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KANGASALAN VISIO, KAUPUNKISTRATEGIA JA TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT ovat 
valmistuneet laajassa yhteistyössä, johon ovat osallistuneet luottamushenkilöt,  
kaupunkilaiset, henkilöstö ja sidosryhmät. 

KANGASALAN KAUPUNKISTRATEGIA kuvaa keskeiset tavoitteet, joihin valtuuston 
johtamana Kangasalan päätökset perustuvat seuraavana vuosikymmenenä. Strategia
tavoittelee vahvaa elinvoimaa ja hyvinvointia eri muodoissa. Mukana ja osallisia ovat 
kaikki.

KAUPUNKISTRATEGIA ON ELÄVÄ ASIAKIRJA ja sitä uudistetaan tarpeen mukaan. 
Vuosittaiset tavoitteet vahvistetaan valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja niitä 
seurataan tilinpäätöksessä. Operatiivinen toteutus tapahtuu kaupunginhallituksessa ja  
lautakunnissa sekä kaupungin organisaation toimesta.

KANGASALAN KAUPUNGILLA ON arvokas yhteiskunnallinen palvelutehtävä.  
Kaupunkistrategian johdolla sitä toteutetaan joka päivä.

Oskari Auvinen, kaupunginjohtaja
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Palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja  
sujuvan arjen Kangasala
• Palvelemme hyvällä asenteella.
• Kehitämme aktiivisesti omaa työtämme ja  

parannamme asiakaskokemusta.
• Edistämme aktiivisesti palvelujemme kilpailukykyä.
• Kohtaamme asiakkaat silloin ja siellä, missä he liikkuvat. 
• Lisäämme ja kehitämme sähköisiä palveluita ja otamme  

käyttöön uusia palvelukanavia kaupunkilaisten käyttöön.
• Olemme rohkeita, sallimme erehtymisen, opimme virheistä.
• Edistämme esteettömyyttä palveluissa, suunnittelussa ja  

rakentamisessa.

Kuuntelemme, kokeilemme,  
mahdollistamme ja välitämme
• Huolehdimme osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä,  

ne ovat jokaisen tehtäviä.
• Edistämme aktiivista toimintaa, lisäämme avustuksilla  

kolmannen sektorin vaikuttavuutta.
• Kuulemme aidosti palautteen ja kehitämme toimintaa.
• Osallistumme rohkeasti monenlaisiin hankkeisiin. 
• Osallistuva kaupunkilainen, osallistava kaupunki.

Tuemme hyvinvointia ja työllisyyttä
• Mahdollistamme ja edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä.
• Edistämme kaupungin liikuntamahdollisuuksia sisällä ja ulkona,  

retkeilyreittejä ja virkistysalueita.
• Edistämme omaehtoisen hyvinvoinnin mahdollisuuksia.
• Panostamme työllisyyteen kaupunkiseudun yhteisin tavoin ja  

omin työllisyystoimenpitein.
• Kehitämme monipuolisesti työllisyydenhoitoa:  

pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys.
• Lisäämme yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa  

hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
• Toivotamme tapahtumat tervetulleiksi kaupunkiympäristöömme,  

julkinen tila on avoin.

Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja 
motivoitunutta
• Ylläpidämme kaupungin hyvää imagoa työnantajana.
• Kehitämme johtamista ja esimiestyötä uudistuvan kaupungin  

rooli huomioiden.
• Korostamme osaamisen johtamisessa asiakaspalvelua ja  

osaamistarpeiden ennakointia.
• Panostamme työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.
• Kannustamme henkilöstöä työn ja toimintatapojen aktiiviseen  

kehittämiseen.

Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen edelläkävijä
• Haemme uusia ratkaisuja, innovaatioita ja kokeilukulttuurin kehittämistä.
• Kasvatamme lapsia ja nuoria juurensa tunteviksi, itsetunnoltaan  

terveiksi sekä tulevaisuuteen suuntautuviksi.
• Profiloidumme monipuolisesti 2. asteen jatko-opintojen ja  

työelämäyhteyksien kaupunkina. 
• Mahdollistamme oppimisen kaiken ikäisille.
• Kasvatamme suvaitsevia, sivistyneitä ja kansainvälisiä ihmisiä.
• Tarjoamme turvalliset, terveelliset ja laadukkaat oppimisympäristöt.

Sijainnista vetovoimaa - sujuvasti liikkuen
• Hyödynnämme keskeistä sijaintia vetovoimaisella kaupunkiseudulla.
• Haemme aktiivisesti yhteistyötä ja kumppaneita.
• Edistämme tiheää joukko- ja liityntäliikennettä: kuuma nauhataajama.
• Ehkäisemme ilmastonmuutosta kulkutapamuotoihin vaikuttaen ja 

kestävää liikkumista edistäen.
• Kehitämme monimuotoista ja sujuvaa liikkumista eri alueiden  

edellytysten mukaisesti.
• Aloitamme Kehä 2:n rakentamisen yhdessä Tampereen kanssa.
• Kehitämme valtateiden 9 ja 12 kokonaisuutta yhteistyössä  

muiden kuntien ja valtion kanssa.
• Toimimme aktiivisesti Tampereen kaupunkiseudulla ja  

Helsinki-Hämeenlinna-Tampere (HHT)-kasvukäytävällä.

Erinomaiset ja kilpailukykyiset elinkeinoelämän  
alueet, palvelut ja profiilit
• Palvelemme yrityksiä aktiivisesti, nopeasti, ennakoivasti ja kilpailukykyisesti.
• Kehitämme yritysten toimintaympäristöä yhteistyössä kaupunkiseudun 

muiden toimijoiden kanssa.
• Kolme kärkihanketta omilla toiminnallisilla profiileillaan:

•  Lamminrahka
•  Saarenmaa
•  Tarastenjärvi

• Kehitämme elinvoimaista keskustaa.
• Profiloidumme laadukkaan alkutuotannon, lähiruoan ja  

elintarviketuotannon alueena.
• Edistämme matkailupalvelujen mahdollisuuksia.
• Tarjoamme yrityksille toimipaikkoja ja tontteja kulloisenkin  

tarpeen mukaan ja nopeasti, kaavavarantoa riittävästi.

Tiivistyvät taajamat ja mahdollisuuksien maaseutu
• Kehitämme yhtä aikaa sekä kaupunkia että maaseutua.
• Toteutamme strategista yleiskaavaa ja sen linjauksia.
• Luomme edellytyksiä monipuoliselle asuntotuotannolle taajamissa.
• Lisäämme vapaa-ajan asuntojen pysyviä asumismahdollisuuksia  

edullisuusvyöhyketarkastelun mukaisesti.
• Vahvistamme monimuotoista asumista ja yrittämistä.
• Lisäämme vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä rakennetun ympäristön laadul-

la, korkeatasoisella arkkitehtuurilla, viheralueilla ja taiteella  
rakennetussa ympäristössä. 

Tuottava, tehokas ja vaikuttava
• Kehitämme kaupunkikonsernia jatkuvan parantamisen periaatteella.
• Ryhdymme heti toimeen.
• Arvioimme tuottavuuttamme ja tehokkuuttamme.
• Pidämme tulot ja menot pysyvästi tasapainossa.
• Kasvamme kestävästi, hiilineutraaliutta edistäen. 
• Mitoitamme ja ajoitamme palvelutuotannon ja -verkon oikein  

– Kangasalan KYMPPI suunnitteluvälineenä.
• Varaudumme investointeihin, korjauksiin ja toimintaympäristön  

muutoksiin.

Tarkoituksenmukainen ja tavoitteellinen omistaminen 
• Kaikella omistuksella on tarkoitus ja tavoite. 
• Kehitämme Kangasalaa kaupunkikonsernina kokonaisetu huomioiden.
• Tiivistämme ja kehitämme konsernijohdon ja kaupungin edustajien  

yhteistyötä eri toimielimissä ja niiden välillä.
• Hyödynnämme oikeaa tuotantotapaa oikeaan toimintaan:  

tarkoituksenmukaisuus.

Arvostamme historiaamme,  
ympäristöämme ja vapaa-ajanmahdollisuuksia
• Hyödynnämme historiaamme ja tunnettuuttamme.
• Vaalimme ympäristöämme: harjut, järvet ja lintuvedet ovat  

vahvuuksiamme.
• Monipuolinen kesäpäivän kulttuurikaupunki: liikuntaa,  

harrastusmahdollisuuksia, taidetta, tapahtumia ja museoita.
• Huolehdimme ympäristöstä ja sen vetovoimaisuudesta.
• Kehitämme matkailun ja virkistyksen kohdealueita  

(Sarsa, Kaivanto, Vehoniemi).
• Hyödynnämme järviluontoa monipuolisesti matkailun,  

vapaa-ajan ja harrastamisen kohteena.

Kehitämme Kangasalan imagoa
• Nostamme oksalla ylimmällä brändin vahvemmin esiin.
• Kehitämme viestintää ja markkinointia sekä lisäämme näkyvyyttä.
• Uudistamme ja määrittelemme brändiviestimme ja vahvistamme  

mielikuvallista vetovoimakykyämme.
• Hyödynnämme monipuolisesti viestinnän kanavia.
• Vastuullinen viestintä on kaikkien yhteinen asia.
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