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VISIO 2025
Kauhava on koko Pohjanmaan Sydän, joka sijaitsee 
Seinäjoen, Vaasan ja Kokkolan keskiössä.

Kauhava haastaa alueen suuremmat kaupungit 
logistisella sijainnilla, väljällä ja joustavalla 
asumisella, laadukkaammilla lasten ja perheiden 
palveluilla sekä yli oman tarpeen pursuavalla 
työpaikkatarjonnalla.



KAUHAVA-KONSERNIN ARVOT
VASTUULLISUUS
Kannamme kestävän kehityksen perustalta vastuuta yhteisöstä, yksilöstä, ympäristöstä ja 
yhteisen Kauhavan tulevaisuudesta. Kaupunkikonsernina toimimme yhtenä kokonaisuutena. 
Tavoitteenamme on asukkaille ja yhteisöille suunnattujen palvelujen laadukas ja tehokas 
järjestäminen.

OIKEUDENMUKAISUUS
Noudatamme päätöksenteossamme tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta. Haluamme 
kaupunkikonsernin henkilöstön kehittävän itseään. Toimimme asukkaidemme ja henkilöstömme 
hyvinvoinnin tukena sekä suhtaudumme avarakatseisesti uusiin asioihin ja ihmisiin.

YRITTÄJYYS
Yrittäjyys on Kauhavan vahvuus. Toimimme yritysmyönteisesti ja palvelualttiisti yritysten ja 
ihmisten hyväksi. Reagoimme asioihin ripeästi. Olemme valmiit kokeilemaan erilaisia 
toimintatapoja. Edistämme luovuutta, yhteistoimintaa ja yrittäjyyttä kaupunkimme voimavarana. 



ELINVOIMA JA 
YRITTÄJYYS

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT – NÄITÄ TAVOITTELEMME 
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1. PALVELUT JA YMPÄRISTÖ
KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT – NÄISSÄ ON ONNISTUTTAVA:
1. Lapset, nuoret ja perheet ykköseksi – perheiden pysyminen ja muutto Kauhavalle, aktiivinen 

vaikuttaminen pendelöijien asumispaikkaratkaisuihin ja syntyvyyden nousuun.
2. Voimien kokoaminen – Kauhavan yhteishengen vahvistaminen, asukkaiden aktivointi 

yhteisöllisyyteen ja oman asuin- ja elinympäristön kehittämiseen sekä muuttajien kotouttaminen.
3. Koulu- ja palveluverkko – yhteisen Kauhavan palveluverkko kuntoon.
4. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen – panostaminen lasten ja nuorten 

palveluihin, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, monipuolisiin aikuis- ja vanhusväestön 
elämänlaatupalveluihin sekä turvalliseen ja viihtyisään asuinympäristöön.

STRATEGISET KÄRKIHANKKEET – NÄIHIN PANOSTAMME
 Toimenpideohjelma veto- ja pitovoiman parantamiseksi ja syntyvyyden nostamiseksi. Selvitetään: 

räätälöidyt muuttoratkaisut, asuntotonttien hinnan tarkistukset, vauvaraha, alennukset 
varhaiskasvatusmaksuista ja kotihoidon tuen kuntalisä.

 Hyvinvointikeskus – täyden palvelun hyvinvointikeskus Kauhavalle.
 Optimaalinen ja monipuolinen kouluverkko – turvataan perusopetus kaikissa pitäjissä.
 Asuinympäristön viihtyisyysohjelma – taajamat ja tiet kuntoon.
 Moderni kaupunkikeskusta ja elinvoimaiset kylät – kerrostalot torin ympärille, pitäjien vahvuuksien 

tukeminen.



2. ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS
KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT – NÄISSÄ ON ONNISTUTTAVA:
1. Yrittäjyysmyönteinen toimintaympäristö – nopea reagointi yritysten tarpeisiin. 
2. Nykyisten työpaikkojen säilyttäminen ja uusien työpaikkojen luonti – tuki kasvuyrittäjyydelle, 

uudet matkailu- ja palvelualan työpaikat, uudet investoinnit ja yritykset, uudistuva maa- ja 
turkistalous.

3. Maapolitiikka  – ennakoiva maanhankinta sekä kaavoittaminen yrityksille ja asumiseen.
4. Teollisuuden kilpailukyky – osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja hyvä 

toimintaympäristö.

STRATEGISET KÄRKIHANKKEET – NÄIHIN PANOSTAMME
 Yhteyksien parantaminen –valtatie 19:n nelikaistaisuus, kantatie 63 perusparannuksen 

loppuunsaattaminen, seututie 725 Ylihärmä – Koivulahti kantatieksi ja junayhteyksien turvaaminen.
 Uudistuva biotalous – alueellisten mahdollisuuksien hyödyntäminen ravinnon- ja energiantuotannossa, 

jalostusasteen nostaminen maa-, metsä- ja turkistaloudessa.
 Toimenpideohjelma teollisuusyritysten toimintaympäristön parantamiseksi – aktivointi 

investointeihin, tuotekehitykseen, verkostoitumiseen, yritysasiamiehen palkkaus, teollisuuden 
toimialaryhmän perustaminen, teollisuus- ja liiketonttien hinnanalennus sekä yhteistyö Vaasan 
energiaklusterin ja Kokkola – Pietarsaari alueen teollisuuden kanssa.

 Palvelu- ja matkailualan työpaikat – edistetään yksityisen hoiva- ja palvelualan sekä matkailualan 
työpaikkojen syntymistä Invest- ja VisitKauhava-toimilla.

 Valtatie 19:n alueen kehittäminen Alahärmässä asumisen, kaupallisten palveluiden, matkailun ja 
teollisuuden tarpeisiin.



3. TALOUS JA HENKILÖSTÖ
KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT – NÄISSÄ ON ONNISTUTTAVA:

1. Viisaat ja nuukat investoinnit sekä hankinnat – tuottavat investoinnit perusteellisen 
tarveharkinnan pohjalta elinkaarikustannukset huomioiden, vastuulliset hankinnat.

2. Budjettikuri – tiukan budjettikurin noudattaminen, kestävät ratkaisut palveluiden tuottamisessa ja 
omaisuuden hallinnassa.

3. Työn imu – hyvät työolosuhteet terveissä rakennuksissa, henkilöstön työhyvinvoinnin 
edistäminen, ikäjohtaminen sekä osaamisen kehittäminen.

4. Hyvä työnantajakuva – parhaiden tulevaisuuden osaajien rekrytointi.

STRATEGISET KÄRKIHANKKEET – NÄIHIN PANOSTAMME:
 Investointi- ja talouden tasapainottamisohjelma ”Ei Komian tähären”  – laaditaan investointi-

ja talouden tasapainottamisohjelma vuoteen 2030, investoidaan vain perusteellisen 
tarveharkinnan perusteella ja pyritään vuosittain vähintään nollatulokseen.

 Käytännöt yhtenäisiksi – kootaan ja harmonisoidaan hallintoa, sisäisiä toimintatapoja ja 
henkilöstöohjeistuksia sekä kehitetään sisäisiä prosesseja.

 Kannustava palkkausjärjestelmä – kehitetään palkkausjärjestelmää ja työn vaativuuden 
arviointia.

 Hankintaosaamisen kehittäminen – parannetaan kaupunkiorganisaation hankintaosaamista.



MITTARIT JA SEURANTA – NÄILLÄ MITATAAN 
ONNISTUIMMEKO 

Strategiset mittarit - seurataan vuosittain toimialakohtaisten laatu- ja 
tehokkuusmittareiden ohella:
 Kaupungin väkiluvun kehitys – tavoitteena pitää väkiluku vähintään ennallaan. Erikseen 

seurataan 0 -15 -vuotiaiden ja 16 - 64 -vuotiaiden määrän kehitystä sekä maan sisäistä 
muuttoliikettä.

 Työllisyysaste – tavoitteena Etelä-Pohjanmaan korkein työllisyysaste.
 Työpaikkojen määrä – tavoitteena nouseva työpaikkamäärä.
 Kaupungin taseen ylijäämä – tavoitteena kasvava ylijäämä
 Henkilöstön sairauspoissaolot – tavoitteena laskevat sairauspoissaolot.
 Kaupungin imagon kehittyminen – kahden vuoden välein toteutettava imagotutkimus.

Strategian tähtäin on vuodessa 2025:
- perusolettamukset, strategiset päämäärät, kriittiset menestystekijät ja strategiset 

kärkihankkeet tarkistetaan valtuustokausittain
- strategisten kärkihankkeiden toteumista seurataan vuosittain kaupunginhallituksessa.
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KAUHAVAN STRATEGIAKEHIKKO VUOTEEN 2025



LUPAAMME MYÖS:
 Tuottaa palvelut taloudellisesti ja tehokkaasti hyödyntäen digitaalisia ratkaisuja.
 Kaavoittaa vetovoimaisia asuntoalueita. 
 Varmistaa laadukkaan vuokra-asuntotarjonnan.
 Tehdä viestintäsuunnitelman ja -ohjeet.
 Tiedottaa kuntalaisille aktiivisesti ja lanseerata sisäisen markkinointikampanjan, jonka 

tavoitteena on saada kaikki asukkaat markkinoimaan Kauhavaa.
 Kannustaa seuroja ja yhdistyksiä yleishyödyllisiin investointihankkeisiin.
 Pitää kiinni laadukkaasta varhaiskasvatuksesta sekä koululaisten aamu- ja 

iltapäivätoiminnasta.
 Tarttua ennaltaehkäisevästi työttömyyteen, nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja turvata 2. 

asteen koulutustarjonnan.
 Kohentaa tiestön kuntoa, ulkoilureittejä ja liikuntapaikkoja, kunnostaa jokivarsia ja lisätä 

kulttuuritarjontaa. 
 Toteuttaa maahanmuuttajien kotouttamisohjelmaa yhteistyössä muiden tahojen kanssa. 
 Kehittää nuorten vapaa-ajan palveluita.
 Tarjota senioriasukkaille yhteisöllisiä asuinympäristöjä.

1. PALVELUT JA YMPÄRISTÖ



2. ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS
LUPAAMME MYÖS:
 Satsata VisitKauhava matkailumarkkinointiin kotimaassa ja Ruotsin Västerbottenissa 

yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 
 Huomioida matkailun kehittämisessä paikallishistorian, kuten häjy- , jääkäri- ja 

sotilaslentokoulutuksen perinteen. 
 Hyödyntää järvet ja luonnon matkailun ja asumisen kehittämisessä sekä kytkeä 

maatalouden ja matkailun kehittäminen yhteen (tilamyynti, Green Care jne).
 Edistää liike- ja teollisuustonttien menekkiä ja tyhjillään olevien kiinteistöjen täyttymistä 

InvestKauhava-toiminnan kautta. 
 Tukea Kauhavalla toimivia yrityksiä kasvuun Suomen Yrittäjäopiston kanssa.
 Hyödyntää kt63 ja vt19 risteysalueita asumisen, teollisuuden ja kaupallisten palveluiden 

laajentumisessa.
 Turvata alkutuotannon kehittämispalveluiden saatavuus (maatalous- ja turkistalous) ja 

tehdä selvityksen karja- ja turkistalouden uusista sijoittumispaikoista. 
 Edistää uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämistä ja kansainvälistymistä.
 Edesauttaa yritysten ja maatilojen omistajanvaihdoksia sekä yritysten välistä yhteistyötä.
 Arvioida merkittävien päätösten yritysvaikutukset.



3. TALOUS JA HENKILÖSTO
LUPAAMME MYÖS:
 Huolehtia käyttöomaisuuden arvosta ennakoivalla kunnossapidolla.
 Edistää yhteishenkeä ja luottamuksellista ilmapiiriä kaupunkiorganisaatiossa.
 Määritellä rakennusinvestointien hankintamallit tapauskohtaisesti.
 Luopua kaupungille tarpeettomista kiinteistöistä ja maa-alueista sekä hyödyntää kiinteistöt 

monipuolisesti.
 Tehdä tasapainoisia budjetteja ja pitää kurinalaisesti kiinni sovitusta investointiohjelmasta.
 Arvioida mahdollisuudet veropohjan vahvistamiseen.
 Johtaa henkilöstöä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.
 Pienentää muulle eläkkeelle kuin vanhuuseläkkeelle jäävien osuutta.
 Edistää aktiivisesti henkilöstön palvelualttiutta.

 Huolehtia henkilöstön työssä jaksamisesta, työtyytyväisyydestä sekä osaamisen ja 
organisaatiorakenteiden kehittämisestä.
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