
Kunnan varautuminen 
kunnanjohtaja 

Pekka Määttänen 16.5.2022



HAUSJÄRVI -KEHITTYVÄ JA AKTIIVINEN KUNTA

Asiat hoituu ja ketään ei jätetä – TOIMIVAT PALVELUT

Me teemme Hausjärven – KAIKKI TEKEMÄÄN YHDESSÄ!

Palvelut turvataan kaikissa oloissa

Kuntastrategia





Kunnan tehtävänä päättää, tiedottaa, viestittää 
ja mahdollistaa



Tulevaisuuden Hausjärvi kysely

• lokakuu 2021

• Kyselystä ilmoitettiin kunnan Facebook-sivuilla 
sekä kunnan kotisivuilla. 

• Yhteensä 204 vastaajaa

• Nykyiset arvot hyvin linjassa kuntalaisten 
mielipiteiden kanssa

• Tärkeät ja vähemmät tärkeät asiat olivat linjassa 
toisiinsa nähden, niissä ei ollut ristiriitoja



ARVOT

2. Millaisten arvojen haluaisit kuvaavan Hausjärveä vuonna 2035?

Turvallisuus 108 (53%)

Elinvoimainen 104 (51%)

Ihmisläheisyys 91 (45%)

Kehittyvä 90 (44%)

• Nykyisistä arvoista ihmisläheisyys ja 
turvallisuus ovat edelleen kuntalaisten mielestä 
arvoja mitä he tulevaisuudessakin haluavat

• Elinvoimaisuutta ja kehittyvyyttä korostettiin 
kolmantena arvona. Luovuus ei terminä 
herättänyt kiinnostusta, vaikka sillä oli osin 
kehittyvyyttä tarkoitettukin.



TÄRKEIMMÄT TEEMAT

3. Minulle viisi (5) tärkeintä teemaa tulevaisuudessa ovat

Turvallinen ympäristö 102 (50%)

Lapsiystävälliset ratkaisut 90 (44%)

Asuinkuntana houkutteleva  87 (43%)

Liikenne ja saavutettavuus 87 (43%)

Eläväiset taajamat 71 (35%)

Hyvinvointia edistävä

ympäristö 70 (34%)



PALAUTE
- NUORET

• Mikä lopettaisi nuorison notkumisen ja tuhotyön tekemisen, joku tila heidän käyttöön? Jossa he 
voisivat sprayjata ja muuta omannäköistä puuhaa. Skeittipuisto tai frisbeegolfrata syrjemmälle. 

• nuorisolle tila missä viettää aikaa ,ei mikään "valintatalon "piha 
• Nuorisolle ei tehdä sopivia tiloja ja kouluissa tapahtuu kiusaamista. Näihin pitäisi puuttua 

nykyistä enemmän ja isommalla huomiolla.
• Lapsille  ja nuorille enemmän tekemistä ja paikkoja missä olla ja ottaa heidät mukaan 

kehittämiseen ja rakentamiseen jolla mahdollisesti kitketään pois paikkojen tuhoaminen koska 
ovat its olleet rakentamassa ja suunnittelemassa kyseistä paikkaa.

• Nuorisotyöhön lisää resursseja. Naurettavalla tasolla tämänkokoiseen kuntaan se kuinka paljon 
nuoriin panostetaan. Missään tämänkokoisessa kunnassa ei ole näin vähän 
nuorisotyöntekijöitä. Missä on ennaltaehkäisevä nuorisotyö? Jolla kunta pystyy säästämään 
hurjia summia? Missä on koulunuorisotyö? Nuorisotilat ovat järkyttävän pieniä ja ahtaita  uusia 
koulurakennuksia rakennetaan. Yhteenkään ei ole tehty samaan yhteyteen esim nuorisotilalle 
tiloja. Nuoriso tilat on kunnan ns jämätiloissa Hikiällä ja Oitissa. Tilat eivät vastaa kunnolla 
tarpeisiin. Hikiän nuorisotilassa ei ole edes vedenotto pistettä muualla kuin vessassa. Ei 
minkään tasoista keittiötä. Oitin nuorisotilassa järkyttävä hajuhaitta alakerrassa ns pänditilassa. 
Miten kunta on toteuttanut harraste takuun? Mihin kunta sijoitti valtion korona avustuksen 
nuorisotyöhön?  Hävisikö se kunnan pohjattomaan kassaan? Miten joku liikunta sihteeri jolla ei 
minkään tason ymmärrystä nuorisotyösta saati halua tehdä sitä voi vetää nuorisotyötä? Eikö 
nuorisotyöllä pitäisi olla oikea organisaatio takana tai jopa oma nuorisosihteeri ja tai 
nuorisotoimen johtaja. Nuoret ovat kunnan tulevaisuus. Lapsille ja nuorille panostaminen tuo 
kuntalaisia. Niihin panostaminen luo hyvinvointia ja säästää rahaa.



PALAUTE
- LAPSET, KOULUT

• Kaikki mikä edistää lapsiperheiden tänne muuttoa tai täällä pysymistä. Ei toisinpäin. Koulun 
kiusaamisasiat kuriin! 

• Koulutoimen toiminta ala-arvoista. Vedotaan resurssien puuttumiseen, erityislapset heikossa 
asemassa.

• Ei säästetä lasten päivähoidosta, koulutiloista eikä opetushenkilökunnasta. Ollaan ilman mitä 
muuta tahansa. 

• Ensimmäisinä kehitettävien listalla tulisi olla kunnon fasiliteetit koululaisille, sisältäen 
koulurakennuksen sekä turvalliset ja hyvä kuntoiset koulutiet. 

• näkyvyyttä hyvistä tonteista muiden kuntien lapsiperheille- saadaan heitä muuttamaan 
kuntaan, jokin houkutus myös heille. Esim. Tonttineliö 1€. Tai jokin lapsiperhe etupaketti. 

• Erityisopetuksen pienryhmä, leikkitelineitä ym. koululle, lisäksi koululaisten 
urheilumahdollisuuksia tuettava ja parannettava esim. uimahallikäynneillä, kunnon 
hiihtoladuilla sekä luistelukentän kunnossapidolla ja varusteiden uusimisella.

• Koulu- ja päivähoito ratkaisut tulee olla ajanmukaiset ja houkuttelevat, jotta lapsiperheet 
saadaan pysymään ja uusia houkuteltua.

• Paljon puhutaan lapsiystävällisestä kunnasta ja samalla supistetaan kouluja ja palvelut siirtyy 
kauemmaksi.

• Suunnitelkaa se Oitin koulukeskus tulevaisuuden tarpeisiin taloudellisesti eikä hötkyillen. 
Rahaa ei ole tuhlattavaksi. Miksi ylläpidetään muutamalle oittilaiselle nuorelle lukiota, 
Riihimäen lukio on hyvä ja monipuolinen ja lukioikäiset osaavat ja jaksavat sinne asti kulkea.



PALAUTE
- KYLÄT / TIET / LIIKKUMINEN

• Olkaa avoimia!! Kohdelkaa kaikkia kyliä tasapuolisesti. Myös Monni on Hausjärveä, tänne ei nykyisellä menolla 
houkutella lapsiperheitä, päinvastoin!! ***Hyvinkäälle ei kulje minkäänlaista julkista liikennevälinettä. Monnin 
voisi liittää Hyvinkääseen niin josko tännekin alettaisiin panostamaan toisenlaisella näkökannalla. Ihana, 
rauhallinen kylä luonnonhelmassa, lähellä Hyvinkäätä ja Riihimäkeä ja lyhyt matka myöskin moottoritielle. 
Täytyy ihmetellä suuresti, miksi Hausjärvi ei ole nähnyt Monnin potentiaalia. Asukkaita (lapsiperheitä) tänne ei 
valitettavasti saada jos uutta koulua ja turvallisia teitä ei tänne tehdä.

• Toivoisin elämää Monnin taajamaan, että olisi edes modulikauppa ja junaseisake

• Taajamat tasavertaisemmiksi palveluiden suhteen.

• Kunnan tulisi keskittyä taajamiin joilla on parhaat edellytykset kasvuun, itse näkisin näin 1. Monni, 2. Ryttylä, 
3.Hikiä ja 4. Oitti. Monnilla on parhaimmat mahdollisuudet kasvuun, sijainnin puolesta ja uuden raiteen tulon 
myötä, mikäli sinne saadaan seisake. Ryttylä koska yhteydet ovat lähellä 3 tie ja juna seisake. Päättäjien tulee 
priorisoida alueet tärkeysjärjestykseen, koska se tukee lopulta koko kuntaa. 

• Joukkoliikenteen , kevyenliikenteen kehittäminen sekä julkisten terveyspalveluiden mahdollisuuksien 
lisääminen kaikkiin kyläyhteisöihin lähelle ihmistä. 

• Ryttylään samat palvelut ja vastaavat pyörätiet kuin oittiin. Ryttylä on kehitysalue muihin taajamiin kun vertaa, 
täysin unohdettu. 

• Kylien välistä joukkoliikennettä on kehitettävä, jotta yksityisautoilu ei olisi ainoa vaihtoehto liikkua 
kyläkeskusten välillä

• Juna tärkeä elinvoimaisuuden ja kasvun kannalta, voisi pysähtyä enemmänkin ainakin Ryttylässä. 
Aurinkorannan tontit myyntiin halvemmalla. Kehityksessä huomioitava kylien sijainnit ja se, ettei Ryttylästä ole 
tarkoituksenmukaista kulkea palveluihin Oittiin. 



Vuosittainen Hyvinvointikertomus

• Hyvinvointi indikaattorien 
tarkastelu

• Toimenpiteet ikäryhmittäin 
hyvinvoinnin edistämiseksi

– Lapset ja lapsiperheet

– Nuoret

– Ikäihmiset

– Koko kunnan väestö

• Valtuusto hyväksyy vuosittain

Koen oloni turvalliseksi asuinkunnassani 8,73 / 10
Asuinkuntani on viihtyisä ympäristö asua ja elää 8,22 / 10

Talvella 2019-2020 jaettu 80kpl liukuesteitä
Syksyllä 2020 jaettu 173 kpl uimalippuja



Kunnan keinot edistää kylien turvallisuutta


