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Alavus on asukkaitaan varten

ASUKKAAT STRATEGIAN KESKIÖÖN
Kapunkistrategian päivityksessä on huomioitu asukkailta
kootut näkemykset esimerkiksi kevättalven 2020 Kerro
Liisalle - kampanjassa, sekä Taloustutkimuksen kesä-syyskuussa toteuttama asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille
suunnattu kysely.
Päivitystyksessä on nostettu asukas strategian keskiöön, ja
korostettu asukkaiden merkitystä kaupungin toiminnassa,
elinvoimassa ja kehityksessä. Kaupungin elinkeinoelämän
kannalta on tärkeää, että osaavaa työvoimaa on saatavilla.
Aktiiviset asukkaat luovat toimivaa ja elävää kaupunkia.
Käytännön periaatteet on kaupunkistrategiassa tiivistetty
teemoiksi:
• Homma hoidetaan – Kaupungin elinvoiman ja yritysten menestymisen tukeminen
• Hyvää ja kaunista – Kaupungin vetovoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistäminen
• Kohdataan Alavudella – Tapahtumien ja vetovoimaisten matkailukoh-teiden tunnettuuden parantaminen.
Alavuden kaupunkistrategiassa 2025 arvoiksi on määritelty avoimuus, rohkeus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus.
Visiota ’Alavus on tunnettu ja kasvava maaseutukaupunki’
on toteutettu neljällä strategiatavoitteella: Elinvoimainen
Alavus, Hyvinvoiva asukas, Osaava asukas ja Hyvin toimiva
kaupunkiorganisaatio.

Visio

Alavus arvostaa asukkaitaan
Strategiapainotuksiin strategiakauden loppupuolelle visioksi on
määritelty: Alavus arvostaa asukkaitaan.
Visio tiivistää ajatuksen, että Alavus tunnetaan asukkaitaan arvostavana kaupunkina, joka tarjoaa hyvät asumisen ja yrittämisen olosuhteet. Elinvoimaisessa kaupungissa asukkaat, yritykset ja yhteisöt menestyvät.

KAUPUNKISTRATEGIA 2025
ARVOT
Avoimuus
• Monitahoinen yhteistyö edellyttää yhteistä näkemystä
mahdollisuuksista ja haasteista.
• Asukkaiden kuuleminen ja vuorovaikutus lisäävät päätöksenteon läpinäkyvyyttä.
• Kaupunkia on helppo lähestyä.
Rohkeus
• Teemme rohkeita ratkaisuja tulevaisuuden turvaamiseksi.
• Kaupunki uudistaa toimintaansa ja investoi tulevaisuuteen
Yhteisöllisyys
• Yhteisöllisyys ja yhteinen vastuunkanto tukevat kaikkien
pärjäämistä.
• Arvostamme aloitteellisuutta ja aktiivisuutta. Tuemme
verkostojen ja järjestöjen toimintaa ja etsimme aktiivisesti
yhteistyötä.
Vastuullisuus
• Vastuullisuus ja kestävyys ovat tärkeitä tulevaisuuden
tekijöitä.
• Suhtaudumme vakavasti kuntalaisten osoittamaan
luottamukseen. Emme tee lyhytnäköisiä ratkaisuja, vaan
haemme kestävää pohjaa.

KÄYTÄNNÖN PERIAATTEET
Alavus on asukkaitaan varten

Homma hoidetaan

Hyvää ja kaunista

Kohdataan Alavudella

Strategiatavoitteet
ELINVOIMAINEN ALAVUS
•
•
•
•
•

Yrittäjyys elinvoiman veturina
Kaikki mukaan
Viihtyisä kaupunkikeskus ja eläviä kyliä
Toimiva ja mahdollistava infrastruktuuri
Ennakoiva maanhankinta ja mahdollistava kaavoitus, asumisen uudenlaiset mahdollisuudet

OSAAVA ASUKAS
•
•
•

Arvostamme hyvää kasvatusta ja koulutusta turvallisessa ympäristössä
Koulutusverkosto elinikäisen oppimisen tukena
Tuemme kaupunkilaisten mahdollisuuksia digiosaamiseen

HYVINVOIVA ASUKAS
•
•
•
•
•

Tuemme eri ratkaisuissamme yhteisöllisyyttä ja asukkaiden onnellisuutta
Monipuoliset harrastus- ja osallistumismahdollisuudet
Asukkailleen sopiva kaupunki
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut asukkaiden
tukena
Työelämään osallistumisen tukeminen hyvinvoinnin
perustana.

HYVIN TOIMIVA KAUPUNKIORGANISAATIO
•
•
•
•
•

Kestävä kuntatalous
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Joustava ja toimiva organisaatio
Vuorovaikutteinen viestintä
Tehokkaasti toimiva organisaatio

STRATEGIATAVOITTEET ja niiden painotukset

ELINVOIMAINEN ALAVUS
Strategiatavoitteet

Strategiakauden painotukset

Yrittäjyys elinvoiman veturina

Yritysten toimintamahdollisuuksien vahvistaminen ja yritysvaikutusten
huomioon ottaminen päätöksenteossa

Kaikki mukaan

Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien edistäminen

Viihtyisä kaupunkikeskus ja eläviä kyliä

Asumisviihtyvyys ja vetovoimaisuuden kehittäminen.

Toimiva ja mahdollistava infrastruktuuri

Kunnossapidon ja ennakoivan huolenpidon vakiinnuttaminen infrassa ja
virkistyskohteissa rakennetussa ympäristössä

Ennakoiva maanhankinta ja mahdollistava kaavoitus,
asumisen uudenlaiset mahdollisuudet

Monipuolisen asuntoaluetarjonnan, uudenlaisten asumisvaihtoehtojen ja
yritystonttien varmistaminen.

STRATEGIATAVOITTEET ja niiden painotukset

HYVINVOIVA ASUKAS
Strategiatavoitteet

Strategiakauden painotukset

Tuemme eri ratkaisuissamme yhteisöllisyyttä ja asukkaiden osallisuutta.

Kannustamme ja tuemme toimijoita, jotka haluavat rikastaa vapaa-ajan ja
toiminnan mahdollisuuksia Alavudella.

Monipuoliset harrastus- ja osallistumismahdollisuudet

Matalan kynnyksen harrastus- ja osallistumismahdollisuudet ovat Alavuden vahvuus, ja sitä haluamme jatkaa.

Asukkailleen sopiva kaupunki

Haluamme että asukkaat osallistuvat omanlaisensa kaupungin kehittämiseen

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut asukkaiden tukena.

Laadukkaiden sote-palveluiden paikallinen saatavuus on edelleen yksi
keskeisistä tavoitteistamme.

Työelämään osallistumisen tukeminen hyvinvoinnin
perustana.

Kehitämme työn kohtaantoa työikäisen väestönosan kavetessa.

STRATEGIATAVOITTEET ja niiden painotukset

OSAAVA ASUKAS
Strategiatavoitteet
Arvostamme hyvää kasvatusta ja koulutusta turvallisessa ympäristössä.

Strategiakauden painotukset
Teemme kestäviä koulutusratkaisuja. Ratkaisuissa huomioidaan lasten,
perheiden ja asuinyhteisöjen näkökulma.
Pidämme koulut ja varhaiskasvatustilat kunnossa.

Koulutusverkosto elinikäisen oppimisen tukena.

Tuemme mahdollisuuksia kouluttautua kotipaikkakunnalla. Panostamme
osaavan työvoiman saatavuuteen yhteistyössä yritysten kanssa ja kokoamme aktiivisesti verkostoa koulutuksen saatavuuden vahvistamiseksi
eri ikä- ja elämänvaiheissa.
Tuemme koulutuspolkua ilman pudokkuutta.

Digitalisaatio sujuvan arjen tukena

Tuemme kaupunkilaisten mahdollisuuksia digiosaamiseen.

STRATEGIATAVOITTEET ja niiden painotukset

HYVINTOIMIVA KAUPUNKIORGANISAATIO
Strategiatavoitteet

Strategiakauden painotukset

Kestävä kuntatalous

Kuntatalouden haasteisiin vastaamme turvaamalla toimeliaisuuden,
osaamisen ja työllisyyden mahdollisuuksia yhteistyössä elinkeinoelämän
kanssa, ja pitämällä menokehityksen kurissa.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Henkilöstö on voimavaramme.

Joustava ja tehokkaasti toimiva organisaatio

Avoimuus muutokselle.
Organisaation joustavuus ja hallinnonalojen yhteistyö on Alavuden vahvuus.
Digitalisaatiota hyödynnämme tehokkaan toiminnan tueksi ja uusia toimintatapoja oppien

Vuorovaikutteinen viestintä

Vahvistamme vuorovaikutteista viestintää eri keinoin ja välinein. Kuulemme kaupunkilaisten näkemyksiä eri kanavissa.

