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Johdanto

Mänttä-Vilppula on Suomen vetovoimaisin Taidekaupunki, jossa
hyvinvointi perustuu vahvaan elinkeinoelämään ja yrittäjyyteen,
taide- ja kulttuuritoiminnan arvostamiseen sekä luovaan
osaamiseen ja monipuoliseen koulutustarjontaan.

MW-Kehitys Oy on Taidekaupungin elinkeino- ja kehitysyhtiö,
jonka tehtävänä on vastata elinkeino- ja yritystoiminnan sekä
kaupunki- ja matkailumarkkinoinnin palveluiden tuottamisesta
ja kehittämisestä Mänttä-Vilppulan alueella.

Toimintamme tarkoituksena on auttaa alueen yrityksiä me-
nestymään, luoda uusia yrityksiä ja työpaikkoja sekä parantaa
Taidekaupungin vetovoimaisuutta, tunnettuutta - ja siten lisätä
kaupunkimme elinvoimaisuutta.

Tämän elinkeinostrategian tarkoituksena on määritellä ne
tavoitteet ja strategiset valinnat, joilla voimme tuottaa parhaiten

lisäarvoa asiakkaillemme, omalle toiminnallemme, omistajillem-
me ja yhteistyökumppaneillemme. Elinkeinostrategia on myös
osa kaupungin strategiaa elinkeinopolitiikan toteuttamisessa.
MW-Kehityksen toiminnan lisäksi kaupunki rahoittaa maa-
seudun elinkeinokehittämistä Leader– ja maaseuturahoituksella
(PoKo ry & Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alue).

Elinkeinostrategian laatimisesta on vastannut MW-Kehitys Oy.
Elinkeinostrategian hyväksyi ensin MW-Kehitys Oy:n hallitus ja
sen jälkeen Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus. Strategian
seurannasta vastaa MW-Kehitys Oy:n hallitus. Elinkeino-
strategian pohjalta tehdään kaupungille myös vuosittainen
toiminta- ja taloussuunnitelma, jossa sovitaan palveluiden
sisällöstä, painopisteistä ja resursseista.
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Strategiset lähtökohdat

Mänttä-Vilppulan kaupunkistrategia 2016-2026

Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan
5.9.2016 Mänttä-Vilppulan kaupunkistrategian 2016–2026.
Tuoreeseen strategiaan on linjattu, että Mänttä-Vilppula on
vuonna 2026 Suomen vetovoimaisin ja tunnetuin Taidekau-
punki, jossa hyvinvointi perustuu vahvaan elinkeinoelämään ja
yrittäjyyteen, taide- ja kulttuuritoiminnan arvostamiseen sekä
luovuuden osaamiseen ja monipuoliseen koulutustarjontaan.
Uusi kaupunkistrategia tähtää samalla Euroopan kulttuuri-
pääkaupunkihakuun 2026.

Kaupunkistrategian näkökulmasta MW-Kehityksellä on vahva
ja keskeinen tehtävä edistää yrittäjyyttä ja sitä edistävien kehit-
tämishankkeiden toteuttamista sekä alueen elinvoimaisuuden
ja vetovoimaisuuden toteuttamista.

Kaupunkistrategian asettamat yleiset päämäärät
kehittämiselle:

 Elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden edistäminen
 Taiteen, kulttuurin ja luovuuden arvostaminen kaikessa

toiminnassa
 Asuin- ja elinympäristön viihtyisyyden kehittäminen
 Hyvän julkisuuskuvan vahvistaminen
 Digitalisaation optimaalinen hyödyntäminen kaikessa

toiminnassa

Kaupunkistrategian asettamat tavoitteet elinkeino-
elämän kehittämisen, yrittäjyyden ja työpaikkakehi-
tyksen edistämisen osalta:

 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 erilais-
ten toimintakokonaisuuksien luomista

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

 Osallistutaan aktiivisesti erilaisiin yrittäjyyttä tukeviin ja
edistäviin kehittämishankkeisiin

 Oman kaupungin yrittäjien palveluita käytetään mahdol-
lisuuksien mukaan

Taidekaupungin matkailustrategia 2016-2026

MW-Kehitys on ollut toteuttamassa Mänttä-Vilppulan kau-
pungin ja matkailutoimijoiden kanssa Taidekaupungin Matkai-
lustrategiaa 2016-2016. Matkailustrategia sisältää kaikkien
toimijoiden yhteisen vision Mänttä-Vilppulan matkailullisen
vetovoiman tärkeimmistä elementeistä ja yhteiset tavoitteet
sekä yhteismarkkinoinnin painopistevalinnat.
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