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SASTAMALAN KAUPUNGIN ELINVOIMAOHJELMA 2018–2021 

1. Johdanto 

Sastamalan kaupungin tahtotila on selkeä. Haluamme olla muuttovoittoinen ja moderni kau-

punki. Sastamalassa yhdistyvät kaupunki- ja maaseutuasumisen edut parhaalla mahdollisella 

tavalla. Tiiviisti rakentuneessa kasvavassa ja turvallisessa kaupungin keskustassa on monipuo-

liset yksityiset ja julkiset palvelut. Laajat maaseutualueet tarjoavat vaihtoehdon kaupunki-

asumiselle tilaa ja rauhaa arvostaville asukkaille. Muut taajamat tarjoavat lähipalveluita ja 

linkittyvät toimivan joukkoliikenteen avulla kaupunkikeskustaan. 

Sastamala on osa kasvavaa Pirkanmaata. Osaavasti uudistuva moderni kaupunki vahvistaa 

veto- ja pitovoimaansa niin, että muuttovirta on positiivista. Kaupunki luo verkostojensa myö-

tävaikutuksella elinvoimaa ja työtä, mahdollistaa tulevaisuuden tekijöille uudistuvan kasvu-

ympäristön ja synnyttää sykettä asumiseen ja elämiseen. Tasapainossa oleva talous ja osaava 

henkilöstö turvaavat palvelut ja mahdollistavat kasvuinvestoinnit. 

Sastamalan kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2017 kaupunkistrategian vuosiksi 2018–

2021. Kaupunkistrategian kulmakiviä ovat strategiset valinnat, joissa Sastamala haluaa onnis-

tua: 

- Veto- ja pitovoiman vahvistaminen 

- Sykettä asumiseen ja elämiseen 

- Uudistuva kasvuympäristö tulevaisuuden tekijöille 

- Elinvoimaa työllä ja yrittäjyydellä 

- Tasapainoinen talous 

Onnistuminen perustuu yhteisiin arvoihimme, jotka ovat: 

- Rohkea realismi 

- Osaava uudistuminen 

- Yhteistyön voima 
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Arvot näkyvät kaupungin toiminnassa resurssiviisautena, jatkuvana parantamisena ja yhdessä 

tekemisenä. Kaupungin kehittämisessä halutaan keskittyä olennaiseen, haastaa itseämme uu-

siutumaan ja tehdä aitoa yhteistyötä asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa. 

 

Strategian toteuttamiseksi ja jalkauttamiseksi strategiasta johdetaan elinvoimaohjelma, hy-

vinvointisuunnitelma ja kaupunkirakennesuunnitelma. Elinvoimaohjelmassa tähdätään veto- 

ja pitovoiman vahvistamiseen korostaen elinkeino-, työllisyys- ja maaseutupoliittisia keinoja. 

Elinvoimaohjelma koostuu seitsemästä painopistealueesta: 



 

 

3 

1. Saavutettava Sastamala 

2. Erilainen ja erottuva kaupunkimarkkinointi 

3. Rohkea ja innovatiivinen kaupunkisuunnittelu 

4. Positiivista potkua yrittäjyyteen 

5. Elävä maaseutu 

6. Työtä ja osallisuutta 

7. Visit Sastamala 

Elinvoimaohjelman painopistealueille on määritetty tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet 

vuosiksi 2018–2021. Toimenpiteille on nimetty vastuuorganisaatio, joka ottaa vetovastuun 

kunkin toimenpiteen toteuttamisesta, sekä yhteistyökumppanit, joiden kanssa toimenpiteitä 

aiotaan toteuttaa. Toimenpiteille asetetut mittarit kuvaavat miten toimenpiteen toteutusta 

ja vaikuttavuutta tullaan mittaamaan. Elinvoimaohjelman etenemisestä raportoidaan kaupun-

ginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle vuosittain. 

2. Saavutettava Sastamala 

Sastamalan sijainti maan toiseksi suurimman kasvukeskittymän, Tampereen, läheisyydessä on 

mahdollisuus, joka taitavasti hyödynnettynä tuo Sastamalaan uusia asukkaita ja yrityksiä. Tä-

män hetkiseksi haasteeksi on tunnistettu aikaetäisyys Tampereesta, joka näyttää olevan hy-

vän ja huonon rajamailla. Pienetkin parannukset liikenneyhteyksiin tuovat Sastamalan fyysi-

sesti ja henkisesti kiinteämmäksi osaksi laajenevaa Tampereen ydinkaupunkiseutua. Tavoit-

teena onkin luoda sujuvat ja nopeudet yhteydet Tampereelle. 

Sastamala on Pirkanmaan laajin kunta, joten myös sujuvan paikallisliikenteen tärkeys koros-

tuu. Asukkailla tulee olla säännölliset joukkoliikenneyhteydet kaupunkikeskustaan pystyäk-

seen käyttämään tehokkaasti kaupungin julkisia ja yksityisiä palveluita. Paikallisliikenteen ke-

hittäminen ja liikennevuorojen tunnetuksi tekeminen edellyttävät kaupungilta lisäpanostusta. 

Tavoite 1. Sastamalan sisäinen joukkoliikenne palvelee tehokkaasti koko asukaskuntaa. 
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TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Kehitetään hankkeena pai-

kallista joukkoliikennettä 

huomioiden linja-autovuoro-

liikenne, asiointi-, palvelu- 

ja koululiikenne, yhteistyö 

naapurikuntien kanssa sekä 

joukkoliikenteen tunnetuksi 

tekeminen markkinointia li-

säämällä.  

 

Konsernihallinto  Linja-autoyhtiöt  

Naapurikunnat  

Paikallinen media  

Linja-automatkus-

tajien määrä  

 

 

Tavoite 2. Parannetaan valtateiden VT11 ja VT12 liikenneturvallisuutta ja liikennöintino-

peutta. 

TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Edistetään ja osallistutaan 

riista-aitojen rakentamiseen 

VT11:lle ja VT12:lle Sasta-

malan ja Nokian välille sekä 

valaistuksen rakentamiseen 

VT12:lle.  

 

Konsernihallinto 

 

Elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus 

(ELY)  

Kansanedustajat  

Riista-aitojen ra-

kentaminen  

Valaistuksen raken-

taminen  
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TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Edistetään ohituskaistojen ja 

keskikaistojen rakentamista 

valtateillä VT11 ja VT12.  

 

Konsernihallinto 

 

Elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus 

(ELY)  

Kansanedustajat  

Ohituskaistojen ra-

kentaminen  

 

Rakennetaan rinnakkaisväylä 

Häijää-Mouhijärvi välille, sii-

hen liittyvä VT11:n alikulku 

sekä edistetään kiertoliitty-

mien rakentamista Häijäässä 

(seututie 249) ja Kiikoisissa 

(kantatie 44).  

 

Tekninen toimi ELY Rinnakkaisväylän, 

alikulun ja liiken-

neympyrän raken-

taminen  
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Tavoite 3. Lento-, raide- ja linja-autoliikenneyhteyksien edistäminen Sastamalan saavutetta-

vuuden parantamiseksi. 

TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Lisätään Sastamalan Vamma-

lan ja Karkun juna-asemien 

hyödyntämistä Sastamalan ja 

Porin/Tampereen välisessä 

lähiliikenteessä (lisävuorot, 

yhteensovittaminen linja-au-

toliikenteen kanssa, markki-

nointi)  

 

Konsernihallinto 

 

Kansanedustajat  

Pirkanmaan liitto  

Elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus 

(ELY)  

Matkustaja-määrät  

Vammalan ja Kar-

kun asemilla 

Edistetään tunnin junayhtey-

den kehittämistä Porin ja 

Tampereen välille ja varmis-

tetaan nopean junan pysäh-

tyminen Sastamalan Vamma-

lan asemalla 

Konsernihallinto Kansanedustajat  

Pirkanmaan liitto  

Satakunnan liitto 

Elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus 

(ELY)  

Junien pysähtymi-

nen Vammalan 

asemalla 

Lisätään linja-autovuoroja 

Sastamalan, Tampereen, 

Huittisten ja Porin välillä vai-

kuttamalla ja tekemällä yh-

teistyötä linja-autoyritysten 

kanssa. 

Konsernihallinto Linja-autoyhtiöt 

Elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus 

(ELY) 

Linja-autovuorojen 

määrä 



 

 

7 

TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Osallistutaan Tampere-Pirk-

kalan lentoaseman markki-

nointiin ja kehittämiseen 

kansainvälisten lentoyhteyk-

sien ja matkustajamäärien li-

säämiseksi. 

Konsernihallinto Business Tampere Matkustajamäärät 

Lentoreittien 

määrä 

 

3. Erilainen ja erottuva kaupunkimarkkinointi 

Kaupunkimarkkinoinnin tehtävänä on rakentaa mielikuvaa Sastamalasta tuomalla markkinoin-

nin ja muiden viestinnän keinoin esille kaupungin vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä. Positiivi-

nen ja houkutteleva mielikuva lisää kiinnostusta kaupunkia kohtaan ja tekee siitä potentiaali-

sen sijoittumispaikan uusille asukkaille ja yrityksille. 

Omasta kotikaupungistaan ylpeät asukkaat ja yritykset vievät kaupungin viestiä tehokkaimmin 

eteenpäin. Sastamala on aktiivisten ihmisten kaupunki, jossa perheen on turvallista asua - ja 

tämän tiedon pohjalta kaupunkiin myös muutetaan. 
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Tavoite 1. Ylpeä Sastamalasta - kaupunkilaismarkkinointi 

TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Nostetaan Sastamalan kau-

punkimarkkinoinnissa esille 

kaupungin vahvuuksia kuten 

Valepa, kirjapääkaupunki, 

Ritajärvi ja Ellivuori. 

Konsernipalvelut Mainostoimisto 

Mediat 

Yhdistykset 

Yritykset 

Medianäkyvyys  

Kaupungin tunnet-

tuus ja mielikuva  

Tehdään omille asukkaille ja 

yrityksille suunnattua vies-

tintää, kampanjointia ja ta-

pahtumia, joilla tehdään 

omaa laajaa kaupunkia ja 

sen tarjontaa tutuksi.  

 

Konsernipalvelut Yritykset 

Yhdistykset 

Mediat 

Asukkaiden mieli-

kuva kotikaupun-

gistaan  
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Tavoite 2. Mekin muutetaan Sastamalaan - uusasukashankinta 

TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Toteutetaan vuosittain asu-

miseen liittyvä markkinointi-

kampanja, jossa korostetaan 

turvallista asuinympäristöä 

ja monipuolisia harrastus-

mahdollisuuksia.  

Konsernipalvelut  Mainostoimisto 

Mediat 

Yhdistykset  

Medianäkyvyys  

Myydyt asuintontit 

Muuttovoitto tai -

tappio  

Osallistutaan asumisen mes-

sutapahtumiin Tampereella 

ja Porissa, ja kokeillaan pop-

up markkinointitempauksia 

kauppakeskuksissa Pirkan-

maalla ja Satakunnassa.  

Konsernipalvelut  Matkailuyritykset  

Yhdistykset  

Kiinteistövälittäjät  

Myydyt asuintontit 

Muuttovoitto tai-

tappio  

Kehitetään kaupungin tarjoa-

maa asiakaspalvelua tulo-

muuttajille, ja markkinoi-

daan uusille Sastamalaan töi-

hin tuleville asuin- ja vapaa-

ajanmahdollisuuksia kaupun-

gissa.  

Elinkeinopalvelut  Työnantajat  Myydyt asuintontit 

Muuttovoitto tai -

tappio  

Kontaktoitujen 

työntekijöiden 

määrä  
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TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Järjestetään tapahtumia, 

joissa markkinoidaan Sasta-

malaa asuinpaikkana. Esim. 

luokkakokous-tapaaminen 

valitulle ikäluokalle, yritys-

ten avoimet ovet -päivä, Sas-

tamala-messut ja Wanhat ta-

lot –tapahtuma.  

Konsernipalvelut  Yritykset  

Yhdistykset  

Sastamalan tunnet-

tuus ja mielikuva 

Tapahtumien kävi-

jämäärät  

Kävijöiden palaute  

 

Tavoite 3.Tule meille vaan, meillä palvellaan – Kehitetään Sastamalan kaupungin henkilöstön 

asiakaslähtöisyyttä 

TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Toteutetaan vaiheittain hen-

kilöstön asiakaspalvelukoulu-

tus palveluosaamisen vahvis-

tamiseksi.  

Konsernihallinto   Asiakastyytyväisyys 

Koulutettujen 

määrä  

Kehitetään kaupungin palve-

luprosesseista tehokkaita ja 

ketteriä asiakasnäkökulma 

huomioiden.  

Konsernihallinto   Asiakastyytyväisyys 
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4. Rohkea ja innovatiivinen kaupunkisuunnittelu 

Sastamalan vision ollessa ”Muuttovoittoinen moderni Sastamala” tulee myöskin kaavoituksen 

panostaa rohkeaan ja innovatiiviseen suunnitteluun. Kaavoituksella pystytään mahdollista-

maan kasvu, vaikka kaavoitus sinänsä ei luo kysyntää ja kasvua. 

Sastamala on tunnettu vesistöistään, luonnonkauniista maisemistaan, maaseudusta ja idylli-

sistä keskustakortteleistaan. Sastamalan kaupunkisuunnittelussa aiotaankin jatkossa rohkeam-

min hyödyntää näitä olemassa olevia vahvuuksia. 

Sastamalassa on olemassa oleva tiivis kaupunkimainen keskusta, joka puuttuu monilta saman-

kokoisilta kaupungeilta. Meidän tulee vaalia ja kehittää sitä. Elävä, vetovoimainen keskusta 

toimii veturina koko Sastamalan kehitykselle ja hyvinvoinnille. Se sykkii elinvoimaa koko Sas-

tamalan alueelle. 

Yritystonttivaranto säilytetään monipuolisena, ja yritystontteja tarjotaan kattavasti koko Sas-

tamalan alueella. Uutena yritystonttialueena kaavoitetaan tontteja Yrityspuisto Sykkeeseen, 

josta tehdään moderni yrityspuisto olemassa olevaa infrastruktuuria, ympäristöä ja yrityksiä 

hyödyntäen. 
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Tavoite 1: Huomioimme alueiden ja asukkaiden sekä yritysten erilaiset tarpeet kaavoituk-

sessa. 

TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Selvitetään kaavahankkeissa, 

mitä erityistä ja ainutlaa-

tuista voidaan mahdollistaa 

niin asuinalueiden kuin yri-

tysalueidenkin kaavamuutok-

sissa ja uusien alueiden kaa-

voittamisessa (erityinen mai-

sema tai luonto, ekologisuus, 

turvallisuus, lapsiystävälli-

syys, asuminen rautatiease-

mien läheisyydessä) 

Maankäyttö Erityisalojen kon-

sultit, suunnitteli-

jat ja asiantuntijat 

Kaavahankkeiden 

määrä, joissa eri-

tyisyys ja ainutlaa-

tuisuus huomioitu  

Selvitetään, onko asuinalu-

eita, jotka eivät ole koko-

naan toteutuneet ja jotka 

voitaisiin kaavamuutoksilla 

saada eri elämäntyyliin sopi-

viksi, esimerkiksi urbaanit ja 

maaseutumaiset asuinalueet. 

Maankäyttö   Tunnistetut muu-

tostarpeet kaa-

voissa 

Selvitetään asuntonäyttelyn 

järjestämistä erityisen tee-

man tai elämäntyylin poh-

jalta. 

Maankäyttö Rakennusliikkeet 

Rakennuttajat 

Päätös näyttelyn 

pitämisestä 
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Tavoite 2: Luomme mahdollisuudet elävän, viihtyisän, vetovoimaisen ja turvallisen keskustan 

kehittämiseen. 

SYKETTÄ SASTAMALAN SYDÄMEEN 

TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Selvitetään ja edistetään 

ydinkeskustan uudisrakenta-

misen toteutumista. 

Maankäyttö Rakennuttajat Sopimukset 

Uudisrakentamisen 

toteutuminen  

Hyödynnetään Sykettä Sasta-

malan Sydämeen –hank-

keessa syntyneitä kehityside-

oita ja laaditaan toimenpide-

ohjelma potentiaalisimpien 

ideoiden toteuttamiseksi. 

Maankäyttö 

Tekninen toimi 

Yritykset  

Yhdistykset  

Asukkaat  

Toteutuneiden toi-

menpiteiden määrä 

Torin ympäristön kehittämi-

sestä ja täydennysrakentami-

sesta järjestetään arkkitehti-

kilpailu, joka toimii kaavoi-

tuksen pohjana. 

Maankäyttö Keskustan kiinteis-

töjen omistajat 

Arkkitehdit  

Suunnitelma täy-

dennysrakentami-

sesta 

Vammaskosken sillan lähei-

sen alueen, vanhan meijerin, 

Sillankorvan ja kirjastoalu-

een kaavoitusmahdollisuuk-

sien tutkiminen uudesta nä-

kökulmasta. 

Maankäyttö  Kaavamuutokseen 

tarvittavat selvi-

tykset tehty  
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TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Toteutetaan Paikat viih-

tyisäksi -kampanja ympäris-

tön siisteyden paranta-

miseksi Sastamalassa. 

Tekninen toimi Asukkaat 

Yhdistykset 

Yritykset 

Kiinteistöjen omis-

tajat 

Asukastyytyväisyys 

Matkailijoiden tyy-

tyväisyys  

 

Tavoite 3: Luomme modernin yrityspuiston Sastamalaan 

YRITYSPUISTO SYKE 

TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Vanhalle varikon alueelle 

kaavoitetaan, suunnitellaan 

ja rakennetaan moderni, 

omaleimainen Yrityspuisto 

Syke, jossa huomioidaan ole-

massa oleva infrastruktuuri 

ja ekologisuus, mahdolliste-

taan yritysten yhteiset tuki-

toiminnot sekä panostetaan 

yrityspuiston viihtyisyyteen. 

Maankäyttö 

Tekninen toimi 

Yritykset Asemakaavan val-

mistuminen  

Yritysten palaute  
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5. Positiivista potkua yrittäjyyteen  

Sastamala on vireä yrittäjäkaupunki, jonka perustana on vahva ja monialainen teollisuus. Te-

ollisuusyritysten vaikutus alueelle on merkittävä niin työnantajina kuin palvelujen hankkijoina 

paikallisilta yrityksiltä. Sastamalan vahvuuksia ovatkin hyvin toimiva yritysyhteistyö ja laaja 

tuote-ja palvelutarjonta yrityksille. 

Suurimpana haasteena on toimivien yritysten sijoittumisten lisääminen Sastamalassa. Sasta-

malan yritysalueet ja yrityspalvelut ovat heikosti tunnettuja, joten niiden kehittäminen ja 

markkinointi vaativat tulevina vuosina lisäpanostuksia. Erottuakseen alueen muista kaupun-

geista Sastamalan tarjoamien palvelujen tulee olla nopeita ja asiakaslähtöisiä. Tämä edellyt-

tää saumatonta yhteistyötä kaupungin organisaatioiden välillä. 

Yritysten neuvonta- ja kehityspalveluissa tullaan kokemaan merkittäviä muutoksia maakunta-

uudistuksen myötä. Paikallinen yritys saa edelleenkin henkilökohtaista palvelua kaupungin 

elinkeinopalveluilta samalla, kun palvelut monipuolistuvat maakunnan järjestämien kasvupal-

velujen avautuessa yhä useamman yksityisen palvelukumppanin tuotettavaksi. 

Tavoite 1: Tuloksekkaat sijoittumispalvelut uuden yritystoiminnan saamiseksi Sastamalaan. 

TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Vammaksen teollisuusalu-

eesta ja sen yhteyteen kaa-

voitettavasta yritysalueesta 

luodaan Yrityspuisto Syke, 

jonka vahvuuksia ovat toimi-

vat yritysverkostot, infra-

struktuuri ja tukipalvelut. 

Elinkeinopalvelut Pirkanmaan liitto  

Elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus 

(ELY) 

Yritykset  

Seutukaupungit-

verkosto  

Yrityspuisto Syke 

toimintavalmiina 

2021 

Uusien yritysten 

määrä  
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TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Luomme monialaisen palve-

lutiimin vastaamaan tontti-, 

toimitila- ja rakennuslupa-

asioiden nopeasta ja asiakas-

lähtöisestä hoitamisesta. 

Elinkeinopalvelut   Yritysten asiakas-

tyytyväisyys 

Markkinoimme Sastamalan 

yritysalueita ja vapaita toi-

mitiloja aktiivisesti niin säh-

köisesti kuin osallistumalla 

tapahtumiin ja messuille 

sekä tekemällä suoramarkki-

nointia potentiaalisille koh-

deryhmille.  

 

Elinkeinopalvelut Mainostoimisto  

Mediat  

Toimitilojen omis-

tajat  

Myytyjen yritys-

tonttien määrä  

Kontaktoitujen yri-

tysten määrä  
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Tavoite 2: Sastamalalaisille yrityksille tarjottavat yrityspalvelut ovat asiantuntevia ja nopeita 

sekä erottuvat edukseen. 

TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Tarjoamme ja kehitämme 

henkilökohtaisia ja monipuo-

lisia neuvontapalveluja sekä 

sähköisiä palveluja yhdessä 

palvelukumppaniemme 

kanssa. Toimimme yhteis-

työssä maakunnallisten ja 

valtakunnallisten kasvupalve-

lujen järjestäjien kanssa. 

Elinkeinopalvelut Pirkanmaan liitto  

Elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus 

(ELY) 

Joutsenten Reitti 

Team Finland  

Yritysten asiakas-

tyytyväisyys  

Asiakasmäärä 

Autamme yritystoiminnasta 

kiinnostuneita liikeidean ke-

hittelemisessä aloittamalla 

yritysvalmentamotoiminnan 

sisältäen asiantuntija-apua, 

vertaistukea, mentorointia ja 

potentiaalisten rahoittajien 

kohtaamisia.  

Elinkeinopalvelut Elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus 

(ELY) 

Tampereen am-

mattikorkeakoulu 

(TAMK) 

Sastamalan koulu-

tuskuntayhtymä 

(SASKY) 

Yritykset 

Yritysvalmenta-

mosta alkunsa saa-

neiden yritysten 

määrä  

Yritysten asiakas-

tyytyväisyys  
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Tavoite 3: Yritysverkostotoiminnan vahvistaminen kasvun luomiseksi Sastamalaan. 

TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Järjestämme verkostotilai-

suuksia yritysten kasvun ja 

yhteistyön edistämiseksi, 

muun muassa kivijalkaliik-

keet, hoiva- ja hyvinvoin-

tiyritykset, matkailuyrityk-

set, laaturyhmä ja teollisuus-

yritykset.  

Toteutamme kokeilun kau-

pungin ja yritysten yhtei-

sestä kohtaamispaikasta. 

Elinkeinopalvelut  Sastamalan yrittä-

jäyhdistykset  

Yritykset  

Elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus 

(ELY) 

Pirkanmaan Yrittä-

jät  

Tampereen Kaup-

pakamari  

Yritysten asiakas-

tyytyväisyys  

Verkostotilaisuuk-

sien määrä  

Osallistujamäärä  

Toimimme aloitteellisesti 

alueellisen elinkeinoelämän 

kehittämisessä Sastamalan 

näkyvyyden ja aktiivisen roo-

lin vahvistamiseksi. 

Elinkeinopalvelut  

 

Pirkanmaan liitto  

Elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus 

(ELY) 

Tampereen Kaup-

pakamari 

Pirkanmaan Yrittä-

jät  

Seutukaupunki-ver-

kosto 

Medianäkyvyys  

Yritysten asiakas-

tyytyväisyys  
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TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Naapurikunnat  

Edistämme paikallisten yri-

tysten mahdollisuuksia osal-

listua julkisten hankintojen 

kilpailutukseen tiedottamalla 

säännöllisesti hankinnoista 

sekä hyödyntämällä pienhan-

kintajärjestelmää. 

Konsernihallinto Sastamalan yrittä-

jäyhdistykset 

Hankintatilaisuuk-

sien määrä  

Pienhankintailmoi-

tusten määrä  

 

Tavoite 4: Yrityslähtöisten kehityshankkeiden toteuttaminen osaamisen ja toimintaympäris-

tön kehittämiseksi. 

TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Tiivis yhteistyö ammattikor-

keakoulujen ja yliopistojen 

kanssa koulutus-, tutkimus- 

kehitys- ja innovaatiotoimin-

nan vahvistamiseksi. 

Elinkeinopalvelut  Tampereen am-

mattikorkeakoulu 

(TAMK) 

Satakunnan am-

mattikorkeakoulu 

(SAMK) 

Yliopistot  

AMK-tutkintokoulu-

tukset  

Opinnäytetöiden 

määrä  

Opiskelijaprojek-

tien määrä  
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TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Selvitämme ja vauhditamme 

kierto- ja biotalouden liike-

toimintamahdollisuuksia to-

teuttamalla kehityshank-

keita, esimerkiksi bioenergia 

ja biotuotteet. 

Elinkeinopalvelut Pirkanmaan liitto  

Business Finland  

Yliopistot  

Yritykset  

Bio- ja kiertota-

loushankkeiden 

määrä  

Uudet bio- ja kier-

totalousliiketoi-

minnat  

Edistämme alueen yritysten 

yhteistyötä ja kehittämistä 

kokoamalla ja hallinnoimalla 

yritysryhmähankkeita, esi-

merkiksi digitalisaatio, robo-

tisaatio, matkailu ja vienti. 

Elinkeinopalvelut Joutsenten Reitti  

Elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus 

(ELY) 

Toteutetut yritys-

ryhmähankkeet 

Osallistuneiden yri-

tysten määrä 

 

6. Työtä ja osallisuutta 

Toimintaympäristön muutokset tulevat vaikuttamaan voimakkaasti kuntien lakisääteisiin teh-

täviin, palvelurakenteisiin ja palvelujen tuottamistapoihin. Työmarkkinat muuttuvat ja sen 

myötä osaamisvaatimukset kasvavat. Digitalisaatio etenee työelämässä ja kaikenlaisessa arki-

elämään liittyvässä tiedonkulussa ja asioinnissa. Työn ja osallisuuden tukeminen muuttuvassa 

maailmassa on yksi tärkeimmistä hyvinvointia edistävistä tehtävistä jatkossakin. 
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Tavoite 1. Työllisyyspalvelut tarjotaan lähipalveluna ja tarjolla on mahdollisuus kasvokkain 

tapahtuvaan palveluun sähköisen palvelun lisäksi. 

TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Toteutamme vahvaa edun-

valvontaa maakunta- ja sote-

uudistuksen lainsäädäntöval-

mistelussa ja alueellisessa 

valmistelussa työllisyyspalve-

lujen säilyttämiseksi lähipal-

veluna myös tulevaisuudessa.  

. 

Konsernihallinto Kansanedustajat 

Pirkanmaan työlli-

syyskokeilu-ver-

kosto 

Kuntaliitto 

Työllisyyspalvelu-

jen säilyminen lä-

hipalveluna  

Edunvalvonta-do-

kumenttien määrä  

 

Tavoite 2. Turvataan kuntalaisten osaaminen tarjoamalla elinikäisen oppimisen mahdollisuuk-

sia sekä edistetään osallisuutta ja yrittäjyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Kunta tarjoaa kaikille haluk-

kaille työllistymistä edistäviä 

palveluja avaamalla valmen-

nuskeskuksen, jossa voi har-

jaannuttaa omia työelämä- 

ja työnhakutaitoja  

Työllisyyspalvelut  

 

SASKY koulutuskun-

tayhtymä 

Kolmas sektori  

Työttömien akti-

vointiaste 
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TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Lisätään kaupungin koulutus-

tarjontaa kansalaisten digi-

taitojen vahvistamiseksi. 

Sivistyspalvelut Työllisyyspalvelut  

SASKY koulutuskun-

tayhtymä 

Koulutustarjonnan 

määrä 

Osallistujamäärä 

Asukastyytyväisyys 

Luodaan yrittäjyyskasvatus-

polku varhaiskasvatuksesta 

toisen asteen koulutukseen 

työelämävalmiuksien ja yrit-

täjyyden edistämiseksi. 

Sivistyspalvelut SASKY koulutuskun-

tayhtymä 

4H-yhditykset  

Yrittäjäyhdistykset  

Yritykset  

Prizztech  

Elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus 

(ELY) 

Yrittäjyyskasvatuk-

sen kattavuusaste 

Nuorisovaltuuston 

palaute 
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Tavoite 3. Turvataan osaavan työvoiman saatavuus työelämän tarpeisiin. 

TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Vahvistetaan Sastamalan 

kaupungin ja ammatillisen 

koulutuksen yhteistyötä kun-

talaisten osaamisen kehittä-

miseksi koulutuksen ja työs-

säoppimisen keinoin. 

Konsernihallinto  

Sivistyspalvelut 

SASKY koulutuskun-

tayhtymä 

Yritykset 

Elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus 

(ELY) 

Työttömyyspro-

sentti 

Yritysten asiakas-

tyytyväisyys  

Työvoimakoulutuk-

set tai työvoima-

koulutuksen opin-

tovuodet 

 

7. Elävä maaseutu 

Elävän maaseudun kehittämisen kärjet ovat maatalouden ja maaseudun kehittäminen, maa-

seudun vetovoiman, ja hyvinvoinnin tukeminen sekä bio-, digi- ja muun osaamistalouden edis-

täminen. Ilman elinvoimaista maataloutta ei ole hyvinvoivaa ja elävää maaseutua. 

Maaseudun kehittäminen tähtää siihen, että maaseudulla on maatalouden lisäksi mahdolli-

suuksia erilaiselle maaseutuyritystoiminnalle ja eri-ikäisten ihmisten asumiselle. Maatalous ja 

maaseutu tarjoavat ratkaisuja sekä hyvinvointiin että ilmasto- ja ympäristökysymyksiin. Met-

sät ja muu biomassa sekä ympärivuotinen kasvipeitteisyys sitovat yhteyttämisen tuloksena hii-

lidioksidia ilmakehästä ja ne toimivat merkittävinä hiilinieluina. 

Puhdas luonto, viihtyisä maaseutuympäristö sekä toimivat tie- ja tietoliikenneyhteydet hou-

kuttelevat maaseudulle yrittäjiä, asukkaita ja matkailijoita. Sastamalan vireät kylät edistävät 

osaltaan alueen viihtyvyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä. Sastamalan maaseutu on kaupungin 

vihreä sykkivä sydän. 



 

 

24 

Tavoite 3. Turvataan maaseudun elinvoimaisuus panostamalla osaamiseen. 

TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Kehitetään maaseutumyön-

teisyyttä kytkemällä maa-

seutu-vaikutusten vuosittai-

nen arviointimenettely osaksi 

talousarvion laadintaa. 

Konsernihallinto Elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus 

(ELY) 

Pirkanmaan liitto 

Maaseutuvaikutus-

ten arviointi käy-

tössä 

Liitetään maaseutuyritysten 

neuvonta- ja kehityspalvelut 

osaksi elinkeinopalveluita 

maakuntauudistuksen myötä. 

Elinkeinopalvelut 

Elävä maaseutu  

Elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus 

(ELY) 

Proagria 

MTK-yhdistykset 

Yrittäjäyhdistykset 

Palveluiden uudel-

leen organisointi 

tehty 

Maaseutuyritysten 

asiakastyytyväisyys  

Kehitetään maaseudun asuk-

kaiden ja yrittäjien osaa-

mista järjestämällä infor-

maatio- ja koulutustilaisuuk-

sia: digitalisaatio, biotalous, 

maaseutuyrittäjyys, tukiasiat 

ja uudet maataloustuotteet. 

Elävä maaseutu Elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus 

(ELY) 

naapurikunnat 

Maaseutuyrittäjien 

asiakastyytyväisyys 

Tilaisuuksien pa-

laute 

Sähköisten tukiha-

kemusten prosen-

tuaalinen määrä 
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TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Vaikutetaan aktiivisesti maa-

kuntauudistuksen toteutuk-

seen. Tavoitteena on säilyt-

tää maaseutu- ja lomituspal-

velupiste Sastamalassa. 

Konsernihallinto Pirkanmaan liitto  

Elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus 

(ELY) 

Kansanedustajat 

Palveluiden säily-

minen Sastama-

lassa 

 

Tavoite 2. Tuetaan maatalouden ja maaseudun hyvinvointia ja biotaloutta sekä ilmastonmuu-

toksen positiivista kehitystä. 

TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Edistetään uusiutuvan ener-

gian, tuuli- ja aurinkoener-

gian sekä biokaasun käytön 

lisäämistä tiedottamalla ja 

osallistumalla kehityshank-

keisiin. 

Elävä maaseutu Suomen Metsäkes-

kus 

Joutsenten Reitti 

Elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus 

(ELY) 

Proagria 

Maa- ja metsäta-

loustuottajain Kes-

kusliitto (MTK) 

Tuuli- ja aurin-

koenergiaan sekä 

biokaasuinvestoin-

teihin liittyvien 

hankkeiden määrä 
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TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Pirkanmaan liitto 

Maa- ja metsäta-

lousministeriö 

Pirkanmaan liitto 

Luodaan biotalousyrittäjyy-

destä kiinnostuneiden ver-

kosto biotalousosaamisen li-

säämiseksi Sastamalassa. 

Elävä maaseutu  Suomen Metsäkes-

kus  

Maa- ja metsäta-

loustuottajain Kes-

kusliitto (MTK) 

Proagria  

Satafood  

Elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus 

(ELY) 

Joutsenten Reitti  

Verkostotilaisuuk-

siin osallistuneiden 

määrä  

Tilaisuuksien 

määrä 
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Tavoite 3. Vahvistetaan maaseutualueiden vetovoimaa, matkailuyrittäjyyttä, kylien kehittä-

mistä, alueiden kulttuuria ja maaseutuasumista. 

TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Tuodaan valtakunnallisesti 

esille Rautaveden kansallis-

maisemaa ja muita arvok-

kaita maisemia sekä omaa 

talonpoikaiskulttuuriamme 

toteuttamalla tapahtumia ja 

niihin liittyvää viestintää, 

esimerkkeinä Ritajärven 

luonnonsuojelualue, Sasta-

malan Wanhat Talot ja muut 

maaseututapahtumat. 

Elävä maaseutu Mediat 

Yritykset 

Yhdistykset  

Medianäkyvyys 

Maaseututapahtu-

mien lukumäärä 

Tapahtumista 

saatu palaute  

Kehitetään maaseudun elin-

voimaa lisäämällä tiedotusta 

kesämökkiläisille sekä akti-

voimalla kyläyhdistyksiä. 

Elävä maaseutu 

Konsernipalvelut 

Mediat 

Joutsenten Reitti 

Yritykset 

Yhdistykset 

Kesämökkiläisten 

palaute 

Kaupungin tuke-

mien kyläyhdistys-

ten määrä 

Kylätilaisuuksien 

määrä 
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8. Visit Sastamala 

Sastamalan matkailutarjonta on Pirkanmaan kärkeä heti Tampereen jälkeen. Sastamalan val-

takunnallisen tunnettuuden lisääminen matkailukaupunkina tuo meille lisää matkailijoita, pi-

ristää elinkeinoelämää ja tuo näkyvyyttä koko kaupungille. Matkailukohteet sekä tapahtuma-

tarjonta virkistävät myös paikallisten asukkaiden elämää. Tärkeimpiä kehityskohteita ovat 

matkailukohteiden uudistaminen, matkailuyritysten yhteistyö ja palveluiden tuotteistaminen 

yhteisiksi palvelupaketeiksi. 

Tavoite 1. Vahvistetaan maaseutualueiden vetovoimaa, matkailuyrittäjyyttä, kylien kehittä-

mistä, alueiden kulttuuria ja maaseutuasumista. 

TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Matkailumarkkinoinnin kärkiä 

ovat aktiivi- ja luonto-mat-

kailu sekä kulttuuri- ja lapsi-

perhekohteet. Kohdistetaan 

markkinointia näiden kohtei-

den asiakas-ryhmille yhdessä 

matkailu-toimijoiden kanssa 

(digimarkkinointi, messut, 

matkailuesite). 

Elinkeinopalvelut Mediat 

Mainostoimisto 

Matkailuyritykset 

Visit Tampere 

Visit Finland 

Sastamalan mat-

kailukohteiden 

tunnettuus 

Medianäkyvyys 

Matkailijamäärät 

Panostamme palvelevaan 

matkailuneuvontaan ja sen 

palveluiden uudistamiseen 

Elinkeinopalvelut Sastamalan seudun 

oppaat 

Matkailuyritykset 

Asiakastyytyväisyys 

Matkailuinfon kävi-

jämäärä 
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Tavoite 2. Lisätään matkailun positiivisia vaikutuksia - euromääräinen matkailutulo, kävijä-

määrä ja matkailijoiden viipymän pidentyminen. 

TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Lisätään kirjakorttelin toimi-

joiden yhteistyötä, uudiste-

taan Herra Hakkaraisen talon 

toimintaa ja työskennellään 

Tatu ja Patu –elämyskohteen 

mahdollistamiseksi. 

Elinkeinopalvelut Kirjailijat 

Kirjakorttelin mat-

kailuyritykset ja ki-

vijalkaliikkeet 

Joutsenten Reitti 

Elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus 

(ELY) 

Matkailijamäärät 

Matkailijoiden 

asiakastyytyväisyys 

Tatu ja Patu –elä-

myskohteen toteu-

tuminen 

Kehitetään ja tuotteistetaan 

luontokohteiden, Ritajärvi, 

Otamus ja Ellivuori, matkai-

lupalveluja sekä hyödynne-

tään Kokemäenjoen vesistöjä 

virkistyskäytössä. 

Lisäksi selvitetään veneily-

yhteyden avaamista Kulove-

deltä Pyhäjärvelle. 

Elinkeinopalvelut Matkailuyritykset 

Yhdistykset 

Sastamalan seudun 

oppaat 

Visit Finland 

Visit Tampere 

Joutsenten Reitti 

Elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus 

(ELY) 

Tuotteistettujen 

matkailupalvelui-

den lukumäärä 

Matkailijoiden 

määrä 

Matkailijoiden 

asiakastyytyväisyys 

Veneily-yhteyden 

avaamisen toteu-

tettavuus selvi-

tetty 
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TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Edistetään majoitustarjon-

nan lisäämistä Sastamalassa 

toteuttamalla majoitustarve-

selvitys, tiedottamalla 

vuokra- ja maatilamajoituk-

sen mahdollisuuksista sekä 

selvittämällä hotellitarjon-

nan lisäämistä. 

Elinkeinopalvelut Yritykset 

Hotellit 

Kiinteistön omista-

jat 

Hotelliketjut 

Majoituskapasitee-

tin määrä 

Kehitetään matkailuyritysten 

verkostotoimintaa järjestä-

mällä kiinnostavia verkosto-

tilaisuuksia, välittämällä 

matkailualan uutta tietoa 

sekä osallistumalla matkai-

lualan kehityshankkeisiin. 

Elinkeinopalvelut Visit Tampere 

Visit Finland 

SASKY koulutuskun-

tayhtymä 

Ahlmanin opisto 

Joutsenten Reitti 

Elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus 

(ELY) 

Matkailuyritysten 

asiakastyytyväisyys 

Aktiivisten matkai-

luyritysten määrä 

verkostossa 

 



 

 

31 

Tavoite 3. Luodaan kaupunkiin sykettä tukemalla Sastamalan laajaa ja värikästä tapahtuma-

tarjontaa. 

TOIMENPIDE VASTUU- 

ORGANISAATIO 

YHTEISTYÖ- 

KUMPPANIT 

MITTARI 

Tehdään yhteistyötä sasta-

malalaisten yhdistysten ja 

yritysten kanssa tapahtumien 

tuotannossa, kehittämisessä 

ja markkinoinnissa. 

Tavoitteena on tapahtumien 

näkyvyyden ja kävijämäärien 

lisääminen. 

Elinkeinopalvelut Yritykset 

Yhdistykset 

Tiedotusvälineet 

Joutsenten Reitti 

Tapahtumien me-

dianäkyvyys 

Tapahtumien 

määrä 

Tapahtumien kävi-

jämäärät 

Osallistutaan kivijalkaliikkei-

den ja torin tapahtumien ke-

hittämiseen, tuotantoon ja 

markkinointiin, muun muassa 

Tyrwäyspäivät ja Sastamalan 

joulunavaus.  

 

Elinkeinopalvelut Yritykset 

Yrittäjäyhdistykset 

Yhdistykset 

Joutsenten Reitti 

Asiakaspalaute ti-

laisuuksista 

Kävijämäärät 
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9. Elinvoimaohjelman ydintavoitteet 

Sastamalan kaupungin elinvoimaohjelman 2018–2021 ydintavoitteita ovat: 

Tavoite Toimenpide 

Saavutettava Sastamala 

- Liikenneyhteyksien nopeuttaminen 

joukkoliikennettä ja teiden liikenne-

turvallisuutta kehittämällä 

Erilainen ja erottuva  

kaupunkimarkkinointi 

- Valjastetaan Sastamalan asukkaat ja 

kaupungin henkilöstö mukaan uudistu-

neeseen kaupunkimarkkinointiin uu-

sien asukkaiden tavoittamiseksi. 

Rohkea ja innovatiivinen  

kaupunkisuunnittelu 

- Luodaan kaavoittamalla erilaisia 

elinympäristöjä asukkaille hyödyntä-

mällä viihtyisää kaupunkimaista kes-

kustaa ja luonnonkaunista maaseutua. 

Positiivista potkua yrittäjyyteen 

- Yrityspuisto Syke, vahva yritysyhteis-

työ ja henkilökohtaiset yrityspalvelut 

tuovat kasvua ja uusia yrityksiä Sasta-

malaan. 

Työtä ja osallisuutta 

- Lähipalveluna tuotettavat työllisyys-

palvelut ja tiivis yhteistyö kaupungin, 

koulujen ja yritysten välillä varmista-

vat osallisuuden ja osaavan työvoiman 

saatavuuden kaupungissa. 
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Tavoite Toimenpide 

Elävä maaseutu 

- Maaseudun vetovoimaa ja hyvinvointia 

vahvistetaan maataloutta ja maaseu-

tuyrittäjyyttä edistämällä sekä tuo-

malla esiin elävää maaseutukulttuuria 

ja kylätoimintaa. 

Visit Sastamala - Lisätään positiivisia matkailuvaikutuk-

sia matkailutoimijoiden yhteistyöllä, 

palveluiden tuotteistamisella ja valta-

kunnallisella markkinoinnilla. 

 

10. Elinvoimaohjelman valmisteluprosessin kuvaus  

Sastamalan kaupungin elinvoimaohjelman perustana on kaupunginvaltuuston hyväksymä kau-

punkistrategia 2018-2021. Elinvoimaohjelman lähtötietoina on käytetty seuraavia selvityksiä: 

- Muuttajatutkimus 2017 (Innolink Research) 

- Matkailijatutkimus 2017 (Innolink Research) 

- Yrityskysely 2017 (MDI Public) 

- Muuttoliikeanalyysi (Timo Aro) 

- Elinvoima- ja vertailuanalyysi (Timo Aro) 

Elinvoimaohjelman valmistelutyö on tehty kaupungin henkilöstöstä koostuneen elinvoimaoh-

jelman valmistelutyöryhmän toimesta yhteistyössä kaupunginhallituksen, konserni- ja elinvoi-

majaoston ja elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan kanssa. Lisäksi valmisteluun ovat osallis-

tuneet Sastamalan yrittäjäyhdistykset, kyläyhdistykset ja yritysten edustajat osallistuessaan 

kaupungin järjestämiin työpajoihin. 

Elinvoimaohjelman valmistelutyöryhmä: 
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- elinkeinojohtaja Ursula Lumme (puheenjohtaja) 

- yritysasiamies Tanja Aarnikuru 

- kyläasiamies Jani Hanhijärvi 

- maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela 

- viestintäpäällikkö Johanna Kurkikangas 

- työllisyyspalvelupäällikkö Tiina Leppäniemi 

- maaseutujohtaja Katariina Pylsy 

- matkailu- ja tapahtumatuottaja Teresa Vidfelt 

Elinvoimaohjelman valmisteluprosessi:  

1. Ehdotus elinvoimaohjelman painopisteitä ja valmistelutyöryhmän kokoonpanosta kon-

serni- ja elinvoimajaoston ja elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan käsittelyssä. 

2. Elinvoimaohjelman työryhmän järjestäytyminen ja valmisteluvastuiden määrittely. 

3. Elinvoimaohjelman valmistelun tilannekatsaus kaupunginhallituksen ja konserni- ja 

elinvoimajaoston yhteisessä kokouksessa. 

4. Valmistelutyöryhmän ehdotus elinvoimaohjelman painopistealueista, tavoitteista ja toi-

menpiteistä. 

5. Konserni- ja elinvoimajaosto käsittely koskien elinvoimaohjelman luonnosta. 

6. Kaupunginvaltuuston elinvoima-työpaja, jossa linjataan ja priorisoidaan elinvoimaoh-

jelman painopistealueiden tavoitteet ja toimenpiteet. 

7. Valmistelutyöryhmä viimeistelee ehdotuksen elinvoimaohjelman painopistealueista, ta-

voitteista ja toimenpiteistä. 

8. Elinvoimaohjelman käsittely kaupungin johtoryhmässä. 

9. Elinvoimaohjelman käsittely elinkeinopoliittisessa neuvottelukunnassa. 

10. Elinvoimaohjelman hyväksyntä kaupunginhallituksessa. 

11. Elinvoimaohjelman hyväksyntä kaupunginvaltuustossa 
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