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Ylöjärven kaupunkistrategia 2024
ARVOT JA PERIAATTEET
Arvot ja periaatteet ovat yhteisiä, pysyviä lähtökohtia ja pelisääntöjä, jotka ohjaavat kaikkea
kaupungin ja sen työntekijöiden toimintaa. Ylöjärven kaupunki perustaa toimintansa näihin
arvoihin ja periaatteisiin, joista myös kaupunkistrategian visio ja sen tavoittelemiseksi valitut
strategiakärjet toimenpiteineen kumpuavat:
Hyvä palvelu
Ylöjärven kaupunki on asiakkaan näkökulmaa painottava palveluyhteisö. Kaupunki
uudistaa ja kehittää toimintaansa asukkaiden hyväksi.
Avoimuus
Ylöjärven kaupunki toimii julkisesti ja avoimesti lain sekä hyvän hallinnon edellyttämällä tavalla.
Kaupunki viestii, kuuntelee ja mahdollistaa osallistumisen.
Rohkeus
Ylöjärven kaupunki uskaltaa uudistua ja kehittää olemassa olevia toimintatapojaan.
Yhteisöllisyys
Ylöjärven kaupunki edistää asukkaidensa keskinäistä vuorovaikutusta,
välittämistä ja yhteistoimintaa sekä toivottaa tervetulleiksi kaupunkiyhteisön uudet asukkaat ja
ajatukset kaupungin kehittämiseksi.
Taloudellisuus
Ylöjärven kaupunki ennakoi ja suhteuttaa toimintansa vaikutuksia aktiivisesti taloudellisiin
voimavaroihinsa. Kaupunki parantaa toimintansa tuottavuutta palvelutehtävänsä turvaamiseksi.

VISIO
Visio kertoo tiivistetysti sen, millainen Ylöjärven kaupungin tahdotaan olevan strategiakauden
päättyessä. Visio kiteyttää kaupunkistrategian ytimen. Visio on:

Ylöjärvi – Hyvässä kunnossa
Hyvä kunto kattaa monta asiaa, kuten asukkaiden hyvän ja toimivan arjen, alueen
elinvoimaisuuden sekä toimivan kuntaorganisaation hyvinvointipalvelujen tuottajana.
Hyväkuntoinen Ylöjärvi ennakoi ja ottaa vastaan tulevaisuuden haasteet aktiivisesti,
yhteistyökykyisesti ja asukaslähtöisesti, huolehtien samalla hyvän kuntonsa säilyttämisestä.
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STRATEGIAKÄRJET
Visiossa määritettyä hyvää kuntoa Ylöjärvi tavoittelee kuuden toisiinsa vaikuttavan strategiakärjen kautta.
Kärjet ovat Aktiivinen yhteistyö, Hyvinvoiva ylöjärveläinen, Kasvava elinvoima, Kehittyvä
kaupunkiorganisaatio, Tasapainoinen talous ja Toimiva kaupunkirakenne.
Kärkien vuorovaikutussuhteet nähdään siten, että Hyvinvoiva ylöjärveläinen on keskiössä ja tasapainoinen
talous kaiken kestävän toiminnan perusta. Aktiivinen yhteistyö ja Kehittyvä kaupunkiorganisaatio ovat
oleellisia välineitä tavoitteisiin pyrkimiseksi. Toimiva kaupunkirakenne ja kasvava elinvoima tuottavat
hyvinvointia ja samalla mahdollisuuksia taloudelliselle tasapainolle.
Valtuustokaudella 2013 - 2016 painotetaan vaikean taloustilanteen takia kasvavan elinvoiman ja
tasapainoisen talouden kärkiä.
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Aktiivinen yhteistyö
Ylöjärven menestyminen on sidoksissa Tampereen kaupunkiseudun kasvuun ja kehitykseen.
Ylöjärvi on
aktiivinen
toimija
Tampereen kaupunkiseudulla. Ylöjärvi suhtautuu
yhteistyöhankkeisiin ja järjestelyihin lähtökohtaisesti myönteisesti ja on niiden käynnistämisessä
aloitteellinen. Yhteistyön tavoite on kaupunkiseudun etu, joka nähdään yhtä arvokkaana kuin
laadukkaat paikalliset palvelut.
Itsenäinen Ylöjärven kaupunki edistää Tampereen yhteistyörakenteeseen pohjautuvan
seutukaupungin syntymistä. Kuntarajat ylittävien palveluiden kehittymistä tuetaan kaikilla
toiminnan tasoilla.
Valtuustokauden 2013 - 2016 erityisiä tavoitteita ja painopisteitä ovat:
o
o
o
o
o
o
o
o

Merkittävä osa työllisyyspalveluista järjestetään seudullisesti
Työnjakoa seudullisissa ja paikallisissa elinkeinopalveluissa selkeytetään
Vesihuolto järjestetään seudullisesti
Työterveyshuollon seudullisen yhteistyön vaihtoehdot selvitetään
Hankintatoimen seudullinen yhteistyö selvitetään
Lukiokoulutuksen seudullinen yhteistyö selvitetään
Ylöjärvi kuuluu Väli-Suomen sote-alueeseen
Vaativassa erikoissairaanhoidossa tiivistetään Tampereen kehyskuntien
yhteistyötä

Hyvinvoiva ylöjärveläinen
Hyvinvointi koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Jokaisella
kuntalaisella on oikeus hyvinvointiin ja arjessa pärjäämiseen. Kunnan tehtävänä on tukea
kuntalaisten omaehtoisia pyrkimyksiä hyvään elämään ja toisaalta turvata niiden kuntalaisten
elämää, joiden omat voimavarat eivät tähän riitä.
Terveysliikunnalla vaikutetaan kaikkiin hyvinvoinnin osatekijöihin ja sen mahdollisuuksia viedään
eteenpäin määrätietoisesti koko kaupunkiorganisaatiossa.
Varhainen, tilanteeseen nähden riittävä apu ovat hyvinvointiin sekä sosiaalisen ja fyysiseen
turvallisuuteen tähtäävän toiminnan perusta. Tavoite on arjessaan hyvin pärjäävä kuntalainen.
Tätä mahdollistetaan tukemalla mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ja osallistua
kulttuuripalveluihin.
Matalan kynnyksen toimintamallit tuodaan osaksi palvelutoimintaa, näin tuetaan kuntalaisten
arjen hallintaa ja ehkäistään kalliimpien ja raskaampien palvelujen tarvetta.
Laadukkaita hyvinvointipalveluja järjestämällä Ylöjärven kaupunki ei palvele ainoastaan itseään
vaan myös kaikkia niitä lukuisia yrityksiä ja yhteisöjä, joissa ylöjärveläiset päivittäin
työskentelevät.
Valtuustokauden 2013 - 2016 erityisiä tavoitteita ja painopisteitä ovat:
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Perusturvaosaston organisaatiomuutoksella varmistetaan varhaisen
puuttumisen mallien laajempi käyttöönotto
o Laaja valtuustokauden kattava hyvinvointikertomus integroidaan osaksi
toimintaa
o Terveysliikuntaohjelma jalkautetaan kaupunkiorganisaatioon sekä
ulkopuolisille toimijoille ja yhteisöille
o Uusia matalan kynnyksen toimipisteiden avataan ja toimintamalleja otetaan
käyttöön, tämä kompensoidaan vanhoista toimintamalleista luopumalla
o Laaditaan sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden suunnitelmat
Kasvava elinvoima
o

Elinvoima koostuu vetovoimaisesta ympäristöstä, palveluista ja toimintaedellytyksistä,
kilpailukykyisestä ja monipuolisesta yrityskannasta, osaavan työvoiman saatavuudesta,
sosiaalisesta pääomasta ja yhteisöllisyydestä.
Elinvoiman kasvu saavutetaan edistämällä ja tukemalla elinkeinoelämän ja työllisyyden
positiivista kehitystä ja kaupungin kasvua. Elinkeino- ja työllisyyspolitiikan yhteisenä tavoitteena
on kasvattaa Ylöjärven työpaikkaomavaraisuutta.
Elinkeinopolitiikan tavoite toteutuu tarjoamalla vetovoimaista toimintaympäristöä, joka
mahdollistaa yritysten sijoittumisen ja toimimisen kaupungissa. Kaupungin päätöksenteossa
huomioidaan elinkeinoelämän tarpeet monipuolisesti.
Kaupunki toteuttaa aktiivista
elinkeinopolitiikkaa, riittävin resurssein ja sen operatiivisesta toiminnasta vastaa Ylöjärven
Yrityspalvelu Oy. Ylöjärvi on seudun ketterin elinkeinopolitiikan toteuttaja.
Keskeisiä teemoja strategiakaudella ovat työpaikka-alueiden aktiivinen kehittäminen,
kaupanalan
kehittäminen,
vahvan
uusyritysperustannan
turvaaminen,
seudullisen
elinkeinoyhteistyön kehittäminen sekä aktiivinen verkostoituminen ja sidosryhmäyhteistyö, joka
osaltaan tukevat muiden tavoitteiden saavuttamista. Keskiössä ovat erityisesti pk- ja
perheyritykset.
Työllisyyspolitiikan tavoitteena on työttömyyden vähentäminen ja työvoimareservin pitäminen
työkykyisenä ja ammattitaitoisena palveluiden ja koulutuksen avuilla. Tämä edesauttaa
elinvoiman kasvua, työvoiman saatavuutta ja kaupungin talouden tasapainossa pysymistä.
Valtuustokauden 2013 - 2016 erityisiä tavoitteita ja painopisteitä ovat:
o
o
o
o
o

Päivitetään työllisyydenhoidon toimintaohjelma vuosille 2016 – 2020 uudet
velvoitteet huomioiden
Päivitetään elinkeino-ohjelma vuosille 2015 - 2020
Selvitetään työllisyydenhoidon seutuyhteistyön konkreettiset toimintamallit
Kehitetään Kolmenkulman työpaikka-aluetta
Varaudutaan työllisyydenhoidon laki- ja vastuumuutoksiin valtion ja kuntien
välillä tarvittavilla resursseilla ja organisoimalla uudelleen paikallisesti ja
seudullisesti.

Kehittyvä kaupunkiorganisaatio
Kaupungin organisaatiota ja palveluiden tuottamistapoja uudistetaan rohkeasti vastaamaan
muuttuvia tarpeita ja tilanteita. Kynnys organisaatio- ja toimintatapamuutoksille ja kokeilulle on
matala. Organisaatioita kehitetään suuntaan, jossa asukkaan kokonaisvaltainen palvelu ja
hyvinvointi ovat keskipisteenä. Kuntalaisten osallistumista palveluiden kehittämiseen
vahvistetaan.
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Johtaminen, esimiestyö sekä henkilöstön määrä ja osaaminen vastaavat muuttuviin tarpeisiin.
Kaupunkiorganisaation kehittymistä tuetaan hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa sekä
tiedolla johtamista, huolehtimalla henkilöstön työhyvinvoinnista sekä vahvistamalla kannusteita
työntekijöille ja työyhteisöille. Tiedon keräämistä, käsittelyä ja saatavuutta kehitetään
valmistelun, johtamisen ja päätöksenteon tarpeisiin.
Toimintaa johdetaan kaikilla organisaation tasoilla kaupungin kokonaisetu huomioon ottaen.
Johtamisosaamista parannetaan ja esimiesten johtamisvalmiuksia kehitetään. Esimiesten ja
henkilöstön muutoskykyä tuetaan ja vahvistetaan muutoskoulutuksella sekä henkilöstön
osaamista kehittämällä.
Luottamushenkilöjohdon roolia päätöksenteon johtamisessa vahvistetaan ja selkeytetään.
Valtuustokauden 2013 - 2016 erityisiä tavoitteita ja painopisteitä ovat:
o

o
o
o
o

Muutosten hallintaa vahvistetaan tukemalla esimiehiä muutosten
toteuttamisessa johdon tuella ja koulutuksella. Henkilöstö otetaan mukaan
muutosten suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Tulospalkkausjärjestelmä uusitaan painottaen uudistumiskykyä
Kuntalaisten tiedon saantia parannetaan ja heidän osallistumistaan
talousarviovalmisteluun vahvistetaan erityisesti sähköisten kanavien kautta
Kaupunginhallituksen ja sen puheenjohtajan roolia päätöksenteon
johtamisessa vahvistetaan ja selkeytetään
Henkilöstöstrategia päivitetään

Tasapainoinen talous
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Strategiakaudella Ylöjärven kaupunkikonsernin velan kasvu pysäytetään. Tähän päästään
pitkäjänteisellä, koko strategiakautta tarkastelevalla suunnittelulla kaikilla organisaation
tasoilla. Kaupunki keskittää resurssinsa ydintoimintojensa turvaamiseen ja kehittämiseen.
Talouden suunnittelu perustuu ensisijaisesti verotulojen ja toimintatuottojen varaan.
Sijoituspääomaa ei käytetä käyttötalouden kattamiseen, vaan tarvittaessa strategisiin
investointeihin. Korjausinvestoinnit pidetään tasolla, jolla korjausvelka on hallittavissa.
Valtuustokauden 2013 - 2016 erityisiä tavoitteita ja painopisteitä ovat:
o
o
o
o
o

Valmistellaan ja päätetään talousarviot siten, että asukaskohtaisen
velkamäärän kasvu pysäytetään vuonna 2017
Päätetään palveluohjelma, jossa määritetään palvelujen järjestämisen ja
tuottamisen periaatteet tuleville vuosille
Vahvistetaan talousnäkökulmaa ja taloussuunnittelun pitkäjänteisyyttä
osaamisen ja menetelmien kehittämisen kautta kaikilla organisaation tasoilla
Luovutaan kaupungin ydintoimintoihin liittymättömästä omaisuudesta
Päätetään hankintaohjelmasta, jossa määritetään hankintatoimen
ohjausmalli, organisointi ja vastuusuhteet

Toimiva kaupunkirakenne
Toimivalla kaupunkirakenteella kanavoidaan asukasmäärän ja elinvoiman kasvua kestävän
kehityksen periaatteiden mukaan. Kaupunki varautuu MAL-sopimuksen mukaiseen kasvuun.
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Toimivassa kaupunkirakenteessa työpaikat, asunnot, palvelut ja virkistysalueet ovat joustavasti
saavutettavissa joukkoliikenteelle, kävellen ja pyöräillen. Tämä edistää pitkällä tähtäimellä
terveyttä ja säästää kustannuksia. Yhdyskuntarakenne on sekoittunut eli toiminnot ovat
toistensa lomassa tarkoituksenmukaisessa suhteessa, mikä luo pohjan yritysten ja asukkaiden
sijoittumiselle sekä hyvälle ja turvalliselle arjelle. Katuraitiotien toteutumista edistetään ja se
huomioidaan suunnittelussa. Luonnonsuojelualueet ja kansallispuistot nähdään kehitettävänä
voimavarana.
Toimivaa kaupunkirakennetta valmistellaan aktiivisesti ja tiiviisti seutu- ja maakuntatasolla
tiiviissä yhteistyössä. Suunnittelun suunta on kaupunkirakenteen tiivistäminen perustuen
kaupunkiseudun väestön kasvuennusteisiin. Kaupunki harjoittaa aktiivista maapolitiikka ja
hankkii määrätietoisesti maata kasvusuunnista.
Pääkasvusuunnat strategiakaudella ovat ensisijaisesti keskusta ja sen tiivistäminen, Siltatien
tiivis pientaloalue ja Metsäkylän pientaloalue. Haja-asutusalueella edistetään palvelujen
säilymistä kylien ja taajamien suunnittelun kautta kaupunkimaisen asumisen vaihtoehdoksi.
Työpaikka-alueina kehitetään ensisijaisesti Kolmenkulman, Teivo II:n, Siltatien ja Elovainion
alueita. Alueiden suunnittelussa pyritään ensisijaisesti laatuun ja toimivuuteen.
Valtuustokauden 2013 - 2016 erityisiä tavoitteita ja painopisteitä ovat:
o

o
o
o

Kehitetään MAPSTO-prosessia; tavoitteena entistä tiiviimpi
valmisteluyhteistyö suunnittelun, palveluiden ja rakentamisen
yhteensovittamiseksi
Keskustan osayleiskaava valmistuu tukemaan toimivaa kaupunkirakennetta
Kehitetään joukkoliikennekäytäviä ja suositaan joukkoliikennettä
Laaditaan vesihuoltoverkoston korjausvelka-analyysi ja käynnistetään
toimenpiteet
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