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1. Johdanto
Valtuusto hyväksyi kuntastrategian 9.9.2014. Kangasalan onnistumissuunnitelma – kuntastrategia 2020 kuvaa
keskeiset tavoitteet ja keinot, jotka vievät kunnan kasvun ja kehityksen kohti uutta vuosikymmentä. Strategia
valmistui laajan valmistelun tuloksena luottamushenkilöiden, henkilöstön ja yleisöpalautteen perusteella. Visio
ja strategiset tavoitteet päivitettiin. Tavoitteista on muodostettu painopisteitä, joissa meidän on onnistuttava.
Palvelukeskukset muodostavat tavoitteensa strategisista tavoitteista ja painopisteistä.
Kuntastrategia päivitetään vuosittain osana talousarviovalmistelua. Näin kuntastrategian tavoitteet etenevät
edelleen talousarvioon ja sitä kautta osaksi palvelukeskusten operatiivista toimintaa.
Kuntastrategiaa täydennetään sen keskeisiä tavoitteita tarkemmin avaavan ohjelmajohtamisen avulla.
Valtuusto hyväksyi esimerkiksi kesäkuussa 2014 elinkeino-ohjelman, jossa esitetään kohdennettuja tavoitteita
yritysten toimintaympäristön parantamiseksi.
Yhteiskunnan ja toimintaympäristön nopea muutos edellyttää strategian vuosittaista tarkastelua.
Kuntastrategian arvoksi lisätään tehokkuus ja tuottavuus.
Vuoden 2016 talousarviovalmistelussa
kuntastrategian
tavoitteista
painottuu
erityisesti
neljä
painopistettä:
tasapainoinen
talous,
palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen sekä tehostaminen, hyvinvoiva asukas ja osaava
henkilöstö.
Kangasalla 30.9.2015
Kunnanjohtaja Oskari Auvinen

2. Kangasalan kunnan visio/näkymä 2020

Kasvava, hyvinvoiva ja kehittyvä Kangasala
kesäpäivän kulttuurikunta
- turvallista ja aktiivista elämää,
hyvien palveluiden äärellä,
elinvoimaisessa ympäristössä,
keskellä kaunista luontoa.
Kangasalla – oksalla ylimmällä!

Kangasala kasvaa vetovoimaisena osana Tampereen kaupunkiseutua. Kangasala on imagoltaan vahva
kesäpäivän kulttuurikunta ja aktiivinen osa kaupunkiseudun kokonaisuutta. Luonto harjumaisemineen on
Kangasalan vahvuus. Kulttuurielämä ilmenee monipuolisesti eri muodoissaan.
Turvallisuus on Kangasalla niin fyysistä kuin sosiaalista. Kangasala tarjoaa työtä ja harrastusmahdollisuuksia,
aktiivista elämää. Maankäytön suunnittelulla, rakentamisen ohjauksella ja ympäristöarvojen huomioimisella
luodaan kuntalaisille laadukas ja viihtyisä ympäristö, jossa ihmiset, toiminta, rakennukset ja luonto kohtaavat
sopusoinnussa toisensa.
Oksalla ylimmällä: Kangasala tuntee historiansa ja sillä on näköala tulevaisuuteen!
3. Toiminta-ajatus
Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. (Kuntalain muoto)

4. Strategian toteuttamisen näkökulmat ja tavoitteet valtuustokaudelle 2013-2017
Strategisia tavoitteita konkretisoidaan vuosittain valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja lautakuntien
käyttösuunnitelmissa yksilöidyiksi tavoitteiksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa ja
toimintakertomuksessa. Toimintaa ohjaavat yhteiset arvot, jotka ovat toiminnan perustana.

VISIO / NÄKYMÄ 2020
kasvava, hyvinvoiva ja kehittyvä Kangasala
Kesäpäivän kulttuurikunta

OIKEUDENMUKAISUUS

Turvallista ja aktiivista elämää, hyvien palveluiden
äärellä, elinvoimaisessa ympäristössä, keskellä
kaunista luontoa.
KANGASALLA -OKSALLA YLIMMÄLLÄ!

YHTEISÖLLISYYS
TEHOKKUUS JA TUOTTAVUUS

AVOIMUUS
REHELLISYYS

ASIAKKUUS JA
VAIKUTTAVUUS
1. Hyvinvoiva asukas /
kuntalainen
2. Palvelutarjonnan
riittävyys ja laatu
3. Elinkeinoelämän
edellytysten parantaminen
ja työllisyyden hoito

RESURSSIT

PROSESSIT JA RAKENTEET

4. Tasapainoinen talous
5. Maapolitiikassa
onnistuminen
6. Tehokkaan
konsernirakenteen
kehittäminen

7. Sähköisten palveluiden
kehittäminen
8. Verkostoituminen

UUSIUTUMINEN JA
TYÖHYVINVONTI
9. Palvelutuotantotapojen
ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen
10. Osaava, hyvinvoiva ja
motivoitunut henkilöstö

TO I M EN PI DE - j a Y HTEI STYÖ O HJEL M A T
MAAPOLIITTINEN
OHJELMA

VIHERALUEOHJELMA

OMISTAJASTRATEGIA

KANGASALAN
KYMPPI
2016-2025

ELINKEINOPOLIITTINEN
ELINKEINOPOLIITTINEN
TOIMENPIDEOHJELMA
TOIMENPIDEOHJELMA
2014-2020
2014-2020

KULTTUURI-, VAPAA-AIKA-,
LIIKUNTA- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA

HYVINVOINTI- JA
TURVALLISUUSOHJELMA

5. Strategiset tavoitteet
Strategiset tavoitteet suuntaavat toimintaa kohti visiota. Ne kertovat, mitä tehdään, jotta vision saavuttaminen
olisi mahdollista.
1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeinen tehtävä. Palvelutuotannon painopiste
on ennaltaehkäisyssä, asiakas- / asukaslähtöisyydessä ja omatoimisuudessa sekä toimintakyvyn ja
yhteisöllisyyden vahvistamisessa.
Kunnan peruspalveluissa huomioidaan väestöennusteet ja -rakenne ja niiden muutoksiin varaudutaan.
Kunnan palvelutuotannon prosesseja arvioidaan asiakaslähtöisesti. Otetaan huomioon palvelutarpeiden
erilaisuus ja valinnanvapauden lisääntyminen.
Tuetaan perheiden hyvinvointia ja toteutetaan toimenpiteitä, joilla edistetään erityisesti nuorten
elämänhallintaa.
Perusopetusta ja varhaiskasvatusta kehitetään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin edistäen lasten ja
nuorten hyvinvointia. Lapsille ja nuorille turvataan kasvu- ja oppimismahdollisuudet antamalla laadukasta
varhaiskasvatusta ja opetusta toimivissa tiloissa.
Vaihtoehtoisia palvelujen tuottamistapoja käytetään kunnan oman palvelutuotannon rinnalla, kun se on
tarkoituksenmukaista ja taloudellisesti perusteltua. Palvelurakenteita ja palveluvalikoimaa kehitetään
tavoitteena vaikuttavuus ja tuottavuus sekä palvelutarpeen oikea kohdentuminen ja oikea-aikaisuus.

Hyvän elämän eväisiin kuuluvat Kangasalla yhteisöllisyys ja harrastusmahdollisuudet: liikunta ja muu vapaaajan toiminta vahvistavat kuntalaisten hyvinvointia.
Yhteisöt luovat runsaasti vapaa-ajan toimintaa ylläpitäen vireitä asuinalueita ja kyläkeskuksia. Yhdistysten ja
seurojen tekemää yhteiskunnallista työtä pyritään kannustamaan, jotta perinteinen talkoohenki tukee kunnan
myönteistä kehitystä. Samalla edistetään paikalliskulttuuria eri muodoissaan sekä toimitaan osaltaan
vastavoimana yhteiskunnan jatkuvasti tarkentuvan sääntelyn lisääntymiselle.
2. Kangasala on kasvava, kehittyvä ja vetovoimainen osa Tampereen kaupunkiseutua. Monipuolisen
elinkeinoelämän kasvulle ja kehittymiselle turvataan hyvät edellytykset. Keskusta on elinvoimainen ja
palveluiltaan monipuolinen.
Kangasala on Pirkanmaan itäisen alueen kasvava kunta, joka tekee tarkoituksenmukaista yhteistyötä kaikkien
lähialueen kuntien kanssa. Kangasalan erinomainen maine on kunnan menestykselle tärkeä. Se tukee kunnan
vetovoimaisuutta niin erilaisten asukkaiden kuin yritystenkin piirissä.
Kunnan maapolitiikkaa ja kaavoitusta ohjataan tavoitteellisesti kaupunkiseudun rakennemallin suuntaan.
Uudiskaavoituksessa kunta kaavoittaa pääasiassa omistuksessaan olevaa maata. Maata hankitaan
tulevaisuuden kannalta keskeisiltä alueilta, tavoitteena vähintään vuosikymmenen tonttivaranto.
Kangasala kehittää yhdyskuntarakennetta hallitusti taloudellisemmaksi ja toimivammaksi osana Tampereen
kaupunkiseutua. Alueiden rakentaminen ja täydennyskaavoitus tukevat olemassa olevien taajamien seurantaalueiden kehittymistä. Maaseutualueilla asutusta ohjataan kyläkeskuksiin ja pääliikenneväylien läheisyyteen.
Toimintojen suunnittelussa pyritään turvaamaan sekä läheisyys että saavutettavuus. Liikkumisen
sujuvuudesta huolehditaan.
Keskusta on tehokkaan ja korkeatasoisen rakentamisen aluetta. Ydinkeskustassa tapahtuvalla rakentamisella
luodaan harkitusti selkeälinjaista kunnan keskustaa. Keskustan edustavuuteen ja vetovoimaisuuteen
panostetaan. Kuntalaisille on tarjolla monipuolisia kulttuuri-, liikunta- ja liikepalveluita.
Asumiselle on tarjolla monipuolisesti vaihtoehtoja. Ympäristön terveellisyys ja turvallisuus lisäävät kuntalaisten
hyvinvointia ja viihtymistä. Luonnonympäristö, maisemat ja virkistysmahdollisuudet ovat asukkaiden ja
vierailijoiden kannalta Kangasalan suuri vahvuus.
Kangasala on vapaa-ajan asutuksen kärkikuntia Suomessa. Loma-asukkaat vahvistavat yritysten palveluiden
kysyntää ja kulttuurielämää. Loma-asukkaiden viihtyvyydestä huolehditaan heille suunnattuja palveluita
kehittämällä ja kohdennettua markkinointiviestintää lisäämällä.
Yritysten kasvulle, kehittymiselle ja kuntaan sijoittumiselle luodaan menestymisen mahdollisuudet siten, että
toimivien ja uusien yritysten tarpeet ja työpaikat nähdään kriittisinä menetystekijöinä. Yritysmyönteinen
päätöksenteko on nopeaa ja joustavaa.
Kangasalan lukion ja kunnan alueella toimivan ammattioppilaitoksen vetovoima, omaleimaisuus ja
monipuolisuus turvataan. Yritysten tarpeet kerrotaan aktiivisesti ammattiopetuksen ratkaistessa
koulutuslinjoja.
3. Palvelujen tarpeen kasvaessa kuntatalouden hallitseminen nähdään sekä haasteena että
mahdollisuutena. Taloudenhoidon tavoite on kehittää ja tukea kuntalaisten hyvinvointia.
Talouden hallinta ja tasapaino edellyttävät koko kuntakonsernista saatavaa ajantasaista taloustietoa ja
aktiivista reagointia saatuun informaatioon. Toimintakulujen kasvun tulee olla hallittua ja investoinnit ajoitetaan
ja mitoitetaan oikein. Palveluverkkoa kehitetään toiminnallisesti tehokkaammaksi. Kuntastrategian,
maankäytön, kaavoituksen, palveluverkon kehittämisohjelman ja investointiohjelman kytkeminen toisiinsa on
välttämätöntä.
Palvelutoiminta on tehokasta ja tuottavaa. Uusien tuotantomenetelmien ja innovaatioiden käyttöönottoa
tuetaan pitkän aikavälin taloudellisuuden takaamiseksi. Pyritään kustannustehokkaisiin ja ennaltaehkäiseviin
ratkaisuihin. Parannetaan valmiutta muutosten ennakointiin ja rakenteellisiin muutoksiin.
Kunnan tulonhankintaa vakautetaan maan myynnillä ja rakennuskantaa monipuolistamalla. Taksa- ja
maksupolitiikkaa tarkastellaan vuosittain tulorahoituksen osana. Hallitaan korjausvelkaa turhien investointien
ja korjaustoimenpiteiden välttämiseksi. Nykyisten kiinteistöjen käyttöä tehostetaan.
Valtuuston päättämä omistajapolitiikka tukee perustehtävässä onnistumista siten, että kunnan koko
konsernirakenteen erilaiselle omistukselle on perusteet ja kehitystavoitteet.

4. Kangasalan kunta on uudistumiseen kannustava ja henkilöstöstään huolehtiva ja kuunteleva
työnantaja.
Työnantajapolitiikan tavoitteena on motivoitunut, hyvinvoiva, oppiva ja tehokas henkilökunta. Henkilöstö on
kunnan tärkein voimavara kunnan palvelutuotannossa. Kunnan imago työnantajana on tärkeä menestystekijä
kilpailtaessa osaavista henkilöistä. Rekrytoinneissa korostetaan osaamista, kehityshakuisuutta ja
palvelumyönteisyyttä.
Kuntastrategiaan sitoutumista parannetaan, palvelumyönteisyyttä niin sisäisesti kuin ulkoisestikin lisätään.
Yhteistoiminta on osallistavaa ja vuorovaikutteista. Henkilöstöä kannustetaan uudistumaan ja kehittämään
osaamistaan. Työhyvinvointiin, palkkausjärjestelmien kehittämiseen sekä johtamisen ja esimiestyön
kehittämiseen panostetaan.

