Orimattila
Orimattilan strategia 2018-2021
Sujuva ja yhteisöllinen arki turvallisessa ja
vetovoimaisessa maaseutukaupungissa

TÄSTÄ LÄHDEMME
Orimattila on vireä, kehittyvä maaseutukaupunki Päijät-Hämeessä.
Orimattilasta on hyvät liikenneyhteydet eri puolille eteläistä Suomea,
mutta myös kaupungin sisäinen sukkulointi on sujuvaa.
Keskustaajamaan sijoittuneet palvelut tekevät arjen asioinnista
vaivatonta.
Ihmisen kokoinen Orimattila järjestää laadukkaat peruspalvelut ja
hyvät vapaa-ajan aktiviteetit. Kaupungissa on hyvät mahdollisuudet
harrastaa liikuntaa ja kulttuuria. Kirjasto on maakunnan aktiivisimmin
käytettyjä. Kaupungissa on yli 20 erilaista liikuntaseuraa,
kylätoiminnan, teatterin, käsitöiden, moottoriurheilun, liikunnan ja
Wellamo-opiston joukosta on siis varaa valita.
Orimattilassa on monipuolisia ja kohtuuhintaisia asuntoja, joita
ympäröi puhdas luonto pelto-, kallio- ja metsämaisemineen. Uusi
Hennan kaupunginosa tarjoaa uudenlaisia asumisen vaihtoehtoja
aivan Orimattilan juna-aseman viereltä. Z-junat aloittivat liikennöinnin
Orimattilasta loppuvuodesta 2017.
Tonttimaata ja vapaita liiketiloja löytyy yrittäjille. Pennalan
teollisuusalue vastaa isojenkin yritysten tarpeisiin.

Orimattila pyrkii tulevaisuudessa yhdessä
asukkaiden kanssa vaalimaan kotiseututyötä,
huolehtimaan ympäristöstä ja
harrastusmahdollisuuksista. Yhteisvoimin
voimme vahvistaa Orimattilan hyvää, avointa
ja rakentavaa ilmapiiriä. Orimattila pyrkii
tulevaisuudessa entistä aktiivisemmin
yhteistyöhön alueen toimijoiden kanssa ja
reagoimaan ja vaikuttamaan tulevaisuuden
muutoksiin ajoissa ja aktiivisesti.

Perustamisvuosi 1865
Pinta-ala 814 km²
Maa-alueita 785 km²
Vesialueita 29 km²
Asukasluku yhteensä 16 286 (31.5.2017)
Asuntokuntia 7640 kpl (2016)
Perheiden lukumäärä 4 497 (2016)
Henkilöstöä yhteensä 582 (31.12.2016)
Vakituinen henkilöstö yhteensä 474 (2016)
Työpaikkaomavaraisuusaste 73 % (2013)
Tuloveroprosentti 20,75 % (2018)
Taloudellinen huoltosuhde 153,7 (100 työllistä
kohden) (2015)
Lainat euroa/asukas 2 115 (TP-2016)
Vuosikate euroa/asukas 682 (TP-2016)
Konsernin lainakanta euroa/asukas 3 256,8 (2016)

Ikärakenne (2016)

Asukasluvun kehitys, Artjärvi mukana luvuissa
(2006-2016)

Työpaikat (2015)

Vahvuudet
Hyvä sijainti pääkaupunkiseudun
ja maakuntakeskuksen läheisyydessä
Rauhallinen ja turvallinen asuinpaikka
Toimivat peruspalvelut ja sujuva arki
Aktiivinen järjestö- ja seuratoiminta
Kehittymishalu
Päätöksenteon joustavuus
Taitava taloudenpito
Vahva yhteishenki paikallisten yrittäjien
keskuudessa

Ulkoiset mahdollisuudet
Sijainti pääkaupunkiseudun ja Lahden läheisyydessä
Väestön halu asua kasvukeskusten lähellä ja
kaupungistuminen
Hyvät liikenneyhteydet
Turvallinen ja luonnonläheinen asuinympäristö
Edellytykset yhteisöllisyyden ja kylähengen kasvulle
Mahdollisuudet kasvuun ovat olemassa, tehdyt
panostukset vaikuttavat tulevaisuudessa
Yhteistyön kehittäminen (kunta ja maakunnat)
Uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen

Heikkoudet
Hajanainen kaupunkirakenne
Seudullisen yhteistyön haasteet
Maan keskiarvoa alempi
asukkaiden tulotaso
Keskimääräistä alempi koulutustaso
Kuntalaisten rajallinen osallistuminen
Väestön ikääntyminen (ikärakenne)
Kehittämishankkeiden resurssipula
Luottamuksen puute
maakunnallisella ja seudullisella
tasolla
Nuorten syrjäytyminen

Ulkoiset uhat
Seudullisen yhteistyön heikkous
Kansalliset rakenteelliset muutokset (esimerkiksi sote- ja
maakuntauudistus)
Oman päätösvallan edelleen kapeneminen
Julkisten palvelujen edelleen keskittyminen
Nykyisten ja tulevien investointien rahoituskustannukset
Verotulojen riittävyys
Kiinteistöjen korjausvelkaan ja omistuksiin liittyvät riskit
Väestörakenne
Maakunnan yhteisen tahtotilan puuttuminen

ARVOT
Toiminnassamme näkyvät niin maalaisjärjenkäyttö
kuin kaupunkilaisuus, yhteisöllisyys ja avoimuuskin.
Asukkaillemme perhekeskeisyys on osa hyvää arkea,
arvo, jota kunta tukee.
Orimattilasta myös yrittäjä löytää samanmielisen
tukiverkoston.

Avoimuus ja rohkeus
Ihmisen ja
ympäristön
hyvinvointi

Uudistumiskyky

Menestyksemme syntyy valintojemme
perusteella...
Vetovoima ja kasvu
- Onnistuva Orimattila
Orimattila on 50
vetovoimaisimman kunnan
joukossa vuoteen 2025
mennessä.

Yhteisöllisyys ja
osallistuminen
- Onnellinen Orimattila
Kaikkien yhteinen Orimattila on
asukkaidensa yhteisö.

Toimintojen kehittäminen
- Oivaltava Orimattila
Orimattila on hyvinvoinnin ja
elinvoiman mallikunta sekä
edelläkävijä palveluiden
uudistamisessa.

...ja toteutuu käytännön teoilla.

NÄIN TOTEUTAMME STRATEGIAN
Sujuva ja yhteisöllinen arki turvallisessa ja vetovoimaisessa
maaseutukaupungissa
Vetovoima ja kasvu Onnistuva Orimattila
Edistämme aktiivisesti asukasluvun
kääntymistä kasvuun.

ARVOT
AVOIMUUS JA ROHKEUS
IHMISEN JA YMPÄRISTÖN
HYVINVOINTI
UUDISTUMISKYKY

Vahvistamme yritystoimintaa
kaupungin alueella ja hyödynnämme
moottoritien, oikoradan sekä
Lahdentien kasvumahdollisuuksia.
Järjestämme seudun parhaat
varhaiskasvatus- ja
perusopetuspalvelut sekä
panostamme toisen asteen
koulutukseen.
Mahdollistamme sujuvalla
kaavoituksella asukkaiden ja
yritysten tarpeiden mukaiset
ratkaisut.

Yhteisöllisyys ja
osallistuminen Onnellinen Orimattila
Rakennamme avointa ja
positiivista ilmapiiriä.

Kehitämme kaupunkikonsernin
hallintoa avoimemmaksi.

Vahvistamme aluejohtokuntien ja
muiden vaikuttamistoimielinten
roolia sekä resursseja kaupungin
kehittämisessä.

Toimintojen
kehittäminen Oivaltava Orimattila
Kehitämme toimintaamme siten,
että asiakastyytyväisyys ja
asukastyytyväisyys
ovat korkealla tasolla.

Otamme uusien toimintamallien
kehittämisen osaksi kaupungin
pysyvää toimintatapaa.

Vahvistamme valtuuston
päätösvaltaa.

Kehitämme kaupunkiorganisaatiota uudistuvan
kunnan roolin mukaiseksi.

Kehitämme keskustan
elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä.

Strategian toteuttamisohjelmat
Kuntalain 37 §

Talousarvio ja muut toimintaa ohjaavat asiakirjat ja suunnitelmat
Kuntakonsernin tavoitteet

Vetovoima ja kasvu - Onnistuva Orimattila
Orimattila on 50 vetovoimaisimman kunnan joukossa vuoteen 2025 mennessä.

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

MITTARIT

Edistämme aktiivisesti
asukasluvun kääntymistä
kasvuun.

• Mahdollistamme monipuoliset asumisvaihtoehdot (esimerkiksi kaavoituksella).
• Kehitämme asukkaille vetovoimaisia vapaa-aika-, kulttuuri- ja liikuntapalveluita.
• Tuomme esiin Orimattilaa ja sen vahvuuksia kehittäen kaupungin
markkinointiviestintää.
• Toteutamme kohdennettuja kampanjoita potentiaalisille uusille orimattilalaisille.
• Panostamme pidempään työttömänä olleiden työllisyyden edistämiseen ja
työnantajien työvoiman saatavuuteen sekä kehitämme aktiivisesti yhteistyötä ja
toimintatapoja.

• Asukasluvun kehitys
• Muuttajatutkimus (mm. suosittelu
asuinpaikkana -indeksi) kahdesti
valtuustokauden aikana
• Kaavoitetut, rakennusvalmiit ja
luovutetut asuintontit

Vahvistamme yritystoimintaa
kaupungin alueella ja
hyödynnämme moottoritien,
oikoradan sekä Lahdentien
kasvumahdollisuuksia.

• Kehitämme kaavoituksella nykyisiä alueita ja luomme edellytykset
vetovoimaisille uusille työpaikka- ja yritysalueille huomioiden aina myös pienet
yritystontit.
• Käynnistämme seudullisen elinkeinoselvityksen valmistumisen jälkeen
elinkeinotoimen kehittämistyön.
• Markkinoimme aktiivisesti yrittäjille Orimattilan vahvuuksia yritysten
sijaintikuntana.
• Teemme aktiivisemmin yhteistyötä yritysjärjestöjen ja yrittäjien kanssa.
• Teemme hankinnat suunnitelmallisesti, tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti
sekä kunnan arvojen mukaisesti. Pyrimme edistämään hankinnoilla
elinvoimaa sekä markkinoiden kehittymistä.

• Yritysten nettomäärän kasvu,
työpaikkojen nettomäärän kasvu
• Kaavoitetut / rakennusvalmiit /
luovutetut teollisuus- ja liiketontit
• Elinvoiman edistämisen
kehittämistyön toteutus aloitettu
(kyllä/ei)
• Kuntien elinvoimaindeksi (Timo Aro)
• Elinkeinopoliittinen mittaristo (Elpo)
• Yrityskysely

Järjestämme seudun parhaat
varhaiskasvatus- ja
perusopetuspalvelut ja
panostamme toisen asteen
koulutukseen.

• Lapsiystävällisenä kaupunkina panostamme erityisesti laadukkaisiin
varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluihin.
• Olemme aktiivisia seudullisen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.
• Kehitämme aktiivisesti lukio-opetusta lukion vetovoimaisuuden
vahvistamiseksi.

• Perusopetuksen laatukriteereiden
toteutumisen seuranta
• Asukkaiden kokemuksellinen
hyvinvointi (hyvinvointikertomus)

Mahdollistamme sujuvalla
kaavoituksella asukkaiden ja
yritysten tarpeiden mukaiset
ratkaisut.

• Toteutamme kokonaisvaltaista kaupunkisuunnittelua (lähtökohtina
energiatehokkuus, ilmastonmuutoksen ehkäisy, ympäristönsuojelu ja
luontoarvot, viihtyisä asuinympäristö ja monipuoliset vapaaajanviettomahdollisuudet).
• Laadimme strategisen maankäytön suunnitelman vuoden 2018 loppuun
mennessä (kaavoitamme myös pieniä teollisuustontteja).

• Strateginen maankäytön
suunnitelma laadittu (kyllä/ei)
• Kuntalaiskysely/
Asiakastyytyväisyysmittaus
• Kaavoitetut / rakennusvalmiit /
luovutetut teollisuus- ja liiketontit

Kehitämme keskustan
elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä.

• Laadimme asukaslähtöisen keskustan kehittämissuunnitelman.
• Otamme yritystoiminnan tarpeet huomioon keskustan kehittämistyössä.

• Keskustan kehittämissuunnitelma
laadittu (kyllä/ei)
• Kuntalaiskysely/
Asiakastyytyväisyysmittaus

VASTUU
Kaikki toimialat

Elinvoima- ja tekniset palvelut
Konsernipalvelut

Sivistys- ja hyvinvoinitipalvelut

Elinvoima- ja tekniset palvelut

Elinvoima- ja tekniset palvelut
Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Yhteisöllisyys ja osallistuminen - Onnellinen Orimattila
Kaikkien yhteinen Orimattila on asukkaidensa yhteisö.

TAVOITTEET
Rakennamme avointa ja
positiivista ilmapiiriä.

Kehitämme
kaupunkikonsernin hallintoa
avoimemmaksi.

Vahvistamme aluejohtokuntien ja
muiden vaikuttamistoimielinten
roolia sekä resursseja kaupungin
kehittämisessä.

Vahvistamme valtuuston
päätösvaltaa.

TOIMENPITEET

MITTARIT

VASTUU

• Kuntalaiskysely
•Arvioimme viestinnän kehittämisen
onnistumista kaksivuotiskausittain
(valtuustosopimus)
• Työtyytyväisyyskysely

Kaikki toimialat

• Kehitämme palaute- ja arviointijärjestelmää.
• Järjestämme teemakohtaisia tiedotustilaisuuksia.
• Päivitämme alue- ja osallisuustyöryhmässä demokratiaohjelman.
• Kehitämme kaupungin internetsivuja.

• Varmistamme kuntalaisten
kokemuksen hallinnon avoimuudesta
ja asukaslähtöisyydestä kyselyn avulla
• Järjestettyjen tiedotustilaisuuksien
osallistujamäärät
• Demokratiaohjelma päivitetty
(kyllä/ei)
• Kaupungin verkkosivuston
kävijämäärän seuranta, verkkosivujen
käyttäjäkysely

Kaikki toimialat

• Tuemme aluejohtokuntien, yhdistysten ja alueiden yhteistyön
käynnistämistä.
• Kehitämme aluejohtokuntien roolia avoimemman hallinnon luomisessa
(esim. aluejohtokuntien ja alueen päättäjien yhteiset tilaisuudet, joissa
keskustellaan päätettävänä olevista asioista).

• Järjestetyt tilaisuudet (X krt/vuosi)
• Aluejohtokuntien itsearviointi

• Tuemme ja kehitämme aktiivisesti yhdistys-, järjestö- ja seuratoimintaa.
• Selvitämme mahdollisuuden tarjota yhdistysten ja järjestöjen käyttöön
kaupungin tiloja.
• Parannamme palvelujen saavutettavuutta lisäämällä henkilökohtaisen
palvelun rinnalle digipalveluita ja toimimme niiden käyttöönoton tukena.
• Kehitämme viestintää aktiivisemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi
(viestintäohje).
• Luomme positiivista ilmapiiriä omalla toiminnallamme palvelutilanteissa ja
viestinnässä.
• Kehitämme henkilöstömme hyvinvointia.

• Käynnistettäessä ja käsiteltäessä merkittäviä asiakokonaisuuksia tai
hankkeita, järjestämme valtuustolle yhteisiä seminaareja ja kokoontumisia.
• Perehdytämme valtuuston kaupungin eri toimialoihin.

• Seminaarit ja kokoontumiset (X
krt/vuosi).
•Valtuustotyöskentelyn itsearviointi.

Konsernipalvelut

Konsernipalvelut

Toimintojen kehittäminen - Oivaltava Orimattila
Orimattila on hyvinvoinnin ja elinvoiman mallikunta sekä edelläkävijä palveluiden uudistamisessa.

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

MITTARIT

VASTUU

Kehitämme toimintaamme
siten, että asiakastyytyväisyys
ja asukastyytyväisyys ovat
korkealla tasolla.

• Kehitämme palveluneuvontaa kohti yhden luukun periaatetta.
• Kehitämme joukkoliikenneyhteyksiä (Lahti-Orimattila, palvelubussi,
työmatkaliikenne)
• Tuemme nuorten aktivoimista kehittämällä nuorisopalveluita.
• Jatkamme Orimattilan yhteinen olohuone -selvitystyötä.

• Kuntalaiskysely/toimialakohtaiset
asiakastyytyväisyysmittaukset
• Valitusten ja kanteluiden määrän
muutos
• Yhteinen olohuone -hanke edennyt
(kyllä/ei)

Kaikki toimialat

Otamme uusien
toimintamallien kehittämisen
osaksi kaupungin pysyvää
toimintatapaa.

• Kehitämme nykyisiä palveluita kartoittamalla uusia toimintatapoja
(esimerkiksi liikkuvat palvelut, digitaaliset palvelut).
• Panostamme ennaltaehkäisevään toimintaan, jolla pyrimme
sairastumisen vähenemiseen sekä taloudellisiin säästöihin.
• Kehitämme ikäihmisten hyvän elämän rakentumista entistä enemmän
ennaltaehkäisevällä asenteella.
• Otamme huomioon esteettömyyden, kun kehitämme toimintoja.
• Parannamme peruskoulu- ja lukioikäisten harrastusmahdollisuuksia.
• Mahdollistamme toimialoille ja työntekijöille oman työn kehittämisen ja
uusien ideoiden syntymisen innostamalla toimialoja esittämään
kehittämisideoita.

• Uusien liikkuvien ja digitaalisten
palvelujen käyttäjämäärät
• Vaikuttavuusarviointi
• On luotu innostamisjärjestelmä
(kyllä/ei)

Kaikki toimialat

Kehitämme kaupunkiorganisaatiota uudistuvan
kunnan roolin mukaiseksi.

• Kehitämme kaupunkiorganisaatiota ja konsernipalveluita ( esim.
kiinteistöpalvelut, maankäytön suunnittelu).
• Keskitymme tasapainoiseen taloudenhoitoon esim. ennakoivan investointien
ja palvelujen suunnittelun avulla.
• Päivitämme konserniohjeen ja vahvistamme konsernivalvontaa.
• Panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
• Arvioimme ja suuntaamme henkilöstöresursseja muutostarpeiden
mukaisesti.
• Arvioimme vuosittain organisaation toimintakykyä ja
tarkoituksenmukaisuutta.
• Laadimme selkeät strategiset kiinteistölinjaukset (sote-kiinteistöt)

• Konserniohje päivitetty (kyllä/ei)
• Organisaation toimintakyvyn ja
tarkoituksenmukaisuuden arviointi
toteutettu vuosittain (kyllä/ei)
• Työtyytyväisyyskysely
• Koulutussuunnitelman
toteutuminen

Konsernipalvelut

NÄILLÄ VALINNOILLA MENESTYMME:
ARVOT

PAINOPISTEET
Vetovoima ja
kasvu

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET
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Ihmisen ja
ympäristön
hyvinvointi

Yhteisöllisyys ja
osallistaminen

Uudistumiskyky

Toimintojen
kehittäminen

Onnellinen Orimattila

attila
m
i
r
O
va
Oivalta

VISIO

Sujuva ja
yhteisöllinen arki
turvallisessa ja
vetovoimaisessa
maaseutukaupungissa

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA
Strategian toteutumista seurataan vuosittain strategiaan valittujen
Orimattilan kehitystä kuvaavien mittareiden avulla toteutumaraportoinnin
ja tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Talousarviossa asetetaan toimielintasolla strategiasta johdettuja
toiminnallisia tavoitteita sekä määrärahat ja tuloarviot.

Strategia päivitetään vähintään kerran valtuustokaudessa ja strategiaa
arvioidaan jatkuvasti osana kaupungin taloussuunnittelua ja -seurantaa.

Merkittävimpiä päätöksiä valmisteltaessa kuvataan esittelytekstissä,
kuinka strategia on otettu asian valmistelussa huomioon ja kuinka päätös
toteuttaa strategiaa.

