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1. Strategiatyön yleinen luonne ja lähtökohdat
1.1 Mikä Kumpukartta?
Outokummun kaupungin konsernistrategia 2018–21, Kumpukartta, on kaupungin
tulevaisuuden peruskirja: yhteinen suunnitelma siitä, miten, mihin suuntaan sekä millaisilla
toimenpiteillä ja tavoitteilla, tahdomme kehittää kotikaupunkiamme tulevina vuosina. Yhtä
lailla kuin Outokumpu on kaupunkina ihmisyhteisö, myös konsernistrategia on jokaisen juttu:
uusi Outokumpu tehdään yhdessä!
1.2 Strategian laadintaprosessi
Outokummun uuden konsernistrategian valmistelu aloitettiin viranhaltijatyönä taustaaineiston keruulla ja tilannekuvan muodostamisella kevättalvella 2017. Taustavalmistelutyö
jatkui tiiviisti kaupungin johtoryhmän sekä konserniyhtiöiden johdon välisissä
strategiapalavereissa maaliskuusta kesäkuun alkuun. Huhtikuussa valittu uusi
kaupunginvaltuusto piti 20.6.2017 ensimmäisen strategiaseminaarinsa, jossa sovittiin mm.
strategiatyön yleisistä linjoista, valmistelun aikatauluista ja teematason kirjauksista.
Valtuusto jatkoi strategian valmistelua seminaarissaan 25.8.2017, jossa arvioitiin mm.
edellisen strategian toteumaa. Elokuun seminaarin taustaksi ja uuden strategian laadinnan
tueksi toteutettiin strategiakyselyt kuntalaisille sekä kaupungin sidosryhmille (yritykset ja
kolmannen sektorin organisaatiot). Kuntalaiskyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 37,
yrityskyselyyn 44. Strategiatyön kolmannessa vaiheessa konsernistrategian valmistelua
jatkettiin syys-lokakuussa 2017 viranhaltijatyönä, jonka perusteella kaupunginvaltuusto sai
27.10.2017 pidetyssä seminaarissa käsiteltäväkseen luonnoksen uudeksi konsernistrategiaksi.
Valtuusto hyväksyi Kumpukartta-konsernistrategian kokouksessaan 27.11.2017 (§ 94)

2. Nykytilanteen kuvaus
Outokummun väkiluku on strategian päivityksen aikaan (11–12/2019) noin 6 700 henkilöä.
Kaupungin väkimäärä on vähentynyt viime vuosina tasaisesti n. 50–100 henkilön vuosivauhtia,
mitä selittää suurimmalta osin luonnollinen väestönmuutos (kuolleisuus > syntyvyys). Suurten
ikäluokkien osuus näkyy merkittävästi Outokummun väestörakenteessa; kolmasosa
outokumpulaisista on jo strategian laadinta-aikaan ollut yli 65-vuotiaita.
Työllisyystilanne Outokummussa on ollut koko 2000-luvun ajan heikko, vaikkakin maakunnan
keskitasoa. On kuitenkin huomioitava, että Pohjois-Karjalan työttömyysaste on
kokonaisuudessaan valtakunnan korkein. Outokumpu on ollut vuosina 2012–15 mukana
valtakunnallisessa työllisyyden kuntakokeiluhankkeessa, jonka kautta saatuja hyviä
käytäntöjä on juurrutettu kaupungissa tuloksekkaaseen työllisyydenhoitoon. Kaupunki on
aktiivisesti mukana myös käynnistyvissä, seudullisissa työllisyyttä edistävissä hankkeissa.
Outokummun elinkeinorakenne on tavanomaisista maaseutumaisista kunnista
(Tilastokeskuksen luokitus) poiketen painottunut erittäin vahvasti teollisuuteen; kaupungissa
on teollisia työpaikkoja väkilukuun ja työpaikkojen kokonaismäärään suhteutettuna eniten
koko maakunnassa. Outokummun työpaikkaomavaraisuus on pysynyt koko 2010-luvun ajan
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yli 100 prosentissa, eli muista kunnista Outokumpuun suuntautuvan työmatkaliikenteen
enemmyytenä suhteessa päinvastaiseen liikennöintiin.

3. Outokummun menestystekijät ja vahvuudet







Kummun E-9-yhtenäiskoulu ja hyvinvointikampusalue kaupungin keskustassa
Ensiluokkaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet
Vahva teollisuus, korkealaatuinen teknologinen osaaminen ja teollisuuskaupunkiperinteet
Kompaktin kokoinen paikkakunta (”Maaseutu ja kaupunki samassa paketissa”)
Elinkeinoelämän kannalta edullinen sijainti Kuopion ja Joensuun välissä 9-tien varrella
Erinomainen saavutettavuus

100 km säteellä:
- kaksi lentokenttää
- kaksi yliopistokampusta, kaksi maakuntakeskusta, yliopistosairaala
- n. 250 000 ihmistä
- Koli ja Tahko
50 km säteellä:
- Henkilöliikenteen rautatieyhteydet länteen ja etelään (Viinijärvi ja Joensuu),
- lentokenttä 30 minuutin ajomatkan päässä, vesireitit Itämerelle asti
- Heinäveden luostarit Valamo ja Lintula
- keskussairaala
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4. Strategian keskeiset teemat /
”Toimintalinjat” (Lähtökohdat toteuttamiselle)
Toimintalinja 1: Kaupunki-imago
Kaupungin imago, houkuttelevuus ja vetovoima
Toimintalinja 2: Konsernitalous
Dynaaminen kaupunkikonserni ja tasapainoinen kaupunkitalous
Toimintalinja 3: Elinvoima
Paikallisen elinvoiman kehittäminen
Toimintalinja 4: Hyvinvointi
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen

Kaupungin imago, houkuttelevuus ja vetovoima
Tasapainoinen kuntatalous ja tuloksekkaasti toimiva kaupunkikonserni

Elinvoimainen kaupunki

Hyvinvoivat kuntalaiset
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5. Strategiakauden kärkitavoitteet ja toimet palveluittain
5.1 Konsernin strategiataulu
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5.2 Konsernitalous
Strategiset toimenpiteet

T

Katekasvu < Verorahoituksen kasvu
(verot ja valtionosuudet); Vero-%
ennallaan; VUOSIKATE-% >110 %

Konsernin asukaskohtainen
lainamäärä < 6000 eur

Konserni ylijäämäinen

Yhtenäinen, dynaaminen
kaupunkikonserni

Toimet (Miten,
millä
keinoilla?)

+Talousarvion laatiminen ja seuranta,
palvelualueiden nettomenojen kasvun
rajaaminen; on pienempää kuin
verorahoituksen kasvu
+ Tarvittaessa säästöohjelman laatiminen
+ Vahva omistajaohjaus kuntayhtymien
taloudenhoidon suhteen.

+ Konsernin investointien mitoittaminen ja
priorisointi niin, ettei lainamäärä ylity.

+ Kaupungin ja tytäryhtiöiden kulujen
kriittinen seuranta

+ Vuosikate-% >100 % (=ei oteta lainaa
käyttötalouden hoitamiseen).

+ Kokonaistulot suuremmat kuin
kokonaismenot

+ KH:n jaoston ja
konsernijohtoryhmän sekä
sidosryhmien aktiivinen
yhteistoiminta

+ kestävä kuntatalous

+ Lainamäärä (konsernin lainamäärä vs.
kuntakonsernien keskiarvo) on yksi
selvitysmenettelyn kriteereistä. Tavoite,
ettei kyseinen kriteeri täyty (ml. leasingvastuut).
+ Suhteellinen velkaantuminen < 50 %

+ Selvitysmenettelyyn joutumisen
estäminen

+ Yhtenäiset käytännöt (mm.
yhtiöjärjestykset,
yhteismarkkinointi, yhtenäinen
ilme jne.)

Tavoite (Mitä?)

+ maltillinen menokehitys
+ veroprosentin pitäminen ennallaan
suhteessa muihin

+ lainarahoituksen vaihtoehtona leasingrahoitus

Aikataulu
(milloin, millä
kestolla?)

Tarkastellaan joka vuosi talousarvion ja
tilinpäätöksen sekä osavuosikatsausten
laatimisen yhteydessä

Tarkastellaan joka vuosi talousarvion ja
tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä

Tarkastellaan joka vuosi talousarvion ja
tilinpäätöksen sekä osavuosi-katsausten
laatimisen yhteydessä

Jatkuva

Tavoiteltava
vaikutus

+Tasapainoinen kuntatalous

+ Tasapainoinen kuntatalous

+ Pystymme turvaamaan riittävien
kuntapalvelujen tuottamisen
kuntalaisille

+ Konsernin toiminnallinen
tehokkuus ja tuloksellisuus
+ Outokummun tunnettuuden
lisääminen/parantaminen
+ Selviytymis- ja reagointikyvyn
vahvistaminen

+ Kaupungin imagon parantaminen
+ Outokummun kaupungin itsenäisyyden
turvaaminen

Ensisijaiset
toimintalinjat

Konsernitalous, Kaupunki-imago

+ Outokummun kaupungin
itsenäisyyden turvaaminen
Konsernitalous

Konsernitalous
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Konsernitalous, Elinvoima,
Kaupunki-imago

5.3 Elinkeinojen kehittäminen
Strategiset toimenpiteet

E
Toimet (Miten?)

Tavoite (Mitä?)

Aikataulu
(milloin, millä

Outokummun
strategisten
edunvalvontakärkien
lista

Aito yhteistyö
toimijoiden välillä

Yritysvaikutusten
arviointi osaksi
päätöksentekoa

Matkailu- ja
palveluelinkeinojen
kehittäminen

Kaupunkikonsernin
yhteismarkkinointi

+ Laaditaan yhteinen
dokumentti siitä, mitä asioita
edunvalvonnassa
korostetaan vuosien 20182021 aikana. Dokumenttiin
koostetaan
kaupunkikonsernin
strategiset kärkihankkeet
(ks. ”Mining Camp”
-hanke-esimerkki, s. 9)

+ Yhteiset tilaisuudet ja
foorumit (Kj:n ja yrittäjien
iltakahvit, yhdistysillat
OkuJane, tapahtumat jne.)

+ Otetaan käyttöön osana
päätösvalmistelua merkintä,
jossa ilmaistaan päätöksen
yritys- ja elinkeinopoliittiset
vaikutukset (esim. +, -, 0).

+ Yhteishanke Digiväylä
Kummunkadun
liiketoimintaympäristön
kehittämisessä

+ Yhteisen
markkinointiviestinäbudjetin
varaaminen vuosittain
konserniyhtiöissä ja kaupungilla

+ Palvelujen tuotteistamisen ja
markkinointiosaamisen
kehittämishanke.

+ Yhteisen brändi-ilmeen ja
viestien rakentaminen

Jokainen luottamushenkilö,
viranhaltija ja toimenhaltija
toimivat kaupungin
edunvalvojana tilaisuuksissa,
kokouksissa ja vierailuilla.
Osataan puhua yhdellä
äänellä.

+ Pidetään paikalliselinkeinojen ja yrittäjien
asioita esillä. Viedään
yrityksille tärkeitä hankkeita
eteenpäin maakuntatasolla.

+ Kunnan luottamushenkilöt
ja viranhaltijat ovat tietoisia
valmistelussa olevien
päätösten vaikutuksista
yritystoimintaan.

+ Digiväylä integroi
palveluyritykset, keskustan
kehittämisen ja matkailun
kehittämisen samaan pakettiin
ja tuo täten vaikuttavuutta.

+ Konserni näyttäytyy yhteisen
viestintänsä kautta
johdonmukaisena ja yhtenäisenä
markkinointiviestijänä

Laaditaan kärkilistaus
vuoden 2018 keväällä ja
päivitetään sitä säännöllisesti

Jatkuvana toimintana.

+ Jatkuva, monipuolinen
dialogi paikallisen yrittäjäyhdistyksen ja Kauppakamarin paikallisvaliokunnan
kanssa

+ Business Joensuulta
ostettava
yritysneuvontapalvelu toimii
yritysten strategisena
kumppanina, kehittäjänä,
neuvojana ja verkottajana.

+ Palveluja tuotteistamalla,
markkinoimalla ja yritysten
välisiä palveluketjuja
rakentamalla saadaan lisää
liiketoimintaa.
Otetaan käyttöön vuoden
2018 alusta.
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Hakemukset Digiväylähankkeesta on jätetty syksyllä
2017 rahoittajaviranomaiselle,

+ Brändin rakentaminen v. 2018
alussa

kestolla?)

koko valtuustokauden ajan.

Tavoiteltava
vaikutus

+ Viemme ja edistämme
yhdessä Outokummulle
tärkeitä hankkeita
johdonmukaisesti
paikallistasolta aina
valtakunnan tasolle ja
saamme hankkeita ”maaliin
saakka”.

+ Yhteistyön kautta eri
toimijoiden toiminnassa
kohtaamien haasteiden
ratkaisemiseen saadaan lisää
resursseja ja ongelmia myös
ratkaistua.

Elinvoima, kaupunki-imago.

Elinvoima, Hyvinvointi.

Ensisijaiset
toimintalinjat

+ Elinkeinopolitiikka tulee
luontevaksi osaksi
päätöksentekoa.

toteutus on aikataulutettu
vuosille 2018–2020.

+ Yhteismarkkinointi sen jälkeen
suunnitelmallista ja jatkuvaa
toimintaa

+ Kummun kadun
liiketoimintaympäristö,
kaupunki-infra ja imago kerralla
2020-luvulle.

+ Outokummun tunnettavuus
paranee

+ Palveluyritysten
saavutettavuuden ja tuotteiden
parantuminen.

+ Teollisten työpaikkojen
määrä > 1000
Elinvoima.

Elinvoima, kaupunki-imago.
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+ Outokumpu näkyy raikkaasti
uudella tavalla viestivänä ja
eteenpäin suuntautuvana
kaupunkikonsernina

Kaupunki-imago, Elinvoima.
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5.4 Yleishallinto
Strategiset toimenpiteet

Y

Asiakaslähtöisyys ja
asiakaspalvelun laadun
jatkuva parantaminen

Proaktiivinen imagotyö ja
kaupunkimarkkinointi

Yhteistyö ja
monimuotoiset
kumppanuudet

Viestinnän kehittäminen,
vuorovaikutuksellisuuden ja
osallisuuden edistäminen

Hyvä henkilöstöpolitiikka

Toimet
(Miten?)

+ Oikea ja
tarkoituksenmukainen
henkilöstöresursointi
+ Sähköisten palvelukanavien
hyödyntäminen
+ Koulutus ja kehittäminen
+ Palautejärjestelmätyö

+ Outokummun ”lobbaaminen”
ja edunvalvonta (Huom! Jokainen
outokumpulainen on tässä
avainhenkilö ja viestijä.)
+ Konsernin yhteismarkkinointi
+ Monikanavainen viestintä

+ Monimuotoinen yhteistyö
ja vuorovaikutus yksityisen
ja 3. sektorin toimijoiden
kanssa
+ Osallisuus- ja
yhteisötoimikunnan työ
+ OkuJane-yhteistyö

+ Monikanavainen viestintä
+ Kuntalaiskyselyt
+ Vuorovaikutteiset
keskustelutilaisuudet
+ Osallisuus- ja
yhteisötoimikunnan työ

+ Avoin ja yhteisöllinen
työyhteisökulttuuri
+ Toimintakäytäntöjen tasaarvoisuus ja tasapuolisuus
+ Työhyvinvointiin
panostaminen
+ Johtamisen ja esihenkilötyön jatkuva kehittäminen

Tavoite (Mitä?)

Asiakkaiden palvelutarpeet
täytetään oikea-aikaisesti ja
tarpeenmukaisesti

Kaupungin ja koko konsernin
näkyvyyttä, tunnettuutta ja
vetovoimaisuutta lisätään

Kumppanuuksia kehitetään
aidosti ja aktiivisesti;
toimiva yhteistyö
hyödyttää kaikkia

Kaupungin asioista viestitään
oikea-aikaisesti, kattavasti ja
vuorovaikutteisesti,
väestöryhmien erityistarpeet
huomioiden

Henkilöstörakenne on
toimiva ja
tarkoituksenmukainen;
henkilöstö viihtyy työssä ja
osallistuu kehittämiseen

Aikataulu
(milloin, millä
kestolla?)

Jatkuva;
asiakastyytyväisyyskyselyt
säännöllisesti, nopea reagointi
kysymyksiin ja palautteisiin

Jatkuva, laajasti eri foorumeilla;
kaupungin ”edunvalvonnan
kärjet” omaan asiakirjaansa
ensimmäisen kerran v. 2018

Jatkuva; tilaisuudet ja
tapahtumat, ao.
toimielinten säännölliset
kokoukset

Jatkuva; viestintä erityisesti
sähköisissä kanavissa; kyselyt ja
keskustelutilaisuudet
säännöllisesti alkaen v. 2018

Jatkuva;
työtyytyväisyyskyselyt ja
esihenkilöbarometrit
säännöllisesti

Tavoiteltava
vaikutus

+ Myönteinen asiakaskokemus
+ Tyytyväiset asiakkaat
+ Kaupungin
asiakaspalvelumaine paranee

+ Kaupunki-imago paranee
+ Kaupunki näyttäytyy
houkuttelevana paikkakuntana
asukkaille, muuttajille ja
yrityksille
+ Kaupungin maine paranee

+ Kansalaisyhteiskunnan
merkitys korostuu ja
vahvistuu
+ Kaupunkilaisten
hyvinvointi ja paikallinen
elinvoima paranevat

+ Kaupunkilaisten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuudet
paranevat
+ Kuntalaisnäkemykset saadaan
vahvemmin päätöksenteon tueksi
+ Osallisuus vahvistuu

+ Työstään innostunut,
osaava ja hyvinvoiva
henkilöstö
+ Myönteinen, avoin,
keskusteleva ja kannustava
työilmapiiri

Ensisijaiset
toimintalinjat

Hyvinvointi
Kaupunki-imago

Kaupunki-imago
Elinvoima

Hyvinvointi
Elinvoima

Elinvoima
Kaupunki-imago

Hyvinvointi
Kaupunki-imago
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5.5 Hyvinvointipalvelut
Strategiset toimenpiteet

H

Monipuolisen toisen asteen
koulutuksen ylläpitäminen
Outokummussa

Hyvinvointikampuksen
palvelutuotannon kehittäminen

Kulttuuritoimen kehittäminen

Lapsiystävällinen kaupunki

Lukion aktiivinen markkinointi
Outokummun ja lähikuntien
peruskoululaisille. Edunvalvonta
Riverian päätöksenteossa. Lukion
yhteistyön jatkaminen ja
kehittäminen paikallisen
ammattiopiston ja
verkostolukioiden kanssa.

Urheilutalon toimintoja monipuolistava
peruskorjaus, ehtona valtionosuus. Nuorten
ohjaamon sijoitus kampukselle ja aukiolon
lisääminen. Perhekeskuksen sijoittaminen
kampukselle tai lähietäisyydelle
yhteistyössä toimija-verkoston kanssa.
Kampuksen ulkopuolella sijaitsevan Erä- ja
luontokeskuksen kehittämiseen ja
markkinointiin osallistuminen.

Yhden uuden maakunnallisen
perhetapahtuman luominen. Kaupungin
osuuden kehittäminen kaivosfestivaalissa.
Kulttuuritoimen ja toimijoiden
kumppanuuksien kehittäminen osana
kaupungin ja toimijoiden yleistä
kumppanuuksien kehittämistä.

Outokumpu lähtee tavoittelemaan
UNICEFin lapsiystävällisen kunnan
tunnusta.

Tavoite (Mitä?)

Perusopetuksen päättäneillä on
tarjolla kilpailukykyisiä
vaihtoehtoja Outokummussa.

Lasten, nuorten, lapsiperheiden ja kaikkien
kuntalaisten hyvinvoinnin lisääntyminen.

Kulttuurin näkyvyyden ja aktiivisen
käyttäjäjoukon lisääntyminen sekä
kulttuurin vetovoimavaikutuksen
hyödyntäminen

Outokummun kaupunki hyväksytään
UNICEFin lapsiystävälliseksi
kunnaksi.

Aikataulu
(milloin, millä
kestolla?)

Koko valtuustokausi

Toimenpiteet valtuustokauden aikana

Maakunnallinen perhetapahtuma
vuosittain kesästä 2018 alkaen. Kaivosfestivaali vuosittain syyskuussa (vuodesta
2016 alkaen). Kumppanuuksien
kehittäminen 2018 alkaen.

Valtuustokauden aikana

Tavoiteltava
vaikutus

Lukion opiskelijamäärä säilyy
nykyisellä tasolla. Ammattiopiston yksikkö Outokummussa
pysyy vahvana ja monialaisena.

Hyvinvointikertomuksessa olevien ja
muiden mittareiden perustella mitattu
hyvinvoinnin lisääntyminen

Kaupunkilaisten yleisen viihtyvyyden
parantaminen. Kaupungissa vierailijoiden
määrän lisääminen.

Outokumpu tunnetaan
lapsiystävällisenä kaupunkina.

Ensisijaiset
toimintalinjat

Kaupunki-imago
Elinvoima
Hyvinvointi

Kaupunki-imago
Hyvinvointi

Kaupunki-imago
Elinvoima
Hyvinvointi

Kaupunki-imago
Elinvoima
Hyvinvointi

Toimet (Miten?)
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Lapsivaikutusten arvioinnin
käyttöönotto kaupungin
päätöksenteossa.

5.6 Kaupunkirakennepalvelut
Strategiset toimenpiteet

Kr

Taajama-alueen kaavoituksen
ajantasaistaminen

Vesilaitoksen korjausvelan
hallinta

Kiinteistöjen salkutus sekä
toimenpiteiden suunnittelu

Yleisilmeen parantaminen

Toimet (Miten?)

Kaavoitetaan taajama-alue.

Määritetään korjausvelka sekä
tarvittavat toimenpiteet.

Listataan rakennukset/kiinteistöt
tärkeysjärjestykseen.

Taajama-alueen viihtyvyyttä
parannetaan.

Tavoite (Mitä?)

Päivitetään ja yhtenäistetään vanhat
asemakaavat vastaamaan
nykytilannetta ja tulevaisuuden
tarpeita.

Määrityksen perusteella tiedetään
vuosittain tarvittavan
investointimäärärahan suuruus,
sekä vuosittaiset korjauskohteet
priorisoituna.

Määritellään kaupungin
omistamien rakennusten
tärkeysjärjestys kiinteistön kunto
ja toiminta huomioiden sekä
kiinteistöt joista ollaan
luopumassa myymällä tai
purkamalla.

Viherkaistoja kunnostetaan ja
hoidetaan säännöllisesti.
Keskustan metsien ja puistojen
aluskasvillisuutta raivataan.
Ruplantontin viihtyvyyttä
parannetaan.

Aikataulu
(milloin, millä
kestolla?)

Taajama-alue kaavoitetaan neljässä
osassa 2018-2021.

Vuonna 2018 jätevesilaitoksen
vuotovesitutkimus. Vuosina 20192020 vesilaitoksen korjausvelan
määrittäminen ja vuodesta 2020
eteenpäin verkoston
kunnostaminen päivitettyjen
suunnitelmien mukaan.

Tärkeysjärjestys vuonna 2020.

Viherkaistojen ja
aluskasvillisuuden
kunnostus/raivaus vuosittain.
Ruplan tontin viihtyvyyden
parantamisen selvittäminen
yhdessä kuntalaisten kanssa
2020, parannustoimet 2020.

Tavoiteltava
vaikutus

Kaavamääräykset yhtenäistyvät ja
omalta osaltaan takaavat elinvoimaisen
ympäristön

Selkeyttää talousarvion
suunnittelua ja antaa tarkan kuvan
siitä mitä korjataan ja missä
järjestyksessä

Selkeyttää korjausvelan hallintaa
ja parantaa yleisilmettä.

Asukasviihtyvyyden
parantaminen ja myönteisen
kaupunkimaisen yleisilmaan
luominen.

Ensisijaiset
toimintalinjat

Elinvoima

Konsernitalous

Konsernitalous, kaupunki-imago,
hyvinvointi

Hyvinvointi,
Kaupunki-imago
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Järjestyksen mukaiset
kunnostus/luopumistoimenpiteet
vuosittain rakennuksen kunto ja
tärkeys huomioiden

Strategiset toimenpiteet

Kr

Liikenneturvallisuuden
parantaminen

Kummunkadun peruskorjaus

Särkiselän leirintäalueen
käyttötarkoituksen muutos

Tonttimarkkinointi

Toimet (Miten?)

Parannetaan liikenneturvallisuutta
liikenneturvallisuussuunnitelman
mukaan määrärahat huomioiden

Peruskorjataan pääkadun infra.

Maakuntakaavaan on lausuttu, että
ko. alue olisi virkistyskäytössä ja
pientalotontteja on suunnitteilla
Särkiselän Kolmikannan puoleiselle
rannalle.

Tontteja markkinoidaan osana
konsernin yhteismarkkinointia.

Tavoite (Mitä?)

Parannetaan liikenneturvallisuutta mm.
katuvalaistuksella ja parantamalla
kulkuväyliä.

Uusitaan infra ja parannetaan
katualueen viihtyvyyttä ja
turvallisuutta

Pientalotontteja Särkiselän
Kolmikannan puoleiselle rannalle.

Tonttimyynnin kasvattaminen.

Aikataulu
(milloin, millä
kestolla?)

Jatkuvaa parantamista

2020 mennessä

2021 mennessä

2018–2021

Tavoiteltava
vaikutus

Liikenneturvallisuuden parantaminen

Kaupunkikuvan nykyaikaistaminen
ja infran laadun parantaminen

Tonttitarjonnan
monipuolistaminen.

Rakentaminen kaupungin
alueella vilkastuu.

Ensisijaiset
toimintalinjat

Hyvinvointi

Hyvinvointi, Elinvoima,
Konsernitalous, Kaupunki-imago

Konsernitalous, kaupunki-imago

Kaupunki-imago, Elinvoima

13

5.7 Kons erniyhtiö t
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6 Konsernistrategian jalkauttaminen
Talousarvio on keskeisin kaupungin vuotuista taloutta ja toimintaa ohjaava asiakirja, jolla
kaupunginvaltuusto toteuttaa hyväksymäänsä konsernistrategiaa. Tilinpäätösten yhteydessä
arvioidaan kunkin vuoden talousarvion toteutumista taloudellisesti ja toiminnallisesti.
Strategiaa toteutetaan talousarvion lisäksi toimenpideohjelmilla ja suunnitelmilla, joista
keskeisimpiä ovat hyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointikertomus sekä eri palveluiden omat
toimenpideohjelmat. Erityisen tärkeää on huomioida, että kaupungin strategia ohjaa osaltaan
keskeisesti em. asiakirjojen laadintaa.
Jotta konsernistrategian kirjaukset tulevat läpileikkaaviksi ja koko kaupunkikonsernin
toimintaa ohjaaviksi teemoiksi, on tärkeää, että konserniyhtiöiden yhtiökohtaiset strategiat
ovat linjassa konsernistrategian kanssa. Konsernistrategian käytännön jalkauttamisen
kannalta on yhtä lailla erittäin olennaista, että strategiaa koskevista asioista viestitään
aktiivisesti, innostavasti ja monikanavaisesti kuntalaisten ja kaupungin sidosryhmien kanssa
(yritykset, kolmannen sektorin organisaatiot, muut viranomaistahot).

7 Strategian toteutumisen seuranta ja arviointi
Konsernistrategian 5. luvussa kuvatut strategian kärkitavoitteet ja niitä koskevat
toimenpiteet on yhteisesti hyväksytty kaupunginvaltuuston strategiaseminaarissa 27.10.2017.
Strategian kärkitavoitteiden saavuttamisen kautta voidaan arvioida onnistumista myös koko
strategian toteutumisessa ja toteuttamisessa. Kaupunginvaltuusto arvioi vuosittain strategian
toteutumista ja siihen liittyviä toimenpiteitä valtuustoseminaareissaan.
Strategiaa on tarvittaessa kyettävä myös muokkaamaan valtuustokauden aikana
ajankohtaisten, mahdollisesti yllättävienkin haasteiden ja nopeasti muuttuvan
toimintaympäristön vuoksi. Valtuustokauden vaihtuessa vuonna 2021 tehdään yhteenveto ja
katsaus konsernistrategian toteumaan koko strategiajaksolla.
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