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Taustaa strategiatyölle
Pieksämäen kaupungin strategia on uudistettu syksyllä 2021. Strategiatyön aikana toimintaympä-
ristössä on ollut muutamia erityisen merkittäviä ilmiöitä ja muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet työn 
taustalla.

•  Sote-uudistus. Eduskunta päätti kesäkuussa 2021, että sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämisvastuu siirtyy kunnilta perustettaville hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.

• TE-palvelut. Tällä hetkellä TE-toimistojen vastuulla olevat henkilöasiakas-, työnantaja- ja 
yrityspalvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuonna 2024. Näin ollen kuntien vastuu työllisyy-
den hoidosta kasvaa.

•  Korona. Suomessa on eletty koronapandemian ja erilaisten rajoitustoimien keskellä maa-
liskuusta 2020 lähtien. Syksyllä 2021 käynnistyi maassamme nk. pandemian kolmas aalto, 
jonka seurauksena tartuntamäärät kasvoivat merkittävästi. Marraskuussa 2021 yli 12-vuo-
tiaista yli 80 % oli saanut kaksi rokotetta.

• Väestökehitys. Koronan aikana maan sisäisessä muuttoliikkeessä on havaittu merkittävä 
poikkeama aiempaan kehitykseen. Esimerkiksi Helsingin muuttotase on kääntynyt negatii-
viseksi, kun taas osa maaseutumaisista kunnista on onnistunut kääntämään maan sisäisen 
muuttoliikkeen positiiviseksi. Pieksämäellä kokonaisnettomuutto oli 35 henkilöä plussalla 
tammi-syyskuussa 2021*. Ilmiön yhteydessä on puhuttu paljon monipaikkaisuudesta, etä-
työstä ja digitalisaation mahdollisuuksista.



VISIO 2030 
– Elämäsi asemapaikka
Meillä arki sujahtaa turvallisesti raiteilleen ja kaupunki pysyy liikkeellä. Meitä pieksämäkeläisiä on 
moneen junaan, hyppää mukaan!

Strategiatyössä määriteltiin Pieksämäen strategiset päämäärät vuoteen 2030 ja niiden alle valtuusto-
kautta koskevat tavoitteet vuoteen 2025.

Strategiset päämäärät 2030
1. Turvaamme kestävällä kuntataloudella edellytykset pito- ja vetovoiman 

lisäämiseen

2. Tarjoamme toimivat palvelut keskustassa ja kylillä, sekä teemme yhteistyötä 
kumppanien kanssa

3. Kehitämme viihtyisiä ja toimivia asuinympäristöjä koko maaseutukaupungin 
alueella

4. Vahvistamme asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta



1. Turvaamme kestävällä kuntataloudella edellytykset 
pito- ja vetovoiman lisäämiseen
• Vahvistamme elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä

• Vahvistamme työvoiman saatavuutta yhteistyössä kumppanien kanssa

• Lisäämme yritysten ja kaupungin yhteistyötä

• Kehitämme uudenlaisia ja joustavia tapoja tuottaa palveluja

• Korostamme kaupungin vahvuuksia, sijaintia, luontoa ja luontoon liittyviä harrastuksia 
 markkinoinnissa

• Parannamme mahdollisuuksia monipaikkaiseen asumiseen ja etätyöhön

2. Tarjoamme toimivat palvelut keskustassa ja kylillä, 
sekä teemme yhteistyötä kumppanien kanssa
• Rakennamme toimivaa yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa

• Vahvistamme kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia sekä liikunta- ja kulttuuripalveluja 
 yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

• Vahvistamme kykyä tuottaa palveluita uusilla, innovatiivisilla tavoilla

• Kehitämme koulutustarjontaa alueella ja teemme yhteistyötä koulutuksenjärjestäjien kanssa

• Teemme ilmastollisesti kestäviä valintoja palveluiden tuottamisessa ja järjestämisessä



3. Kehitämme viihtyisiä ja toimivia asuinympäristöjä
koko maaseutukaupungin alueella

• Elävöitämme kaupunkikuvaa yhteistyössä kiinteistön omistajien kanssa

• Kehitämme monipuolisia ja nykyaikaisia asumisen mahdollisuuksia

• Huolehdimme turvallisesta, siististä ja viihtyisästä kaupunkikuvasta

• Varmistamme turvallisen, esteettömän ja sujuvan liikkumisen kaupungissa jalan, pyörällä ja   
muilla kulkuvälineillä

• Elävöitämme kaupunkia tapahtumilla keskustassa ja kylillä yhteistyössä kolmannen sektorin 
ja muiden toimijoiden kanssa

4. Vahvistamme asukkaiden hyvinvointia ja
osallisuutta
• Tarjoamme lapsille ja nuorille turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön

• Osallistamme asukkaita  palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen

• Edistämme asukkaiden hyvinvointia yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa

• Vahvistamme asukkaiden mahdollisuuksia oman asuin- ja elinympäristön kehittämiseen

• Tarjoamme nuorille monipuolisia mahdollisuuksia vaikuttaa kaupungin kehitykseen



Strategian seuranta 
Strategian päämääristä ja tavoitteista johdetaan vastuualuekohtaiset kehittämissuunnitelmat. Talous-
arvion ja tilinpäätöksen yhteydessä kuvataan, miten strategisia päämääriä ja valtuustokauden tavoit-
teita on toteutettu. 

Viranhaltijat ottavat strategian päämäärät ja tavoitteet huomioon asioiden valmistelussa. Päätöksen-
tekijät huolehtivat siitä, että kaupungin päätökset ovat strategian mukaisia. 

Valtuustokauden puolivälissä tehdään strategian puolivälitarkastelu, jossa huomioidaan toimintaym-
päristössä tapahtuneet muutokset ja tehdään tarvittavat tarkennukset valtuustokauden tavoitteisiin 
ja strategian toimeenpanoon. 

Pieksämäen kaupunki seuraa valtuustokauden aikana kaupungin kehitystä kuvaavia muuttujia, joista 
keskeisimpiä ovat asukasluku ja nettomuutto, työttömyysaste, verokertymä, velka/asukas, vuosikate/
poistot, aloittaneet/lopettaneet yritykset ja työpaikkojen määrä.






