


Hyvinvoivat ja terveet 
kaupunkilaiset

Elinvoiman edellytykset 
kunnossa
• Kehitämme valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä alueita 

yritystoiminnan tarpeisiin - Lamminrahka, Saarenmaa, Tarastenjärvi
• Vastaamme ripeästi yritysten toimipaikka- ja tonttitarpeisiin
• Kehitämme houkuttelevaa ja elävää keskustaa yhdessä yrittäjien kanssa
• Hyödynnämme keskeistä sijaintia vetovoimaisella Tampereen 

kaupunkiseudulla
• Kehitämme liikenneverkkoa

• Käynnistämme raideliikennehankkeita.
• Aloitamme Kehä 2:n rakentamisen yhdessä Tampereen kanssa.
• Osallistumme valtateiden 9 ja 12 kehittämiseen

• Kehitämme seudullisessa yhteistyössä matkailupalveluja ja 
mahdollistamme kasvun

• Keskitymme työllisyydenhoitoon seudullisesti ja omin toimin
• Tuemme yrityksiä osaavan työvoiman saamisessa
• Edistämme työllisyyttä yritysten, oppilaitosten ja työnhakijoiden yhteistyöllä

Hiilineutraali ja kestävän 
tulevaisuuden kaupunki
• Kasvamme kestävästi, hiilineutraaliutta edistäen
• Saavutamme hiilineutraalisuustavoitteen kannustamalla asumaan, 

elämään ja yrittämään kestävästi ja hiilineutraalisti
• Ehkäisemme ilmastonmuutosta kulkutapamuotoihin vaikuttaen ja 

kestävää liikkumista edistäen
• Edistämme tiheää joukko- ja liityntäliikennettä: kuuma 

nauhataajama
• Parannamme kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia

• Turvaamme lähiluonnon monimuotoisuuden samalla luontopalveluja 
kehittäen

• Maankäytössä huomioidaan hiilinielut, luonnon monimuotoisuus ja 
muut ympäristövaikutukset

• Monipuolinen kesäpäivän kulttuurikaupunki: liikuntaa, 
harrastusmahdollisuuksia, taidetta, tapahtumia ja museoita

• Hyödynnämme historiaamme ja tunnettavuuttamme
• Toivotamme tapahtumat tervetulleiksi kaupunkiympäristöömme, julkinen tila 

on avoin
• Vahvistamme terveyden vaalimista 
• Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä lieveilmiöineen
• Tuemme lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kasvun 

edellytyksiä
• Lisäämme yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiseksi
• Edistämme ikäihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua

Kasvun ja oppimisen 
edelläkävijä
• Kasvatamme lapsia ja nuoria paikalliset juurensa tunteviksi, 

itsetunnoltaan terveiksi sekä tulevaisuuteen suuntautuviksi
• Kasvatamme toisia kunnioittavia, suvaitsevia, sivistyneitä ja 

kansainvälisiä ihmisiä
• Yhteisöllisyyttä vahvistamalla ennaltaehkäisemme kiusaamista
• Profiloidumme monipuolisesti 2. asteen opintojen, 

työelämäyhteyksien ja yrittäjyyskasvatuksen kaupunkina
• Mahdollistamme oppimisen kaiken ikäisille
• Tarjoamme turvalliset, terveelliset ja laadukkaat 

oppimisympäristöt
• Tiedostamme koulutuksen tuen tarpeen

Liikkuva ja harrastava 
Kangasala
• Edistämme kaupungin liikuntamahdollisuuksia sisällä ja ulkona 
• Kehitämme houkuttelevia retkeilyreittejä ja virkistysalueita
• Mahdollistamme monipuolista harrastustoimintaa
• Teemme monipuolista yhteistyötä järjestöjen kanssa
• Vahvistamme harjujen ja näkötornien tunnettavuutta ja hyödynnämme 

harjuja virkistys- ja luontokohteena
• Käytämme järviluontoa monipuolisesti matkailun, vapaa-ajan 

ja harrastamisen kohteena

Osaava, hyvinvoiva ja 
motivoitunut henkilöstö
• Ylläpidämme ja vahvistamme kaupungin hyvää imagoa 

työnantajana työvoimasta kilpailtaessa
• Työpäivä Kangasalla vahvistaa hyvän piiriä 
• Kehitämme johtamista ja esihenkilötyötä 
• Korostamme osaamisen johtamista ja osaamistarpeiden 

ennakointia
• Panostamme työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja 

työyhteisötaitoihin
• Kannustamme henkilöstöä työn ja toimintatapojen 

aktiiviseen kehittämiseen 

Osallistava ja palveleva, 
sujuvan arjen Kangasala
• Kerromme aktiivisesti ja avoimesti toiminnastamme
• Kuulemme palautteen ja kehitämme asiakaskokemusta
• Edistämme osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, yhtenä 

painotuksena perheiden ja vanhemmuuden tukeminen
• Lisäämme avustuksilla ja yhteistyöllä kolmannen sektorin 

vaikuttavuutta
• Edistämme esteettömyyttä palveluissa, suunnittelussa ja 

rakentamisessa
• Lisäämme sähköisiä palveluita kaupunkilaisille
• Vastuullinen viestintä on kaikkien yhteinen asia 

Tiivistyvät taajamat ja 
mahdollisuuksien maaseutu

• Kehitämme yhtä aikaa sekä kaupunkia että 
maaseutua

• Luomme edellytyksiä monipuoliselle asuntotuotannolle 
taajamissa

• Vahvistamme asumista ja yrittämistä maaseudulla
• Lisäämme vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä rakennetun 

ympäristön laadulla, korkeatasoisella arkkitehtuurilla, 
viheralueilla ja taiteella rakennetussa ympäristössä

• Profiloidumme laadukkaan ruoan ja 
elintarviketuotannon alueena

Tuottava ja tehokas 
kaupunkikonserni

• Pidämme tulot ja menot pysyvästi tasapainossa
• Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttyä hyvinvointialueelle 

uudistamme toimintaamme ja talouttamme tuottavaksi ja 
tehokkaaksi

• Mitoitamme palvelutuotantomme ja -verkkomme 
ennakoivasti

• Kehitämme kaupunkikonsernia jatkuvan parantamisen 
periaatteella

• Kaikella omistuksella on oltava tarkoitus ja tavoite
• Hyödynnämme tarkoituksenmukaisesti oikeaa 

tuotantotapaa toiminnassamme
• Huolehdimme edunvalvonnasta kattavasti
• Olemme rohkeita, sallimme erehtymisen, opimme virheistä
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