ELÄMÄÄ KAIKILLA AISTEILLA

KIURUVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA
2022 – 2025

KIURUVEDEN KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEET
Kiuruveden kaupunkistrategia (2022-2025)
on koko kaupunkiyhteisön yhteinen tahdonilmaus
Kiuruveden kehittämisen suuntaviivoista. Suunnitelmaan on
koottu ne tavoitteet, joilla parannetaan kiuruvetisten
hyvinvointia, tuetaan Kiuruveden ja koko alueen yritys- ja
elinkeinoelämän kilpailukykyä, vahvistetaan osaamista sekä
yhteisöllisyyttä.

VISIO
Kiuruvesi on Luomu-Suomen
pääkaupunki ja suomalaisen

ARVOMME:

maaseudun sydän.

•

AVOIN

Meillä ihmiset elävät

•

ROHKEA

kiireettömästi kaikilla aisteilla

•

INHIMILLINEN

runsaiden elämisen

•

VASTUULLINEN

mahdollisuuksien keskellä ja
saavat menestyä omana
itsenään.
Olemme maatalouden
suunnannäyttäjä - meillä myös
eläimet ja luonto voivat hyvin.

KOE KIURUVESI
KAIKILLA AISTEILLA
Maku: Tuotamme suomalaisille puhdasta

Kuulo: Täällä kuulet työn ja yrittämisen

lähiruokaa. Meillä nautit myös villin

ääniä, lasten ja nuorten iloa, savolaista

luonnon mauista: järvikalat, riista, sienet

torielämää sekä suomi-iskelmän sointuja.

ja erilaiset metsämarjat.

Toisaalta nautit vain maaseudun rauhasta ja

Haju: Meillä hengität puhdasta ilmaa ja

hiljaisuudesta.

aistit luonnon tuoksuja: tuore heinä,

Tunto: Tunnet yhteisöllisen Kiuruvesi-

savusauna ja järvivesi.

hengen hyvistä harrastusmahdollisuuksista,

Näkö: Näet neljä eri vuodenaikaa:
kevääseen heräävät peltomaisemat ja
metsät, kesäiset kukkaniityt,

turvallisesta ympäristöstä, monipuolisesta
sekä laadukkaasta kulttuuritarjonnasta.
Otamme sinut avosylin vastaan.

sadonkorjuun syvät värit sekä

Vaisto: Toimimme ja viestimme rohkeasti ja

kimmeltävät hanget ja luistavat ladut.

kekseliäästi. Rakastamme kotiseutuamme –
maaseutu saa vaistomme heräämään.

MUSTIKKAMAIDON MAKU
SAVUSAUNAN TUOKSU
SADONKORJUUN SYVÄT VÄRIT
MAASEUDUN HILJAISUUS
AVOIN SYLI
ROHKEUS JA KEKSELIÄISYYS

STRATEGISET PAINOPISTEET

1.

Meidän Kiuruvesi

2. Kehittyvä ja
yrittäjämyönteinen Kiuruvesi
3. Voimavarat käyttöön
4. Järkivihreän talouden
edelläkävijä

1. Meidän Kiuruvesi
•

Edistämme hyvinvointia ja varmistamme
viihtyisän ja turvallisen kasvu- ja

•

•

elinympäristön sekä monipuoliset

päätöksentekoon jo valmisteluvaiheessa

palvelut.

osallistavalla budjetoinnilla,
kuntalaiskyselyillä ja entistä paremmalla

Edistämme perhemyönteisyyttä teoilla ja

palautejärjestelmällä.

päätöksillä, jotka saavat perheet
pysymään ja muuttamaan Kiuruvedelle.

•

turvallisella arjella.
•

tapaamisia ja keskustelukanavia.

Huomioimme ikäihmiset sekä
erityisryhmät esteettömyydellä ja

Innostamme ihmiset liikkumaan yhdistysja seurayhteistyöllä sekä monipuolisilla ja
esteettömillä harrastusmahdollisuuksilla.

Rakennamme yhteisöllisyyttä
järjestämällä kaupunkilaisille erilaisia

Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme.
•

Otamme mukaan kaupunkilaiset

•

Teemme Kiuruvedestä kesätapahtumien
pääkaupungin.

VIIHTYISÄ ELINYMPÄRISTÖ JA
MONIPUOLISET PALVELUT
TUKEVAT HYVINVOINTIA
AKTIIVISET KAUPUNKILAISET
SEKÄ VIREÄT YHDISTYKSET JA
SEURAT VOIMAVARANA
YHTEISÖLLISYYS
KESÄTAPAHTUMIEN
PÄÄKAUPUNKI

2. Kehittyvä ja yrittäjämyönteinen Kiuruvesi
•

Teemme logistisesta sijainnista

•

varhaiskasvatuksen, oppilaitosten ja

teollisuudelle. Kehitämme Kiuruveden

yrittäjien kanssa.
•

monipaikkaisuuden mallikaupungin, jossa

hyvinvoinnin keskuksen.

hyödynnämme digitalisaation
mahdollisuudet täysimääräisesti.

Hyödynnämme entistä laajemmin
•

Laadimme elinkeino- ja yritysohjelman,

Kehitämme Kiuruvedestä Ylä-Savon
lähikuluttamisen keskuksen.

päätöksenteossa.

•

Kehitämme Kiuruvedestä

Rakennamme Hingunniemestä eläinten

yritysvaikutusten arviointia

•

Kehitämme yrittäjyyskasvatusta

kilpailuedun alueen yrityksille ja

radan varressa sijaitsevaa teollisuusaluetta.
•

•

•

Teemme Kiuruvettä näkyväksi rohkealla ja

jossa huomioimme kaupunkimme

erottuvalla viestintä- ja

vahvuudet.

markkinointisuunnitelmalla. Teemme
alueellista yhteistyötä.

Käymme tiivistä ja avointa vuoropuhelua
yrittäjien kanssa.

•

Olemme huippuja hankintaosaamisessa.

POSITIIVINEN KEHITTÄMISOTE
YRITTÄJYYTEEN
KIURUVEDEN NÄKYVÄKSI
TEKEMINEN YHDESSÄ
MAASEUDUN ELINVOIMAN
LISÄÄMINEN
KIURUVEDESTÄ
LÄHIKULUTTAMISEN KESKUS

3. Voimavarat käyttöön
•

Varmistamme laadukkaan arjen kaikille

avoimessa vuorovaikutuksessa sekä

Turvaamme lähipalvelut taajamassa ja haja-

kunnioittavat toisiaan.

kaupungin palvelujen perusta.
Olemme hyvä työnantaja ja tulevaisuuden
parhaiden osaajien työpaikka.
•

•

Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö
turvallisissa ja terveellisissä tiloissa on

•

Viranhaltijat ja luottamushenkilöt toimivat

kehittämällä palveluitamme ennakoivasti.

asutusalueella.
•

•

Arvostamme tiimityöskentelyä ja
itseohjautuvuutta työssä sekä johtamisessa.

Tulomme ja menomme ovat tasapainossa ja
taseemme on terveellä pohjalla.

•

Investointimme ovat järkeviä, kestäviä ja
suunnitelmallisia.

•

Houkuttelemme uusia asukkaita ja yrityksiä
kilpailukykyisellä verotuksella ja hinnoilla.

LAADUKKAAT JA
ENNAKOIVAT PALVELUT
HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ
JATKUVA OPPIMINEN JA
ALOITTEELLISUUS
TOIMIVA HALLINTO JA
ROHKEA PÄÄTÖKSENTEKO
TASAPAINOINEN TALOUS

4. Järkivihreän talouden edelläkävijä
•

•

Maatalous on Kiuruveden kivijalka ja

•

olemme suomalaisen maatalouden

tarjoavat meille ennennäkemättömiä

sekä maaseudun puolestapuhuja.

mahdollisuuksia. Lisäämme asukkaiden
aktiivista osallistumista yhteisönsä

Haemme kestäviä ratkaisuja yhdessä

kehittämiseen.

maa- ja metsätalouden yrittäjien
kanssa
•

•

mahdollisuuksia ja vähennämme
haitallisia ympäristövaikutuksia.
Luonto- ja elämysmatkailun koko
potentiaali käyttöön ja
vientituotteeksi.

Hyvin hoitamamme maisema lisää
viihtyisyyttä ja vetovoimaa

Edistämme kiertotaloutta,

asuinympäristönä.

hyödynnämme biotalouden uusia

•

Maaseutu ja kylät ovat rikkautemme. Ne

•

Kehitämme lähiruuantuotantoa ja sen
jatkojalostusta. Arvostamme
omavaraisuutta.

MAA- JA METSÄTALOUS
KIERTOTALOUS JA BIOTALOUS
LÄHIRUUANTUOTANTO JA
OMAVARAISUUS
MAASEUDUN JA KYLIEN
YHTEISKEHITTÄMINEN

SEURANTA
• Kaupunkiyhteisön yhteinen kaupunkistrategia ohjaa
Kiuruveden kaupungin ja koko kuntakonsernin toimintaa.
• Hallintokunnat ja toimielimet sitoutuvat toteuttamaan
kaupunkistrategian tavoitteita ja periaatteita
toiminnassaan.
• Strategian toteutumista seurataan vuosittain keskeisten
mittareiden avulla.
• Talousarviossa asetetaan strategiasta johdettuja
toiminnallisia tavoitteita, joita toteutetaan vuosittain
talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
kautta.

STRATEGIASTA JOHDETAAN
KEHITTÄMISOHJELMIA JA SUUNNITELMIA
•
•
•
•

Talouden tasapainottamisohjelma 2023 – 2025
Elinkeino- ja yritysohjelma
Viestintä- ja markkinointisuunnitelma
Kiinteistöstrategia

Strategiakauden 2022 – 2025 aikana tehdään näiden lisäksi
tarvittavia kehittämisohjelmia ja suunnitelmia.

MITTARIT
• Väestönkehitys / syntyvien lasten määrä / nettomuutto
• Työllisyysasteen kehitys ja työpaikkojen määrä / yritysten nettokehitys
• Kaupungin taseen ylijäämä
• Kunnallisverotulon kehitys
• Yhteisöverotulon kehitys / TOP 10 yritystulon kehitys / Yrittäjäbarometrin tulokset
• Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä ja kehitys
• Hyvinvointikertomuksen indikaattorit
• Asiakastyytyväisyys / palvelujen käytön määrän kehitys / Palveluiden kustannustehokkuus
(laatu/ kustannukset)
• Kaupungin imagon ja tunnettavuuden kehittyminen / toteutuneet tonttikaupat / vuokraasuntojen käyttöaste
• Äänestysprosentti vaaleissa
• Vuosittaisten talousarvioiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

