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Visio 2030
Suomen houkuttelevin seutukaupunki
OSAAMINEN JA HYVINVOINTI

VETOVOIMA JA KASVU
TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA
RAKENTAMINEN

Strategiset
ohjelmat

VAKAA KUNTATALOUS

HOUKUTTELEVA JA HUOLEHTIVA TYÖNANTA JA

Arvot

•
•
•
•
•

Avoimuus
Rohkeus
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
Yhteisöllisyys
Ympäristövastuullisuus

Toiminta
-ajatus

Iisalmen kaupunki parantaa asukkaiden
hyvinvointia ja viihtyvyyttä laadukkaalla ja
tehokkaalla palvelurakenteella sekä
vahvistaa koko seudun kilpailukykyä ja
vetovoimaa kehittämällä menestyvän
elinkeinoelämän ja yrittäjyyden
edellytyksiä.

Toiminta-ajatus

Iisalmen kaupunki parantaa asukkaiden hyvinvointia ja
viihtyvyyttä laadukkaalla ja tehokkaalla palvelurakenteella
sekä vahvistaa koko seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa
kehittämällä menestyvän elinkeinoelämän ja yrittäjyyden
edellytyksiä.

Visio 2030

”Suomen houkuttelevin seutukaupunki”

Iisalmi on kansainvälisesti tunnettu, kehittyvä ja
vetovoimainen seutukaupunki, joka tarjoaa loistavat
asumisen ja yrittämisen olosuhteet sekä toimivat
seudulliset palvelut.

Arvot

•
•
•
•
•

Avoimuus
Rohkeus
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
Yhteisöllisyys
Ympäristövastuullisuus

Arvot toiminnassamme

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AVOIMUUS

on päätöksenteon ja toiminnan perusta
luo luottamusta ja luovuuden ilmapiirin
edistää demokratian toteutumista
auttaa kuntalaisia ymmärtämään tehtyjä
päätöksiä
antaa mahdollisuuden vaikuttamiseen
helpottaa päätöksentekoa
edellyttää aktiivista tiedottamista sisäisesti
ja ulkoisesti
näkyy yhteisten viestintäperiaatteiden
noudattamisena
kasvattaa positiivista viestintäkulttuuria
näkyy myös talouden osalta sekä
kaupungin virkojen ja tehtävien täytössä

ROHKEUS
•
•
•
•
•
•
•
•

Rohkeutta uudistaa vanhoja
toimintatapoja, ideoida ja tehdä uusia
•
avauksia
Iisalmen tulee alueen keskuksena kulkea
kehityksen kärjessä
Katse peruutuspeilin sijaan tulevaisuuteen •
Rohkeus jahkailun sijaan, nopea
reagoiminen
Muuttuva toimintaympäristö edellyttää
•
rohkeutta
Rohkeus luoda uutta kasvua
Rohkeus tehdä päätöksiä ja toteuttaa
suunnitelmia
Mahdollisuus tehdä virheitä

TASA-ARVO JA
OIKEUDENMUKAISUUS
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat
kaupungin toimintoja, hallintoa ja
kehittämistä koskevia läpileikkaavia
periaatteita
Tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta on
määräyksiä lukuisissa kuntien toimintaa
ohjaavissa laeissa ja asetuksissa
Iisalmessa ihmisiä kohdellaan
yhdenvertaisesti

YHTEISÖLLISYYS
• luo hyvää henkeä ja viihtyvyyttä
• edistää kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia
sekä hyvinvointia
• tarkoittaa myös kolmannen sektorin huomioimista
• näkyy kylä- ja kaupunginosayhdistysten mukana olona
kaupungin toiminnassa ja kehittämisessä
• toimii myös taloudellisessa päätöksenteossa, esim. osallistavana
budjetointina
• kukoistaa tapahtumissa, jotka luovat taas lisää yhteisöllisyyttä.
• on myös asiakas- ja asukaslähtöisyyttä
• kasvaa, kun kaupunkia kehitetään yhdessä henkilöstön,
palvelujen käyttäjien, palvelujen tuottajien ja sidosryhmien
kanssa

YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS
• Taloudellinen yhdyskuntarakenne – liikenne – palveluverkko –
kunnallistekniikka
• Tasapainoinen ja kestävä talous sekä kustannustehokkuus
• Kestävä ja esteetön infrastruktuurirakentaminen elinkaari
huomioiden
• Pidemmän tähtäyksen suunnitelmat sekä pitkäjänteinen
päätöksenteko
• Ennaltaehkäisevä toiminta
• Ympäristön kunnioittaminen esim. kaavoituksessa ja
rakentamisessa
• Elinkeinojen kehittäminen luonto huomioiden
• Hyvä saavutettavuus ja logistiikka säästää kustannuksia
• Lähipalvelujen suosiminen

Strategiset ohjelmat

Vetovoima ja kasvu

Vakaa kuntatalous

Strateginen tavoite: Kansainvälisesti
vetovoimainen Iisalmi

Strateginen tavoite: Vakaan talouden Iisalmi

Osaaminen ja hyvinvointi

Houkutteleva ja huolehtiva
työnantaja

Strateginen tavoite: Osaava ja hyvinvoiva
iisalmelainen

Strateginen tavoite: Iisalmi osaa ja innostaa!

Toimiva kaupunkiympäristö ja rakentaminen
Strateginen tavoite: Toimiva ja turvallinen Iisalmi

