaisuutta tukemalla tapahtumia ja toimintaa sekä kartoittamalla
vaihtoehtoja tietoliikenteen ja digitaalisten ratkaisujen parantamiseen (mm. etätyö, senioripalvelut,
yrittäjien tarvitsemat palvelut)
• Jatkamme Pohjois-Orimattilan kehittämistä ja markkinointia. Hennasta laaditaan kehittämissuunnitelma.
• Lisäämme positiivista tiedottamista.
• Pidämme verotuksen, maksut ja taksat seudullisesti kilpailukykyisinä – pitkän tähtäimen tavoitteena on
verotuksen keventäminen.
• Toteutamme resurssien mukaan kestävälle pohjalle rakentuvan tulevaisuuden palveluverkon.
• Mitoitamme investoinnit taloudellisen kantokyvyn mukaisesti, ja ylläpidämme kiinteistökantaa
kiinteistöstrategian linjausten mukaisella tasolla.
• Panostamme energiaomavaraisuuteen.
• Toteutamme kaupungin tilojen suunnittelussa ja käytössä monikäyttöisyyttä ja nostamme tilojen
käyttöastetta.
• Kartoitamme palvelutuotannossa kustannustehokkaat ratkaisut ja hyödynnämme seudullista yhteistyötä.

Orimattilan kaupunkistrategia 2025

Päämäärät
Orimattila on houkutteleva
paikka yrittää
•
•
•

työpaikkaomavaraisuus (%)
työmarkkinatuen kuntaosuus (€)
muuttoliike

Orimattila on hyvin
verkostoitunut ja haluttu
kumppani

Orimattila on tunnettu,
kiinnostava ja työntekijöistään huolehtiva,
luotettava kuntatyönantaja
•
•

viran ja toimen keskimääräinen
täyttöaika (vrk)
Henkilöstökyselyt

Strategiset toimenpiteet
• Varmistamme yrityspalvelut sekä ketterät toimintamallit yrittäjien yhteydenotoissa ja takaamme
yritystonttien ja toimitilojen riittävyyden.
• Sujuvoitamme päätöksentekoa.
• Lisäämme yritysten ja oppilaitosten vuorovaikutusta.
• Parannamme työvoiman saatavuutta ja saavutettavuutta.
• Käymme markkinavuoropuhelua yritysten kanssa, ja otamme huomioon yritysvaikutukset sekä kaupungin
että konserniyhtiöiden päätöksenteossa.
• Lisäämme markkinointia mm. kannattavana siirtona kehittyvälle teknologiateollisuudelle ja nopeiden
yhteyksien kaupunkina yliopistokeskuksiin.
• Hyödynnämme sijaintia.
• Toimimme aktiivisesti yli kuntarajojen ja pidämme yhteyttä sidosryhmiin.
• Osallistumme aktiivisesti liikennehankkeisiin, jotka parantavat kaupungin saavutettavuutta ja edistävät
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.
• Edistämme aktiivisesti hankkeiden saamista MAL-toimenpideohjelmaan.
• Haemme rahoitusta monikuntaisissa hankkeissa.
• Toimimme tuloksellisessa yhteistyössä kaupungin yhdistysten ja sen eri alueiden kanssa.
• Toimimme aktiivisesti osana Lahden seudun aluekehitystyötä.

• Kehitämme kaupungin työnantajakuvaa kehittymismahdollisuuksien ja palkitsemisen avulla.
• Kannamme yhdessä vastuuta hyvästä ilmapiiristä ja kaupungin imagosta.
• Toteutamme sisäisen ja ulkoisen tuottavuuden parantamista yhteistyössä henkilöstön
kanssa.
• Tiivistämme yhteistyötä henkilöstön saatavuuteen liittyen TE-palveluiden, oppilaitosten ,
korkeakoulujen ja yritysten kanssa

