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Toimintaamme ohjaavat arvot
•

Avoimuus

•

Edistävä johtajuus

•

Luovuus ja jatkuva kehittyminen

•

Tehokkuus – tekemisen meininki
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Roolivalinnat – arvot – strategiset painopistealueet
Ohjaavat roolivalinnat

Arvot

Painopistealueet

Innovaatio- ja kehitystoiminta
Tulevaisuuden koulutusosaaminen

MAHDOLLISUUKSIEN
LUOJA

Matkailupotentiaali ja kuntamarkkinointi
Avoin
Edistävä

TUNNETTU
JA
NÄKYVÄ
KANKAANPÄÄ

HYVINVOINNIN
EDISTÄJÄ

Luova
Kestävästi
kehittyvä

Taide, liikunta ja aktiviteetit
Myönteinen yhteisöllisyys
Asukkaiden hyvinvointi

Tehokas ja
tekevä

Kestävä kehitys
KESTÄVÄ, KETTERÄ
JA TOIMIVA
KAUPUNKI

Tasapainoinen talous
Ketterä, yhteistyökykyinen hallintamalli
Toimivat, terveet työyhteisöt

Kankaanpää on mahdollisuuksien luoja
Painopistealue

Tavoitteet

Toimeenpano/ohjelmat

1. Innovaatio- ja
kehitystoiminta

•

Varmistamme kaupungin vetovoiman hyvien
palveluiden, yrittäjämyönteisyyden ja
kaupunkiympäristön kehittämisellä
Määritämme alueemme kannalta strategiset
toimialaklusterit ja laadimme niiden kehittämisen
tueksi kehitysohjelman
Varmistamme liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien
toimivuuden

-

Tulevaisuuden työpaikat - tulevaisuuden koulutusalat
ja –sisällöt: opiskelijoiden, oppilaitosten ja yritysten
yhteistyön tiivistäminen ja koordinointi suhteessa
innovaatio- ja kehitystoimintaan

-

Tarjoamme alueellamme Suomen laadukkaimmat
harrastusmahdollisuudet
Olemme kuntoliikunnan ykköskunta
Vahvistamme kulttuurikampuksen sisältöä ja
tunnettuutta sekä kaupunkiympäristöämme
Kehitämme Geopark-brändiä edelleen ja lisäämme
sen tunnettuutta
Tehostamme seudullista markkinointiyhteistyötä ja
lisäämme Kankaanpään kaupunkibrändin tunnettuutta
Osallistamme kaupunkilaiset kaupungin markkinoinnin
suunnitteluun ja toteuttamiseen

-

•
•

2. Tulevaisuuden
koulutusosaaminen

•

3. Matkailupotentiaali ja
kuntamarkkinointi

•
•
•
•

•
•

-

-

-

Tavoitteiden toimeenpanoa varten laadimme
elinvoimaohjelman
Toteutamme kampanjoita, tietoiskuja ja viestintää
(osana kuntamarkkinointia ja elinvoimaohjelmaa)

Tavoitteiden toimeenpanoa varten laadimme
elinvoimaohjelman
Toteutamme kampanjoita, tietoiskuja ja viestintää
(osana kuntamarkkinointia ja elinvoimaohjelmaa)

Tavoitteiden toimeenpanoa varten laadimme
vetovoimaohjelman
Kampanjat, tietoiskut ja viestintä (osana
kuntamarkkinointia ja vetovoimaohjelmaa)
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Kankaanpää on hyvinvoinnin edistäjä
Painopistealue

Tavoitteet

Toimeenpano/ohjelmat

4. Taide, liikunta ja aktiviteetit

•

Turvaamme laajan ja monipuolisen koulutus- ja
harrastustoiminnan
Luomme ja varmistamme esteettömän ympäristön
osallistua ja vaikuttaa
Vahvistamme Taidekoulun tunnettuutta ja toimintaa
Toteutamme museo- ja kulttuuri-kampuksen
Lisäämme paikallista keskustelua ja luomme
innovaatiokeskuksen, jossa ”äly elää”
Vahvistamme sosiaalisen kampuksen ideaa ja
elinikäisen oppimisen ympäristöjä

-

Kannustamme eri alojen yhteisöjä yhteistyöhön ja
uusien ideoiden tuottamiseen
Markkinoimme eri alojen yhteisöjen tarjoamia
palveluja ja mahdollisuuksia
Resursoimme ja koordinoimme erityisesti
ennaltaehkäisevää toimintaa
Alueen yhdistysten taloudellinen ja toiminnallinen
tuki (hyvinvointiohjelman tavoitteiden mukaisesti)

-

Vaikuttamme siihen, että kuntalaisten vastuunotto
omista elintavoista lisääntyy
Ennaltaehkäisemme hyvinvointieroja ja syrjäytymistä
Lisäämme yhteisöllisyys ja osallisuus –toimintaa,
varmistamme hyvinvointi- ja turvallisuusosaamisen
(lähipalvelut)
Asuinalueiden aktivointi taloudellisen ja
materiaalisen tuen muodossa sekä asukkaiden
kuuleminen
Kevyen liikenteen kehittäminen ja infran
kunnossapito
Virikkeellisen ympäristön ylläpitäminen

-

•
•
•
•
•

5. Myönteinen yhteisöllisyys

•
•
•
•

6. Asukkaiden hyvinvointi

•
•
•
•
•
•

-

-

-

Toimeenpanoa varten laadimme
hyvinvointiohjelman
Kampanjat, tietoiskut ja viestintä (osana
kuntamarkkinointia ja hyvinvointiohjelmaa)

Toimeenpanoa varten laadimme
hyvinvointiohjelman
Kampanjat, tietoiskut ja viestintä (osana
kuntamarkkinointia ja hyvinvointiohjelmaa)

Toimeenpanoa varten laadimme
hyvinvointiohjelman
Kampanjat, tietoiskut ja viestintä (osana
kuntamarkkinointia ja hyvinvointiohjelmaa)
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Kankaanpää on kestävä, ketterä ja toimiva kaupunki
Painopistealue

Tavoitteet

Toimeenpano/ohjelmat

7. Kestävä kehitys

•

-

Toteutamme kestävän kehityksen ohjelman

-

8. Tasapainoinen talous

•
•
•
•

9. Ketterä, yhteisökykyinen
hallintamalli

•
•
•
•

Ennakoimme kaupungin investointi-tarpeet ja
hallitsemme rahoitusmallit ja riskit
Tunnistamme ja ennakoimme yhdyskunta- ja
palvelurakenteen taloudelliset vaikutukset
Varmistamme talouden tasapainon hallinnan
ohjelmatyön ja rakenne-uudistusten avulla
Tavoitteenamme on positiivinen tulos vuosittain

-

Varmistamme omistaja- ja konsernijohtamisen
tuloksellisuuden
Toteutamme elinkeinotoimen kokonaisarvioinnin
(suhteessa elinvoima- ja vetovoimaohjelmien
tavoitteisiin)
Uudistamme luottamustoimielinrakenteen
Toteutamme kuntalaisten osallisuus- ja
vaikuttamisohjelman

-

-

-

10. Toimivat, terveet
työyhteisöt

•
•

Toteutamme henkilöstöohjelman
Määritämme työhyvinvointijohtamiseen liittyvät
toimenpiteet

-

Toimeenpanoa varten laadimme ilmastoohjelman
Kampanjat, tietoiskut ja viestintä (osana
kuntamarkkinointia ja ilmasto-ohjelmaa)

Toimeenpanoa varten laadimme kestävä talous
ohjelman
Kampanjat, tietoiskut ja viestintä (osana
kuntamarkkinointia ja Kestävä talous -ohjelmaa)

Omistaja- ja konserniohjauksen käytäntöjen
arviointi ja uudistaminen
Elinkeinotoimen kokonaisarviointi ja
uudistaminen
Luottamustoimielinrakenteen arviointi ja
uudistaminen
Johtamisjärjestelmän roolijaon uudistaminen ja
osaamisen varmistaminen
Osallisuus-ja vaikuttamisohjelman laadinta

Toimeenpanoa varten laadimme
henkilöstöohjelman
Toteutamme työhyvinvointijohtamiseen liittyvän
projektin yhteistyössä alueen kuntien ja yritysten
kanssa

28.2.2017

Kaupunkistrategian seuranta ja arviointi
•
•
•
•

Kaupunginvaltuusto ja –hallitus arvioivat strategian toteutumista
tilinpäätösten yhteydessä.
Kaupunkistrategian ja siihen liittyvien toimeenpano-ohjelmien
seurantaa toteutetaan tarvittaessa osavuosikatsausten yhteydessä.
Kaupunkistrategian ja siihen liittyvien ohjelmien operatiivinen
johtaminen on kaupungin johtoryhmän vastuulla.
Tarkastuslautakuntatasoinen seuranta toteutetaan kerran
vuodessa.
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LIITE

Kuntalain 37 § ja kaupunkistrategia: asiallinen yhteys
Kuntalaki 37 §

Kankaanpään kaupunkistrategia
(+ ohjelmasalkku)

Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

Taide, liikunta ja aktiviteetit
Myönteinen yhteisöllisyys
Asukkaiden hyvinvointi

Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen

Kaikki painopistealueet / Tasapainoinen talous

Kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt
palvelutavoitteet

Kaikki painopistealueet / Tasapainoinen talous

Omistajapolitiikka

Innovaatio- ja kehitystoiminta
Matkailupotentiaali ja kuntamarkkinointi
Ketterä, yhteistyökykyinen hallintamalli
Tasapainoinen talous

Henkilöstöpolitiikka

Tulevaisuuden koulutusosaaminen
Toimivat, terveet työyhteisöt

Kunnan asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuudet

Ketterä, yhteistyökykyinen hallintamalli
Myönteinen yhteisöllisyys

Elinympäristön ja elinvoiman kehittäminen

Kestävä kehitys
Tasapainoinen talous
Innovaatio- ja kehitystoiminta
Tulevaisuuden koulutusosaaminen
Matkailupotentiaali ja kuntamarkkinointi
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