
Alajärvi 2030
Alajärven kaupungin strategia 2022 – 2025

Alajärven kaupunginvaltuusto 25.4.2022

Aitoa elämää Aaltojen keskellä - AlajärviAitoa elämää Aaltojen keskellä - Alajärvi



AITOA ELÄMÄÄ 

AALTOJEN KESKELLÄ 

ALAJÄRVI 

Aitoa elämää Aaltojen keskellä - AlajärviAlajärven kaupungin strategia 2022 - 2025



Visio 2030

MAHDOLLISUUKSIEN ALAJÄRVI 

-

ELÄVÄ ALUEKESKUS

Aitoa elämää Aaltojen keskellä - AlajärviAlajärven kaupungin visio 2030



Missio

ALAJÄRVEN KAUPUNKI JÄRJESTÄÄ PALVELUT 

YHTEISTYÖSSÄ ERI TOIMIJOIDEN KANSSA 

EDISTÄEN HYVINVOINTIA, KAUPUNGIN ELINVOIMAA 

JA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ
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Arvot
• Yhteisöllisyys on työntekijöiden, päätöksentekijöiden ja asukkaiden osallisuuden ja 

aktiivisuuden edistämistä, syrjäytymisen ehkäisyä sekä osallistumista yhteisten 
tavoitteiden saavuttamiseen.

• Avoimuus uusia ajatuksia ja toimintatapoja sekä ihmisiä kohtaan.  

• Vastuullisuus toiminnan ja toimintatapojen kehittäminen ympäristö ja yhteiskunta 
huomioiden 

• Turvallisuus on sujuvaa arkea viihtyisässä ja turvallisessa asuin- ja elinympäristössä, 
varautuen yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutokseen. 

• Yrittäjämyönteisyys on yritystoiminnan kasvun ja edistämisen tukemista sekä myös 
sisäistä yrittäjyyttä, omakohtaista innostusta ja sitoutumista sovittujen tavoitteiden 
saavuttamiseen. Rohkeus uudistua ja uudistaa
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Strategiset päämäärät
• Yritystoiminnan, työllisyyden ja työvoiman saatavuuden edistäminen (elinvoima)

• Alkavat ja toimivat yritykset, infraan ja palvelurakenteeseen panostaminen, viestintä, teknologian hyödyntäminen, 

mahdollistava kaavoitus

• Opiskeluperäisen ja työperäisen maahanmuuton lisääminen, maahanmuuttajien integroiminen ja kotouttaminen, 

verkostoituminen

• Koulutuksen ja kouluttautumisen mahdollisuuksien vahvistaminen

• Kumppanuus ja osallistaminen
• Alueen toimijoiden yhteen hiileen puhaltaminen – asukkaat, 3. sektori, naapurikunnat, Järviseutu, elinvoimaiset kylät

• Ympäristövastuullisuus
• Vesistöjen ravinnepäästöjen vähentäminen, kulutuksen vähentäminen (ruokahävikki, energian kulutus, jne.)  

kiertotalous (kierrätyspisteet ym.)  

• Hiilijalanjäljen pienentäminen (rakentaminen, kalusto) 

• Hyvinvoiva ja osaava kuntalainen
• Terveyden ja hyvinvoinnin (myös henkisen) edistäminen: rakenteet niin, että ihmiset voivat huolehtia omasta 

terveydestään, liikuntapaikkojen saavutettavuus,  osallisuuden kasvattaminen, 
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Yritystoiminnan, työllisyyden ja työvoiman 
saatavuuden edistäminen

Aitoa elämää Aaltojen keskellä - Alajärvi

Tavoite Toimenpiteet ja sen kuvaus Mittarit Aika Vastuu

Yrittäjä-
myönteisyys

1. Yhtenäinen ja toimiva palvelupolku
2. Viestintä yritystarinoiden avulla
3. Hankintavuoropuhelut, elinkeino-

neuvottelukunta, kaupungin 
markkinointityöryhmä, tapaamiset 
valtuuston kanssa eri yhteyksissä

4. Yritysverkostojen aktivointi
5. Tuotannon jalostusasteen nosto

Asioiden käsittelyaika
Pk-yritysbarometri (AJJPYP)
Yritystarinat (JPYP)
Foorumista riippuen 1 – 4 kertaa 
vuodessa (JPYP+AJ)
Pidetyt tilaisuudet
Pidetyt tilaisuudet

Valtuusto-
kausi

JPYP
Khall

Yritysten 
säilyminen ja 
sijoittuminen 
alueelle

1. Tuotantoedellytysten ylläpito 
2. Viestintä muualla toimiville yrityksille 

alueen mahdollisuuksista
3. Toimitilarekisterin aktiivinen 

ylläpitäminen
4. Yritystilojen saatavuuden turvaaminen 

yhdessä eri toimijoiden kanssa
5. Seutukunnallisen vastuuaseman 

säilyttäminen 

Yrityskysely joka toinen vuosi

Perustettujen yritysten määrä 
Sijoittuneiden yritysten määrä 

Toimitilarekisteri (vapaana olevat 
tilat)

Vuosittain / 
Valtuusto-
kausi

JPYP
Khall

Alajärven kaupungin strategiset päämäärät



Yritystoiminnan, työllisyyden ja työvoiman saatavuuden 
edistäminen

Aitoa elämää Aaltojen keskellä - Alajärvi

Tavoite Toimenpiteet ja sen kuvaus Mittarit Aika Vastuu

Työvoiman 
saatavuus 
paranee

1. Työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton 
lisääminen

2. TE-palveluiden siirto kunnille 2024
3. Koulutuksen ja kouluttautumisen 

mahdollistaminen
4. Paluumuuttajiin kohdistuva kampanja

KV-työntekijöiden osuus
Lasten valmentava 
opetus
Ystäväperhetoiminta 
(integroinen 
yhteiskuntaan)

Valtuusto-
kausi

Khall
Sivltk
JAMI

Monipaikkaisuus 
lisääntyy

1. Digipalveluiden lisääminen
2. Etätyömahdollisuuksien lisääminen 

(tiedonsiirto, lupamenettely, työpisteet, 
yhteisöllinen työtila, infra ym.)

Kaupungin palvelut 
sähköisinä vuonna 2024
Etätyöpisteiden määrä, 
etätyötä tekevien määrä

Valtuusto-
kausi

Khall
JAMI + 
JPYP

2. Asteen ja 
korkeakoulutuks
en säilyttäminen 
alueella

1. Yhteistyön tiivistäminen alueen 2. asteen 
toimijoiden kesken 

2. Toimiva koulutusyhteistyö (esim. täsmä- ja 
muuntokoulutukset, yrityskoulutus, 
oppisopimuskoulutus)

Koulutuspaikkojen 
määrä ja täyttöaste

TE-palvelun omat 
mittarit

Sivltk
JAMI
EPMKK
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Aitoa elämää Aaltojen keskellä - Alajärvi

Tavoite Toimenpiteet ja sen kuvaus Mittarit Aika Vastuu

Yritysten vienti 
lisääntyy

1. Vienninedistämismatkat yritysten ja JPYP:n
ja kaupungin edustajan kanssa

2. Ystävyyskaupunkitoiminnan aktivointi

Viennin määrä 
kohdeyrityksissä
1 – 3 aktiivista 
kontaktointia

Vuositaso
/valtuustokau
si

JPYP

Kv-työvoimam
määrän 
lisääntyminen

1. Kv-opiskelijoiden/yritysten aktivointi
2. Muuttajapaketti
3. Alueelle muuttaneiden kotouttaminen ja 

sitouttaminen  
4. Kotouttamissuunnitelman päivittäminen

Kv-opiskelijoiden määrä 
alueen yrityksissä 
(opinnäytetyöt ym.) 
Kyselyt 1 – 2 / vuosi

Valtuustokau
si
Vuosittain/va
ltuustokausi
6 / 2022

JAMI
Khall

Verkostoituminen 1. Alueen kansainvälisten kontakti-verkkojen 
kokoaminen yhteen

Tapaamiset 1 – 3 / vuosi Vuosittain Khall
JPYP
JAMI

Alajärven kaupungin strategiset päämäärät
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Kumppanuus ja osallistaminen

Aitoa elämää Aaltojen keskellä - Alajärvi

Tavoite Toimenpiteet ja sen kuvaus Mittarit Aika Vastuu

Kumppanuuspöydät 1. Seuraparlamentti
2. Yrittäjien, yhteisöjen ja kuntalaisten 

tulevaisuustyöpajat (foorumit) 
Yhdistystoiminnan ja 3. sektorin toiminnan 
mahdollistaminen 

1 / vuosi Valtuusto-
kausi

Sivltk
JPYP

Kotouttaminen ja 
sitouttaminen

1. Yhteistilaisuuksia alueen asukkaiden, 
koulujen ja yhteisön kesken

1 – 2 / vuosi Valtuusto-
kausi

JAMI
Sivltk

Äänestysvilkkauden 
nostaminen

1. Vaalipaneelin järjestäminen
2. Vaalit aktiiviseksi tiedotusteemaksi
3. Ennakkoäänestyspaikka kauppakeskukseen 

Äänestysprosent
ti

Khall

Nuorten aktivoiminen 
/ tavoittaminen

1. Aktiivinen kanava viestinnälle nuorille 
(nuorisovaltuusto)

2. Kohtaamispaikkojen mahdollistaminen

Käyttäjäkyselyt Sivltk
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Ympäristövastuullisuus 

Aitoa elämää Aaltojen keskellä - Alajärvi

Tavoite Toimenpiteet ja sen kuvaus Mittarit Aika Vastuu

Liikenteestä tulevien 
päästöjen vähentäminen 

1. Etäyhteyksien hyödyntäminen kaikissa toiminnoissa: 
kokoukset ja palaverit 

2. Kaupungin ajoneuvot hankitaan vähäpäästöisyys ja 
kokonaistaloudellisuus huomioiden elinkaariajattelun 
pohjalta

3. Kevyen liikenteen väylien kunnossapito ja lisääminen
4. Lähituotannon ja –palveluiden käyttö

Km-korvauksiin 
käytetyt eurot

Käytetyt eurot

Valtuusto
kausi

Tekltk

Syntyvän jätteen määrä / 
lajitellun jätteen määrä

1. Ruokahävikin minimoiminen 
2. Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen lisääminen

Biojätteen määrä
Jätteen määrä

Valtuusto
kausi

Tekltk
Millespakka
Sivltk

Kulutuksen vähentäminen 1. Laadukkaiden tuotteiden hankinta
2. Tuotteiden käyttäminen elinkaaren loppuun 

(kiertotalous)

Jätteen määrä? Valtuusto
kausi

Tekltk
Sivltk

Julkisten tilojen 
käyttöasteen nostaminen 

1. Luovutaan turhista tiloista
2. Kaupungin omat toiminnot omissa tiloissa 

Omat vs. vieraat 
tilat

Valtuusto
kausi

Tekltk

Ympäristövastuullisuus 1. Vastuullisuus toiminnan ja toimintatapojen 
kehittämisessä kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti

Kiinteistöjen 
energiaoptimointi

Valtuusto
kausi

Tekltk
Sivltk
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Hyvinvoiva ja osaava kuntalainen 

Aitoa elämää Aaltojen keskellä - Alajärvi

Tavoite Toimenpiteet ja sen kuvaus Mittarit Aika Vastuu

Lasten ja nuorten 
osaamisen ja 
osallistumisen 
kasvattaminen 

1. Kohtaamispaikkojen kehittäminen (fyysiset ja 
virtuaaliset) 

Paikkojen ja 
osallistujien määrä

Vuosittai
n / 
Valtuusto
kausi

Sivltk

Liikuntapaikkojen käytön 
lisääminen

1. Varausjärjestelmän käyttöön saaminen
2. Liikuntapaikkojen ja –tapahtumien 

aktiivinen markkinointi
3. Liikunta- ja hyvinvointitapahtumien

järjestäminen (seuraparlamentti, 
yhdistykset)

4. Kokonaissuunnitelma keskusta-alueelle 
(kaupunki, JPYP, yritykset, yhteisöt) 

Käyttöaste
Tapahtumien 
määrä

Valtuusto
kausi 

Sivltk

Museoiden ja kirjastojen 
käyttöasteen lisääminen

1. Kulttuurikasvatussuunnitelman 
toteuttaminen / kaiken ikäisille

Tapahtumien ja 
osallistujien määrä

Sivltk
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Hyvinvoiva ja osaava kuntalainen 

Aitoa elämää Aaltojen keskellä - Alajärvi

Tavoite Toimenpiteet ja sen kuvaus Mittarit Aika Vastuu

Hyvinvointijohta
-misen 
kehittäminen 

1. Vuotuiset hyvinvointiraportit valtuustolle / 
kuntalaisten hyvinovoinnin tilan vuotuinen 
raportointi 

2. Hyvinvointimittareiden määrittämisen 
talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 

Kuntajohdon Hyte-
kertoimen prosessi-
indikaattorit

Vuosittain 
/ 
Valtuusto-
kausi

Sivltk

Terveemmät
kuntalaiset

1. Riittävän liikunnan edistäminen: 
liikuntapalveluiden saavutettavuus, matalan 
kynnyksen liikuntamahdollisuudet

2. Terveellinen ravinto: kaupungin järjestämän 
ruokailujen laatu, kaupungin tiloissa myytävien 
tuotteiden terveellisyys (liikuntapaikat, 
koulujen välipalat) 

3. Kannustaminen päihteettömyyteen: 
nuorisotoimen ennaltaehkäisevä työ, yhteistyö 
3. sektorin kanssa

Yhteiset: 
THL:n Hyte
kertoimen 
tulosindikaattorit 

Koulutustilaisuudet 
kaikille 
väestöryhmille

2021-2024 Sivltk
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Poimintoja kuntalaiskyselystä

Aitoa elämää Aaltojen keskellä - AlajärviAitoa elämää Aaltojen keskellä – Alajärvi 

• yritysten houkutteleminen alueelle
• teiden kunnossapitoon panostaminen 
• uimahallin sunnuntain aukiolo
• nuorille ajanviettoa muu kuin liikunta ja risteyspaikka
• kyläkoulujen säilyttäminen ja kehittäminen
• kyliin lasten liikuntakerhoja 
• tapahtumien lisääminen
• yhdistysten toimitilat
• istutukset ja aktiivinen tori, säännölliset 

toritapahtumat, toripäivä, Palotorin kehittäminen
• Valkealammen kehittäminen
• matalan kynnyksen liikuntatapahtumia 
• matalan kynnyksen tapahtumia perheille / 

pienemmille lapsille
• koiraharrastuskenttä ja koirapuisto
• mopoparkki / temppuilupaikka

• lasten liikennepuisto
• puistoalueiden lisääminen
• kulkuyhteyksien parantaminen (esim. Seinäjoki)
• valoja keskustaan yöllä
• kulttuuritarjontaa (teatteri yms.) 
• Alajärven ranta-alueen kehittäminen
• liikuntakohteiden markkinointi / tiedotus
• eri alueiden tasapuolinen huomioiminen / 

kehittäminen 
• lisää kävely- ja pyöräteitä
• jatkokoulutuksen kehittäminen, että nuoriso 

pysyy alueella
• piha-alueiden ja puistojen siisteys, tienvarsien 

siirtiminen

Miten lisäisit kuntalaisten viihtyisyyttä ja 
viihtymistä Alajärvellä?



Poimintoja kuntalaiskyselystä

Aitoa elämää Aaltojen keskellä - AlajärviAitoa elämää Aaltojen keskellä – Alajärvi 

• avoimuus päätöksenteossa
• parempi koulutustarjonta
• Alajärven oman identiteetin vahvistaminen
• asenneilmastoa pitäisi uudistaa avoimemmaksi ja avarakatseisemmaksi, nuorten ottaminen mukaan 

toimintaan.
• kaupungin työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtinen, jotta saadaan parempia palveluita
• parempi yrittäjien huomioiminen esim. yrityskäynneillä, kuulumisten kysyminen, yhteistyön 

kehittäminen yritysten ja kaupungin välille
• vuokra-asuntojen puute
• Puolueiden yhteistyö yli puoluerajojen
• sivukylien huomioiminen ja toiminnan kehittäminen 
• keskustan elävoittäminen

Mikä on tärkein asia, mitä Alajärven kaupungin 
tulisi kehittää ja miten sitä kehittäisit itse?


