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Kaupunginvaltuusto 25.4.2022

Visiomme:

Aurinkokunnan kaunein ja rohkein
Riihimäki on aurinkokunnan kaunein ja rohkein
onnellisten asukkaiden ja oivallisten yritysten yhteisö.
Suuri pikkukaupunki on mielekkään arjen, kulttuurin
ja tulevaisuuden osaamisen koti. Meillä yhdistyvät
kestävä kasvu ja ensiluokkainen elämänlaatu.
Muutamme maailmaa - hauskuutta unohtamatta.

Arvot
Reiluus

Rohkeus

Ripeys

Palvelemme
ystävällisesti,
tasapuolisesti ja
mutkattomasti.

Luotamme yhdessä
syntyvään luovuuteen,
hyvinvointiin ja
mahdollisuuksiin.
Luomme ratkaisuja,
joissa voittavat sekä
ihmiset että planeetta.

Toimimme tehokkaasti
ja avoimesti
kaupunkilaisten ja
yritysten hyväksi.

Toimimme
luottamuksellisesti ja
erilaisuutta
ymmärtäen.

Uskallamme unelmoida,
kokeilla ja luottaa
yhteisön voimaan.

Tunnistamme
kaupunkilaisten ja
yritysten tarpeita
ennakoivasti ja
autamme
kaupunkilaisia heidän
arjessaan.

Aurinkokunnan kaunein ja rohkein
Riihimäki on aurinkokunnan
kaunein ja rohkein onnellisten
asukkaiden ja oivallisten
yritysten yhteisö.

Vastustamaton vartin kaupunki
Arkemme on helppoa, turvallista ja toimivaa.
Arvostamme yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja
erinomaista elämää. Palvelumme ovat
laadukkaita.

Suuri pikkukaupunki on
mielekkään arjen, kulttuurin ja
tulevaisuuden osaamisen koti.
Meillä yhdistyvät kestävä kasvu
ja ensiluokkainen elämänlaatu.

Tulevaisuuden tekijöiden koti

Muutamme maailmaa hauskuutta unohtamatta.

Kestävän kasvun yhteisö

Kasvatamme tulevaisuuden huippuosaajia,
jotka kehittävät tietojaan ja taitojaan läpi
elämän. Monipuolisuuden ansiosta alueella
on menestyvä elinkeinoelämä. Riihimäki on
robotiikan pääkaupunki.
Vaalimme kestävää kehitystä ja
vastuullisuutta. Kaupunki kasvaa ja kehittyy
huomioiden riihimäkeläisten ja yritysten
tarpeet.

Strategiset tavoitteet
Vastustamaton
vartin
kaupunki

Tulevaisuuden
tekijöiden koti

Kestävän
kasvun yhteisö

Vastustamaton vartin kaupunki
Kehitämme Riihimäkeä
ihmisenkokoisena, lapsiystävällisenä ja
tiiviinä asemakaupunkina. Arkemme on
sujuvaa ja palvelumme ovat lyhyen
kävely- tai pyöräilymatkan päässä.

Rakennamme viihtyisää, esteetöntä ja
turvallista kaupunkiympäristöä, jossa
asukkaat voivat nauttia puistoista sekä
viher- ja ulkoilualueista. Huomioimme

Tarjoamme monipuolisia ja laadukkaita
asumisen mahdollisuuksia ja palveluita
niin nykyisille kuin uusille
kaupunkilaisille.

Haluamme asukkaiden osallistuvan
aktiivisesti elinympäristöönsä
kehittämiseen.

Hyödynnämme hyvää sijaintiamme ja
liikenneyhteyksiä pääradan ja valtatie
3:n varrella.

kestävät liikkumismuodot.

Tarjoamme runsaat ja laadukkaat kulttuurija liikuntamahdollisuudet asukkaita ja
matkailijoita varten. Vaalimme rikasta
paikallishistoriaa.

Tulevaisuuden tekijöiden koti
Luomme hyvinvointia riihimäkeläisille
laadukkaan kasvatuksen ja kulttuurin sekä
monipuolisen sivistyksen avulla.
Huolehdimme laadukkaasta opetuksesta.
Tunnistamme tulevaisuuden
työelämätarpeet, mikä luo perustan
Riihimäen kasvulle ja vahvalle
elinkeinoelämälle.
Kehitämme asukkaiden ja kaupungin
henkilöstön tulevaisuuden taitoja.
Tulevaisuuden osaaminen edellyttää
luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä,
yhteisöllisiä työskentely- ja digitaitoja,
unohtamatta empatiaa ja tunneälyä

Riihimäki on kansainvälisesti tunnettu
Suomen robotiikan pääkaupunki, jossa
korkeatasoinen robotiikkakoulutus jatkuu
varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle.
Soveltavan robotiikan tutkimuksen ja
tuotekehityksen osaamiskeskittymä luo uusia
korkean osaamisen opiskelu- ja työpaikkoja
sekä yrityksiä.
Kansainvälinen yhteistyö lisää Riihimäen
alueen tunnettuutta ja vetovoimaa. Olemme
tunnettu myös teatterin tulevaisuuden
tekijöiden kasvattajina.

Kestävän kasvun yhteisö
Tavoittelemme pysyvää väestönkasvua.
Kasvatamme asunto- ja yritystonttitarjontaa.
Kehitämme asemanseutua ja monipuolisen
asumisen mahdollisuuksia koko Riihimäen
alueella.
Autamme riihimäkeläisiä yrityksiä
menestymään ja teemme aktiivista työtä
saadaksemme uusia yrityksiä kaupunkiin.
Olemme hiilineutraali kaupunki.
Tavoittelemme päästöttömyyttä,
jätteettömyyttä sekä luonnonvarojen
kestävää kulutusta. Käytämme uusiutuvaa
energiaa. Kiertotalous on merkittävä osa
yritystoimintaa.

Monimuotoinen luonto on lähellä ja helposti
saavutettavissa. Kannamme vastuuta
ympäristöstä omalla toiminnallamme.
Kehitämme johtamista, tuemme henkilöstön
työssä viihtymistä ja huolehdimme kaupungin
hyvästä työnantajamaineesta.
Hoidamme kaupungin taloutta ja omaisuutta
suunnitelmallisesti, vastuullisesti ja
tasapainoisesti. Huomioimme väestörakenteen
muutokset.

Mittarimme

Tavoitteemme

Vastustamaton vartin kaupunki
1. Asukastyytyväisyys

Vastustamaton vartin kaupunki
1. Vähintään 4 (2,95 v. 2021).

Tulevaisuuden tekijöiden koti
1. Työttömyysaste

Tulevaisuuden tekijöiden koti
1. Kehitys on valtakunnallista keskiarvoa parempi.

2. Verotulot asukasta kohden

2. Kehitys kuluttajahintaindeksiä paremmin.

3. Toisen asteen koulutuksen läpäisy-%

3. Korkeampi kuin maan ka %.

Kestävän kasvun yhteisö
1. Väestönkehitys

Kestävän kasvun yhteisö
1. Vuotuinen ka kasvu 0,2 %

2. Kasvihuonekaasupäästöt

2. Vähenee 10 % vuodessa.

3. Yhteisöverokertymä

3. Kehittyy kuluttajahintaindeksiä paremmin.

Vertailu ed. vuoteen.

v. 2030 tavoite 44ktCO2-ekv (121ktCO2-ekv v. 2020)

Vertailu ed. vuoteen.

Strategian toteutumisen seuranta
valtuustotasolla
Vastustamaton vartin kaupunki
1. Asukastyytyväisyys

Vastustamaton vartin kaupunki
1. Vähintään 4 (2,95 v. 2021).

Tulevaisuuden tekijöiden koti
1. Työttömyysaste
2. Verotulot asukasta kohden
3. Toisen asteen koulutuksen läpäisy-%

Tulevaisuuden tekijöiden koti
1. Kehitys on valtakunnallista keskiarvoa parempi.
2. Kehitys kuluttajahintaindeksiä paremmin.
3. Korkeampi kuin maan ka %.

Kestävän kasvun yhteisö
1. Väestönkehitys
2. Kasvihuonekaasupäästöt
3. Yhteisöverokertymä

Talousarvio
Sitovat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet

Kestävän kasvun yhteisö
1. Vuotuinen ka kasvu 0,2 %.
2. Vähenee 10 % vuodessa.
3. Kehittyy kuluttajahintaindeksiä paremmin.

Mittaamisen tueksi strategisten mittarien kanssa
yhteensopivat toimialuekohtaiset mittarit

Raportointi
KH/KV
Strategiataso
Kvartaaleittain
= 4 krt/vuosi
Strategiakappale
TA/TP- kirjassa

LTK/KH/KV
Toimialuetaso
Kvartaaleittain
= 4 krt/vuosi
TA/TP

Strategia

Riihimäen strategia on kaupungin keskeisin
toimintaa ohjaava asiakirja ja johtamisen väline.
Strategia on lähtökohtana valmisteltaessa
talousarvioehdotusta vuodelle 2023 ja lähtökohtana
valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille
sekä toimenpiteille. Toimialueiden, liikelaitoksen ja
tytäryhteisöjen tulee toteuttaa strategian linjauksia
toiminnassaan.

Strategia
Strategian toteutumista raportoidaan osana talouden
ja toiminnan seurantaa. Strategian onnistumista
seurataan jatkuvasti ajantasaiseen tietoon ja
mittareihin pohjautuen. Strategia linjaa kaupungin
pitkän aikavälin painopisteet ja tavoitteet. Strategian
tavoitteet ohjaavat resurssien ja tekemisen
kohdistamista talousarvion ja taloussuunnitelman
sekä toimialueiden toiminnan suunnittelun kautta.

Strategia
• Lauta- ja johtokuntien tulee toteuttaa strategian tavoitteita
taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita käsitellessään. Uusi strategia
on pohjana kun toimialueet ja lautakunnat aloittavat keskustelun
vuoden 2023 taloudesta ja toiminnasta.
• Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja
valvoa johtamansa kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen
tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien
viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa kokonaisuuden ohjaus
sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja
ylläpito.

Strategia
• Vastuualueiden tulee ottaa mittarit huomioon
strategiakauden talousarvioiden tavoitteita,
toimenpiteitä ja toiminnan mittausta valmisteltaessa.
• Toimialueiden (vastuualueiden, yksiköiden, liikelaitoksen)
tulee huolehtia mittareiden toteuttamisesta ja seurannasta
sekä raportoida mittarit osana talouden
ja toiminnan seurantaa vuonna 2023.
• Strategiset tavoitteet viedään organisaatiossa
kehityskeskustelujen kautta
jokaisen työntekijän tavoitteisiin.

