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STRATEGIAN TARKOITUS 

 Strategia on tavoitteellinen tulevaisuudensuunnitelma, jossa 
kuvataan kaupungin tahtotila sekä toiminnan keskeiset päämäärät. 

 Strategiassa kerrotaan: 
 miltä kaupungin halutaan näyttävän vuonna 2026 (visio), 
 mitä keskeisiä päämääriä kaupunki toiminnalleen asettaa (taloudelliset ja 

toiminnalliset tavoitteet),  
 mihin periaatteisiin kaupungin päättäjät ja henkilöstö toiminnassaan sitoutuvat 

(toimintalupaus), ja millaisin keinoin 

 Kaikki toiminta koko kaupunkikonsernissa perustuu valtuuston 
hyväksymille arvoille ja periaatteille, jotka kirjataan strategiaan. 
Strategiassa siis kerrotaan, kuinka visio ja sen mukaiset strategiset 
päämäärät ja konkreettiset tavoitteet aiotaan käytännössä saavuttaa 
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ARVOT 

Mänttä-Vilppulan kaupungissa toimintaa ohjaavia keskeisiä arvoja ovat  

asukaslähtöisyys ja asiakaskeskeisyys sekä luovuus ja vastuullisuus: 

 

Kaupunkiorganisaatio on olemassa kaupunkilaisia ja muita yhteisön jäseniä varten. 

Kaupungissa etsitään rohkeasti ja ennakkoluulottomasti uusia tapoja toimia ja toteuttaa 
asioita. 

Palveluorganisaationa kaupunki toimii oikeudenmukaisesti ja kustannustehokkaasti.  

Päätöksenteko ja toiminta kaupungissa on läpinäkyvää, johdonmukaista ja kestävää.  
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KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET 

 Kaiken toiminnan lähtökohtana on kaupunkilaisten hyvinvoinnin 
kaikinpuolinen edistäminen. 

 Kaupungin toimintoja ja toimintaympäristöjä kehitetään ja 
uudistetaan kokonaisvaltaisesti ja rohkeasti koko 
kaupunkikonsernissa. Tavoitteena on löytää uudenlaista dynamiikkaa 
toimintaan, talouteen ja niiden kehittämiseen. 

 Kaupungin omaa edunvalvontaa aktivoidaan ja yhteistyötä eri 
tahojen kanssa tiivistetään.  

 Toiminnan ja talouden välillä on tiukka yhteys.  
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VISIO 2026 

Olemme vuonna 2026 Suomen vetovoimaisin ja 
tunnetuin Taidekaupunki, jossa hyvinvointi 

perustuu vahvaan elinkeinoelämään ja 
yrittäjyyteen, taide- ja kulttuuritoiminnan 

arvostamiseen sekä luovaan osaamiseen ja 
monipuoliseen koulutustarjontaan 
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ARVOJEN MUKAINEN TOIMINTA TIIVISTYY VISIOSSA 

 Asuin- ja elinympäristönä Mänttä-Vilppulan kaupunki on  viihtyisä, 
ympäristöystävällinen ja turvallinen,  kaupunkiin on helppo tulla ja siellä on 
helppo asioida 

 Kaupungin toiminta on taloudellisesti ja ekologisesti kestävää 
 Digitalisaation suomia mahdollisuuksia hyödynnetään optimaalisesti kaikessa 

toiminnassa 
 Kaupungissa on monipuoliset ja riittävät lähipalvelut eri väestöryhmille 
 Arvojensa mukaisesti kaupunki kannustaa asukkaita, yhteisöjä ja yrityksiä 

aktiivisuuteen, luovuuteen ja vastuullisuuteen kaikilla elämisen ja toiminnan 
alueilla sekä näitä koskevassa päätöksenteossa ja taloudenhoidossa 

 Taidekaupungissa kaiken toiminnan lähtökohtana on asukkaan hyvinvointi ja 
tyytyväinen asiakas 
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ARVOJEN MUKAISET JA VISION  
TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄT STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 

 Asukasdemokratian vahvistaminen 
 Asuin- ja elinympäristön viihtyisyyden kehittäminen 
 Kaupunkia johdetaan konserninäkökulmasta 
 Lähipalveluiden turvaaminen  
 Elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden edistäminen  
 Asiakaslähtöiset rakenteet ja prosessit, kunnossa oleva ja kestävä talous  
 Osaamisen kokonaisvaltainen ja luova kehittäminen koko 

kaupunkikonsernissa  
 Saavutettavuuden vahvistaminen ja liikenneyhteyksien parantaminen 
 Digitalisaation optimaalinen hyödyntäminen kaikessa toiminnassa 
 Hyvän julkisuuskuvan vahvistaminen  
 Taiteen, kulttuurin ja luovuuden arvostaminen kaikessa toiminnassa 
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TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET 
TAVOITTEET 
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Visio ja strategiset 
päämäärät 
konkretisoituvat 
toiminnallisina ja 
taloudellisina 
tavoitteina,  
jotka ohjaavat 
valtuustokauden 
käytännön toimintaa 
koko kaupunki-
konsernissa 

PIDEMMÄN AIKAVÄLIN 
TAVOITTEET  

2016-2026  

TAVOITTEET JA 
TOIMENPITEET 

NYKYISELLE JA TULEVALLE 
VALTUUSTOKAUDELLE 

(2016-2017; 2017-2020) 

VISIO 

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 
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PIDEMMÄN  

AIKAVÄLIN  

TAVOITE  

2016-2026 

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET NYKYISELLE JA TULEVALLE 

VALTUUSTOKAUDELLE (2016-2017; 2017-2020) 

Asukas-

demokratian 

aktiivinen  

kehittäminen 

  

Asiakas-

tyytyväisyyden 

kohentaminen 

 

Asukkaiden osallistumis- vaikuttamismahdollisuuksia lisätään monipuolisesti 

 Asukasdemokratian kehittämisessä ja asiakaspalvelussa digitalisaation tarjoamat 

mahdollisuudet otetaan aktiiviseen käyttöön perinteisten osallistumis- ja 

vaikuttamismuotojen rinnalla (esim. aloitteet, ajanvarausjärjestelmät, yhteydenpito, 

asiakastyytyväisyyskyselyt ja kuntalaispalautteet) 

Hallinnon prosessit ja rakenteet muutetaan asukas- ja asiakaslähtöisiksi 

 Viestinnässä ja tiedottamisessa käytetään vuorovaikutteisia ja monipuolisia tapoja ja 

tekniikoita ottaen huomioon eri väestöryhmien erilaiset tieto-, palvelu- ja 

asiointitarpeet 

 Asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti kaikilla palvelualueilla ja se otetaan 

mahdollisuuksien mukaan huomioon toimintojen kehittämisessä 

Kaupunkilaisia rohkaistaan oma-aloitteeseen osallistumiseen ja osallisuuteen 
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PIDEMMÄN  

AIKAVÄLIN  

TAVOITE  

2016-2026 

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET NYKYISELLE JA TULEVALLE 

VALTUUSTOKAUDELLE  (2016-2017; 2017-2020) 

Asuin-
ympäristön  

viihtyisyyden  
ja  

elinympäristön 
turvallisuuden 
edistäminen 

 Asuntotarjonnan monipuolisuutta edistetään kaavoituksen ja 
maankäytön keinoin 

 Asuin- ja elinympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta (esim. 
valaistus ja liikennejärjestelyt) huolehditaan 

 Innostetaan asukkaita omatoimiseen asuin- ja elinympäristön 
viihtyisyyden edistämiseen (esim. pihakilpailut, ympäristötalkoot) 

 Viherrakentamiseen panostetaan ja puistoalueet kunnostetaan  
 Keskustojen kehittämissuunnitelmat saatetaan loppuun ja otetaan 

käyttöön taloudelliset realiteetit huomioonottaen 
 Kaupungin omien kiinteistöjen hoito ja kehittäminen on aktiivista, 

suunnitelmallista ja jatkuvaa 
 Huomioidaan luonnonarvot sekä luonnon monimuotoisuuden 

säilyttäminen ja lisääminen 
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PIDEMMÄN  

AIKAVÄLIN  

TAVOITE  

2016-2026 

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET NYKYISELLE JA TULEVALLE 

VALTUUSTOKAUDELLE (2016-2017; 2017-2020) 

Lähipalveluiden  
turvaaminen 

 Varmistetaan kaupungin vastuulla olevien lähipalveluiden saatavuus, 
monipuolisuus ja laadukkuus 
 Palvelut kohdennetaan sekä asiakkaiden tarpeiden että 

palvelutarvemitoitusten mukaan 
Vaikutetaan ja ollaan aktiivisesti mukana julkisissa 
rakenneuudistushankkeissa ja muissa kehittämishankkeissa 
 Huolehditaan, että kaupungin asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja 

terveyspalvelut lähipalveluina myös tulevaisuudessa 
Koulutus- ja liikuntapalveluita sekä taide- ja kulttuuripalveluita tarjotaan 
monipuolisesti kaikille väestöryhmille 
 Palvelutarjonta ylläpidetään ja kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden 

kanssa mahdollisuuksien mukaan 
 Vaikutetaan aktiivisesti siihen, että kaupungissa on riittävästi 2. asteen ja 

korkeamman asteen koulutusta 
Lupa- ja asiointipalveluiden sujuvasta saatavuudesta huolehditaan  
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PIDEMMÄN  

AIKAVÄLIN  

TAVOITE  

2016-2026 

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET NYKYISELLE JA TULEVALLE 

VALTUUSTOKAUDELLE (2016-2017; 2017-2020) 

Elinkeino-
elämän  

kehittäminen 
  

Yrittäjyyden ja  
työpaikka-
kehityksen  

edistäminen 

 Yrittäjyys ja elinvoimaisuuden edistäminen huomioidaan kaikissa 
suunnitelmissa ja kaikilla palvelualueilla 

 Kaavoituksessa ja maankäytössä sekä liikenneyhteyksien 
kehittämisessä otetaan huomioon yritysten tarpeet 

 Edistetään yritysten keskinäistä verkostoitumista ja erilaisten 
toimintakokonaisuuksien luomista  

 Edesautetaan monimuotoisten toiminta-alustojen luomista ja 
toimitilaratkaisuja yrityksille sekä rohkaistaan uudenlaisten 
yritystoimintojen kokeiluun 

 Osallistutaan aktiivisesti erilaisiin yrittäjyyttä tukeviin ja edistäviin 
kehittämishankkeisiin 

 Oman kaupungin yrittäjien palveluita käytetään mahdollisuuksien 
mukaan 
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PIDEMMÄN  

AIKAVÄLIN  

TAVOITE  

2016-2026 

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET NYKYISELLE JA TULEVALLE 

VALTUUSTOKAUDELLE  (2016-2017; 2017-2020) 

Toiminnan  
ja  

talouden  
tiukka yhteys 

 
Tavoitteet hyvälle hallinnolle, päätöksenteolle ja johtamiselle 
 
 Kaupungin oma toiminta on läpinäkyvää ja suunnitelmallista ja se perustuu 

pitkäjänteiseen ja taloudellisesti kestävään päätöksentekoon ja hyvään 
johtamiseen 

 Rakenteet ja prosessit ovat tarkoituksenmukaisia, toimivia ja tehokkaita 
 Kaupungin sisäiset prosessit digitalisoidaan vaiheittain lähtien liikkeelle mm. 

sähköisten kalenterien ja arkistointijärjestelmien käyttöönotosta  
 Palvelu- ja vastuualueiden keskinäistä yhteistyötä, tiedonkulkua ja viestintää 

tiivistetään suunnitelmallisesti sopien samalla mm. Intran tiedontuotanto- ja 
käyttötavoista 

 Kaupungin omaa edunvalvontaa tiivistetään suhteessa maakuntaan, 
valtionhallintoon ja muihin keskeisiin yhteistyötahoihin 

 Omistajapolitiikkaa terävöitetään 
 Ylläpidetään yleistä valmiutta muuttaa suunnitelmia nopeillakin aikatauluilla  
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PIDEMMÄN  

AIKAVÄLIN  

TAVOITE  

2016-2026 

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET NYKYISELLE JA TULEVALLE 

VALTUUSTOKAUDELLE  (2016-2017; 2017-2020) 

Toiminnan  
ja  

talouden  
tiukka yhteys 

Taloudelliset tavoitteet 
 Talous on tasapainossa ja tilikauden tulos positiivinen 
 Kunnallisveroprosentti on vuonna 2026 samalla tasolla kuin kunnissa 

keskimäärin 
 Riskienhallinta toimii koko konsernin tasolla ja reaalivakuudet kattavat velat 

(konserniyhtiöt) 
 Kaupungin oman varallisuuden käyttö ja huolto on järkevää ja ennakoivaa  
 Budjettikuri ja talousseuranta on säännöllistä ja jatkuvaa 
 Toimintoja sopeutetaan ottaen huomioon yhteiskunnalliset muutokset, 

väestökehitys- ja verotuloennusteet sekä ihmisten muuttuvat palvelutarpeet 
ja kulloinkin käytettävissä olevat resurssit 

 Investointiohjelmaa toteutetaan ottaen huomioon taloudelliseen 
kehitykseen vaikuttavat realiteetit  
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PIDEMMÄN  

AIKAVÄLIN  

TAVOITE  

2016-2026 

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET NYKYISELLE JA TULEVALLE 

VALTUUSTOKAUDELLE (2016-2017; 2017-2020) 

Saavutettavuus 
ja  

sujuva asiointi 

 Huolehditaan palveluiden sujuvasta saatavuudesta ja toimivasta 
infrastruktuurista 

 Vaikutetaan aktiivisesti siihen, että tietoliikenneyhteydet 
kaupungin alueella ovat ajanmukaisia ja riittäviä  

 Saavutettavuutta parannetaan digitalisoimalla palveluita ja 
prosesseja aktiivisesti 

Varmistetaan, että liikkuminen kaupungissa ja kaupunkiin on 
mahdollisimman jouhevaa 

 Liikenneyhteyksiä kohennetaan parantamalla yleistä 
infrastruktuuria 

 Varmistetaan julkisen henkilöliikenteen saatavuus ja sujuvuus 
 Huolehditaan sisäisen palvelu- ja asiointiliikenteen 

sujuvuudesta 
Vaikutetaan erityisesti joukkoliikenneyhteyksien turvaamiseen ja 
edelleen kehittämiseen 
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PIDEMMÄN  

AIKAVÄLIN  

TAVOITE  

2016-2026 

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET NYKYISELLE JA TULEVALLE 

VALTUUSTOKAUDELLE (2016-2017; 2017-2020) 

Osaamisen  
kehittäminen  

ja  
luovuuteen 

kannustaminen 

Investoidaan ihmisiin, heidän osaamisensa ja toimintaympäristöjen 
kehittämiseen laaja-alaisesti sekä rohkaistaan ihmisiä luoviin ratkaisuihin 
kaikessa toiminnassa 
 Asukkaille tarjotaan monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia kouluttautua ja 

kehittää omaa osaamistaan 
 Huolehditaan erityisesti taidekasvatuksen ja liikunnan sekä yrittäjyyden ja 

digiosaamisen riittävästä koulutustarjonnasta kaikilla luokka-asteilla sekä 
varhaiskasvatuksessa, aikuiskoulutuksessa ja senioripalveluissa 

Varaudutaan rakenteellisiin muutoksiin kehittämällä aktiivisesti ja 
säännöllisesti henkilöstön, johdon ja päättäjien osaamista koko 
kaupunkikonsernissa 
 Digiosaamista parannetaan suunnitelmallisesti esimerkiksi koulutuksen ja 

vertaisoppimisen keinoin  
 Kohennetaan henkilöstön, johdon ja päättäjien kokonaisvaltaista 

talousosaamista ml. kustannustietoisuuden vahvistaminen  
Kehitetään aktiivisesti konkreettisia muutosjohtajuus- ja 
muutoksenhallintataitoja 
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PIDEMMÄN  

AIKAVÄLIN  

TAVOITE  

2016-2026 

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET NYKYISELLE JA TULEVALLE 

VALTUUSTOKAUDELLE (2016-2017; 2017-2020) 

Osaamisen  
kehittäminen  

ja  
luovuuteen 

kannustaminen 

Edistetään henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia monipuolisesti 
 
 Tuetaan henkilöstön mahdollisuuksia kehittyä omassa työssään  
 Motivoidaan henkilöstöä toimimaan työssään yhteisten tavoitteiden 

mukaisesti ja kehittämään omaa työtään 
 Huolehditaan suunnitelmallisesti, että ihmiset ovat osaamistaan vastaavissa 

työtehtävissä ja resurssit ovat oikein mitoitettuja suhteessa toimintoihin  
 Prosesseja ja työn tekemisen tapoja uudistetaan niin, että samanaikaisesti 

edistetään sekä työn tekemisen tehokkuutta kuin myös ihmisten työssä 
viihtymistä ja jaksamista  

 
Lisätään organisaation ja sen työyhteisöjen sisäisen osaamisen jakamista ja 
vuorovaikutteisuutta aktiivisesti koko kaupunkikonsernissa 
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PIDEMMÄN  

AIKAVÄLIN  

TAVOITE  

2016-2026 

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET NYKYISELLE JA TULEVALLE 

VALTUUSTOKAUDELLE  (2016-2017; 2017-2020) 

Taidekaupungin  
tunnettuuden 
vahvistaminen 

ja  
vetomaisuuden  

lisääminen 

 
Haetaan Euroopan kulttuuripääkaupunki -statusta vuodelle 2026 

 Haun tarkoituksena on edistää strategian linjausten mukaisten tavoitteiden 
toteutumista 

 Hakuprosessi käynnistetään 2016 ja perustetaan tätä varten ohjelmaryhmä 
(kaupungin, elinkeinojen ja kulttuurin edustajat) 

 Hakuprosessin onnistuneeseen läpivientiin, taide- ja kulttuuritoiminnan ja 
yleensä uuden ideointiin ja kehittämiseen sekä koko Taidekaupungin yleisen 
elinvoimaisuuden vahvistamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen resursoidaan 
monimuotoisesti ja riittävästi 

 
Vahvistetaan Taidekaupungin elinvoimaisuutta ja vetovoimaa muun muassa 
keskustaympäristöjen kehittämisellä ja taidereittien toteuttamisilla 
 
Taidekaupungin hyvää mainetta vahvistetaan säännöllisellä, hyvällä ja positiivisella 
näkyvyydellä perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa 
 

Kaupunkilaisia, yrittäjiä ja järjestötoimijoita innostetaan osallistumaan aktiivisesti oman 
kaupungin elinvoimaisuuden lisäämiseen ja positiivisen tunnettuuden vahvistamiseen 



STRATEGIAN SITOVUUS 

• Strategia on valtuuston tärkein johtamisen väline. Valtuuston hyväksymä strategia ohjaa päätöksentekoa, 
johtamista ja kaikkea käytännön toimintaa koko kaupunkikonsernissa. Kaupunkikonsernin kaikista muista 
ohjelmista ja suunnitelmista on tultava ilmi, millä tavoin ne osaltaan edistävät strategisten päämäärien ja 
tavoitteiden saavuttamista.  

• Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa, että toiminta kaupunkikonsernissa on valtuuston hyväksymän 
strategian linjausten mukaista. Kaupunginhallitus huolehtii, että  

 valtuuston määrittelemät strategiset linjaukset tulevat huomioonotetuiksi kaupungin kaikessa 
toiminnassa 

 jokainen kaupunkikonsernin palveluksessa oleva henkilö tuntee strategian ja toimii sen mukaisesti 

 asukkaat ovat tietoisia kaupungin strategisista päämääristä ja tavoitteista. 

• Kaupungin viranhaltijajohto vastaa strategian käytännön toteutuksesta yhdessä esimiesten ja muun 
henkilöstön kanssa. 

• Palvelu- ja muiden vastuualueiden vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat laaditaan valtuuston 
hyväksymien strategisten linjausten mukaisesti. Myös erillisten kehittämishankkeiden on osaltaan 
edistettävä valtuuston asettamien strategisten päämäärien saavuttamista. 

 

Valtuusto vastaa siitä, että strategiasta viestiminen on kokonaisuudessaan 
monipuolista ja ajantasaista 
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STRATEGISET 
PÄÄMÄÄRÄT 

PITKÄN AIKAVÄLIN 

TOIMINNALLISET JA 
TALOUDELLISET 

TAVOITTEET 

VUOSI- 

SUUNNITELMAT JA 
VUOSIBUDJETOINTI 

KÄYTÄNNÖN 
TOIMINTA 

ARVIOINTI JA 
SEURANTA 

VISIO 

ARVOT 

Strategian toimeenpano 

• Koko strategia päivitetään kerran valtuustokaudessa.  
• Pitkän aikavälin strategiset päämäärät päivitetään kaksi kertaa valtuustokaudessa.  
• Vuositason taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista sovitaan talous- ja  toimintasuunnitelmaprosessin yhteydessä. 
• Käytännön toiminta tapahtuu strategisten tavoitteiden mukaisesti. 
• Strategian toteutumista arvioidaan vuosittain talous- ja  toimintasuunnitelmaprosessin yhteydessä. 
• Arviointikriteerit asetetaan em. vuosipäivitysten yhteydessä. 
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MÄNTTÄ-VILPPULA 
EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI 2026 

Taidekaupunki 


