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Strategia

➢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. Tehtäväalueet ja konserniyhteisöt 

toteuttavat strategian linjauksia toiminnassaan.

➢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 tehtäväalueiden toiminnan suunnittelun kautta.



VISIO Parasta Pirkanmaalla: 

pienen kaupungin edut, 

suuren kaupungin 

mahdollisuudet

Unelmamme tulevaisuuden Valkeakoskesta

ja tie sinne?

ARVOT (10 v.) ROHKEUS JA RAIKKAUS

YHTEISTYÖ JA YHTEISÖLLISYYS

VASTUULLISUUS JA VÄLITTÄMINEN

Mitkä arvot ohjaavat jokapäiväistä 

toimintaamme?

STRATEGISET 

TAVOITTEET 

(10 v.)

1. Valkeakoski vetää puoleensa

2. Elinvoimaa ja kasvua syntyy työstä, 

koulutuksesta ja yrittämisestä

3. Valkeakoskella voidaan hyvin 

4. Meillä luonto ja ympäristö ovat ainutlaatuinen 

voimavara

Mihin panostamme 

seuraavan 10 vuoden 

aikana?

STRATEGISTEN 

TAVOITTEIDEN 

TAHTOTILAT

(valtuustokausi)

1. Valkeakoski vetää 

puoleensa

• Arki on vaivatonta ja sujuvaa

• Meillä on monipuolinen tarjonta 

kodeiksi

• Valkeakoski on tunnettu vireästä 

kulttuuristaan

• Viestimme rohkeasti 

Valkeakosken 

mahdollisuuksista ja 

vahvuuksista

2. Elinvoimaa ja kasvua 

syntyy työstä, 

koulutuksesta ja 

yrittämisestä

• Turvaamme työvoiman 

saannin

• Kuulemme yritysten 

tarpeita ja toimimme 

niiden perusteella

• Oppilaitokset, yhteisöt ja 

yritykset muodostavat 

toimivia kokonaisuuksia

3. Valkeakoskella 

voidaan hyvin

• Toimiva yhteistyö 

hyvinvointialueen kanssa

• Panostamme lapsiin ja 

nuoriin

• Toimivat peruspalvelut ja 

erinomaiset 

harrastusmahdollisuudet 

myös tulevaisuudessa

• Asukkaat ja yhteisöt mukana 

hyvinvoinnin edistämisessä

4. Meillä luonto ja 

ympäristö ovat 

ainutlaatuinen voimavara

• Olemme HINKU-kunta, 

toimimme sen mukaisesti

• Edistämme laadukkaita ja 

kestäviä liikennemahdollisuuksia

• Järkevä kaupunkirakenne ja

elinvoimaiset kylät

• Nostamme esiin historiallista 

perinnemaisemaamme



? ? ?

Parasta Pirkanmaalla: 

pienen kaupungin edut, suuren kaupungin mahdollisuudet

Aina suurin ei ole kaunein. Valkeakoski toteuttaa suomalaisen unelman kaupunkielämästä 

veden äärellä ja luonnon keskellä. Kaupunki tarjoaa monipuolisia asumisen 

mahdollisuuksia. Kaikki mitä arkielämään tarvitaan löytyy läheltä: kaupat, päiväkodit, 

koulut, harrastukset, terveyspalvelut ja jopa ympärivuorokautinen päivystys. 

Valkeakoskella on myös omaleimaiset, monipuoliset ja laadukkaat kulttuuri- ja vapaa-

aikapalvelut, jotka takaavat kuntalaisten hyvinvointia. Kaupungin sijainti aivan Tampereen 

tuntumassa, Helsinki-Hämeenlinna-Tampere kasvukäytävän varrella tarjoaa 

elinkeinoelämälle ja yrittämiselle erinomaiset olosuhteet.

Valkeakoskella on siis jo totuttu hyvään; pyritään vielä parempaan! Tartutaan rohkeasti 

uusiin ideoihin ja tehdään yhteistyötä yli yhteisörajojen. Muistetaan viestiä 

vahvuuksistamme myös muille.



ARVOT



Rohkeus ja raikkaus

Tunnistamme vahvuutemme ja 

hyödynnämme niitä aktiivisesti.

Tartumme innovatiivisiin ideoihin 

ennakkoluulottomasti ja 

uskallamme unelmoida.

Olemme dynaamisia ja 

uudistumiskykyisiä.

Yhteistyö ja 

yhteisöllisyys

Panostamme yhteistyöhön 

kuntalaisten, seurojen, yhdistysten, 

yritysten ja oppilaitosten kanssa. 

Uskomme yhteistyön voimaan.

Valkeakoski on ihmisenkokoinen 

kaupunki, jossa arki on sujuvaa ja 

helppoa. 
Vastuullisuus ja 

välittäminen

Vastuullisuus on välittämistä –

välittämistä ihmisten ja yhteisöjen 

hyvinvoinnista ja menestymisestä. 

Panostamme työyhteisöömme, 

vähennämme ympäristö- ja 

ilmastovaikutuksiamme ja 

kannamme taloudellisen vastuun.



STRATEGISET TAVOITTEET JA 
TAHTOTILAT



Valkeakoski vetää puoleensa
Mittari: Väkiluku kasvaa

Tavoite Miten näkyy käytännössä?

Arki on vaivatonta ja sujuvaa Valkeakoskelle on helppo tulla, kulkuyhteydet ovat hyvät ja 
palvelut ovat helposti saatavilla. Etäisyydet ovat lyhyitä niin 
kaupungin sisällä kuin valtakunnan tasolla.

Meillä on monipuolinen tarjonta kodeiksi Meiltä löytyy tarjontaa niin kerrostaloista, rivitaloista kuin 
omakotitaloistakin. Tarjolla on erikokoisia tontteja 
erilaisissa sijanneissa. Etuna on asumisen edullisuus 
verrattuna isompiin kuntiin.

Valkeakoski on tunnettu vireästä kulttuuristaan Toimivat ja monipuoliset vapaa-aikapalvelut ovat lähellä. 
Valkeakoskella on vahva kulttuuritarjonta mm. 
kaupunginteatteri, kesäteatteri sekä ympäri vuoden 
monipuolisia muita tapahtumia.

Viestimme rohkeasti Valkeakosken mahdollisuuksista 

ja vahvuuksista

Valkeakoskella on toimivat peruspalvelut, erinomainen 
vapaa-ajan palveluiden tarjonta ja monipuoliset 
matkailukohteet. Näitä pitää tuoda rohkeammin esiin, jotta 
väkilukumme kasvaa.



Elinvoimaa ja kasvua syntyy työstä, koulutuksesta ja yrittämisestä
Mittari: Työpaikkaomavaraisuus kasvaa

Tavoite Miten näkyy käytännössä?

Turvaamme työvoiman saannin Työvoiman saanti tulee nousemaan merkittävimmäksi
asiaksi yritysten sijoittumisen kannalta. 
Kaupunki tekee toimia houkutellakseen osaavaa työvoimaa 
alueelle ja käyttää innovatiivisia menetelmiä myös 
työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi.

Kuulemme yritysten tarpeita ja toimimme niiden 

perusteella

Huomioimme niin uudet kuin jo olemassa olevat yritykset. 
Kaavoitamme erilaisia tontteja eri tarpeisiin, tarjoamme 
rahoitusvaihtoehtoja ja tehostamme yhteistyötä 
koulutussektorin kanssa (mm. täsmäkoulukset).

Oppilaitokset, yhteisöt ja yritykset muodostavat 

toimivia kokonaisuuksia

Yhteistyö oppilaitosten, yhteisöjen ja yritysten kanssa on 
elintärkeää. Kehitämme edelleen lukio-HAMK-VAAO
koulutusakselia toimivammaksi. Hyödynnämme valmiita 
foorumeita, kuten elinkeinotiimiä,  tehokkaammin.



Valkeakoskella voidaan hyvin
Mittari: Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus kasvaa

Tavoite Miten näkyy käytännössä?

Toimiva yhteistyö hyvinvointialueen kanssa Turvaamme yhteistyössä hyte-alueen kanssa laajojen 
palveluiden sote-kampus (mm. päivystys) ja varmistamme, 
että rajapinnat hyvinvointialueen kanssa toimivat (mm. 
oppilashuolto). 

Panostamme lapsiin ja nuoriin Lapset käyvät koulua turvallisissa ja terveellisissä 
ympäristöissä. Myös monipuolisten 
harrastusmahdollisuuksien turvaaminen on tärkeää lasten 
hyvinvoinnin kannalta.

Toimivat peruspalvelut ja erinomaiset 

harrastusmahdollisuudet myös tulevaisuudessa

Harrastusmahdollisuuksia on kattavasti vauvasta vaariin. 
Hyvinvointia luodaan monipuolisten vapaa-aikapalveluiden 
kautta. Osan palveluista tulee olla maksuttomia, jotta 
kaikkien osallistuminen turvataan.

Asukkaat ja yhteisöt mukana hyvinvoinnin 

edistämisessä

Asukkaat ja yhteisöt otetaan mukaan hyvinvoinnin 
edistämiseen. Yhteistyötä tehdään useilla eri 
toimintasektoreilla. Osallistamisen menetelmiä kehitetään 
edelleen vaikuttavimmiksi.



Meillä luonto ja ympäristö ovat ainutlaatuinen voimavara
Mittari: Alas-mallilla lasketut kokonaispäästöt vähenevät

Tavoite Miten näkyy käytännössä?

Olemme HINKU-kunta, toimimme sen mukaisesti Suosimme hiilineutraaleja ratkaisuja niin jokapäiväisessä 

toiminnassamme kuin investoinneissammekin.

Edistämme laadukkaita ja kestäviä 

liikennemahdollisuuksia

Toimiva joukkoliikenne on tärkeä osa kaupunkiamme. 

Edistämme pyöräilyä pyöräliikenteen edistämisohjelman 

mukaisesti. Huolehdimme myös toimivista 

tietoliikennemahdollisuuksia.

Järkevä kaupunkirakenne ja elinvoimaiset kylät Panostamme tiiviin kaupunkirakenteen muodostamiseen. 

Kaupunkikuvan viihtyisyys on tärkeä osa 

kaupunkirakennetta. Toisaalta mahdollistamme asumisen 

rauhallisemmilla alueilla, mutta kuitenkin lähellä palveluita 

(hybridikaupungin ajatus).

Nostamme esiin historiallista perinnemaisemaamme Huolehdimme historiallisesta perinnemaisemasta - kuten 

Sääksmäestä ja Rapolasta - ja kehitämme nykyisiä 

virkistysmahdollisuuksia. Vesistöt ovat myös alueemme 

ainutlaatuinen houkutin; niihin tulee panostaa.



Strategiasta toimintaan

➢ Lautakunnat toteuttavat strategian tavoitteita taloudellisia ja toiminnallisia 

tavoitteita käsitellessään. Uusi strategia on pohjana, kun vuoden 2023 

talousarviota valmistellaan.

➢ Johtavat viranhaltijat suunnittelevat, seuraavat ja valvovat johtamansa 

kokonaisuuden toimintaa sekä vastaavat sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden 

saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa 

kokonaisuuden ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden 

kehittäminen ja ylläpito.

➢ Tehtäväalueet esittävät lautakunnille ja valtuustolle talouden ja toiminnan 

mittareita tulevissa talousarviossa, jotka pohjautuvat Valkeakoski 2030 -

strategiaan.



Esimerkki: Strategiasta toimintaan 

Strateginen taso

Valkeakoski vetää puoleensa • Strateginen tavoite on olennainen osa ja 

edellytys unelman toteuttamiseksi

Meillä on riittävästi ja 
monipuolisesti tarjontaa 

kodeiksi erilaisille ihmisille

• Toteuttamalla asetetut 

tahtotilat edesautetaan 

strategisen tavoitteen 

saavuttamista

Operatiivinen taso

- Talousarvio

- Hyvinvointikertomus

- Kaavoitusohjelma

- Elinkeino-ohjelma

- Ym.

Kaavoitetaan riittävä määrä  
tontteja 

• Operatiivisten tavoitteiden 

saavuttaminen takaa 

tahtotilan täyttymisen

Kaavoitettujen tonttien määrä • ”Saavutat 
sen mitä 
mittaat”
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