
Suonenjoen kaupungin strategia 2018-2025 
 

 

 

Suonenjoen kaupungin visio 
 

Rohkeasta kehityksestään tunnettu mansikkakaupunki 
 

Suonenjoki uskaltaa ja haluaa kasvaa. Olemme hyvämaineinen ja 

mansikoistaan kansainvälisestikin tunnettu seutukaupunki. 
 

Visio tarkoittaa haluttua ja toivottua tulevaisuuden tahtotilaa. 

 

 

 

 

Suonenjoen kaupungin missio 

 

Sujuvaa ja aktiivista arkea viihtyisässä elinympäristössä 
 

Suonenjoki tarjoaa elämisen ja olemisen helppoutta turvallisessa 

kasvuympäristössä, missä arki sujuu ja kuntalaisemme viihtyvät. 

Suonenjoella hyvän elämisen edellytykset ovat kohdillaan. 
 

Missio on toiminta-ajatus, joka kuvaa organisaation olemassaolon merkityksen ja päivittäisen 

tekemisemme tarkoituksen. 

 

 

 

Tämän arjen lupauksemme takaavat: 
 

Hyvät ja monipuoliset lähipalvelut 

Erinomaiset liikunta- ja vapaa-ajan palvelut 

Hyvä liikenteellinen tavoitettavuus 

Luonnon läheisyys 
 

  



Toimintaa ohjaavat periaatteet 

 

Rohkeus  Yhteistyö Vastuullisuus 
 

Kaupunkistrategian uudistaminen toteutettiin avoimin mielin, puhtaalta pöydältä ja 

ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen katsoen. Tämän kaupunkistrategian myötä 

uudistamme organisaatiomme kulttuuria ja yhteisöämme toimimaan yhdessä, 

katsomaan samaan suuntaan ja etsimään vastuullisia ratkaisuja vaikeissakin 

paikoissa. Pidämme huolta asukkaistamme ja elinympäristöstämme. Meillä on 

rohkeus uudistua ja annamme itsellemme luvan oppia tekemistämme virheistä. 

 

 

Strategian painopisteet: 

 

- Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen 

- Asumisen ja elinympäristön kehittäminen 

- Savon yrittäjämyönteisin kaupunki 

- Viestinnän ja toiminnan uudistaminen 

 

 

Suonenjoen kaupungin strategian keskiössä on aktiivinen ja 

hyvinvoiva suonenjokelainen. 
 

 

Aktiivinen ja hyvinvoiva suonenjokelainen 

- Omaehtoiseen toimintaan kannustaminen 

- Ennakointi ja ennaltaehkäisevät palvelut 

- Ylpeä kotiseudustaan 

 

Toimivat lähipalvelumme edistävät suonenjokelaisten omaehtoista toimintaa ja kannustavat 

aktiiviseen sekä terveelliseen elämään. Palvelumme ovat riittäviä ja kuntalaisten saavutettavissa. 

 

Suonenjoella jokainen kokee olonsa turvalliseksi ikään tai elämäntilanteeseen katsomatta. 

Panostamme eriarvoistumisen ehkäisyyn sekä ennaltaehkäiseviin matalankynnyksen palveluihin. 

Tavoitteenamme on lapsi- ja perhepalveluiden sujuvuus. Varmistamme toimivat varhaiskasvatus- 

ja koulutuspalvelut suonenjokelaisille lapsille ja nuorille. 

 



Kannustamme kuntalaisiamme harrastamaan. Tuemme luovuutta ja liikkumista tarjoamalla 

monipuolisia ja helposti saavutettavia harrastusmahdollisuuksia. Huolehdimme ulkoilureiteistä ja 

lähiliikuntapaikoista. Hyvin hoidetut reitit ja liikuntapaikat ovat kaikkien tavoitettavissa ja iso osa 

maksutta käytettävissä. Monipuolinen kulttuuri- ja tapahtumatarjonta piristää arkeamme ympäri 

vuoden. 

 

Olemme ylpeitä savolaisesta lupsakkuudesta sekä monipuolisista vapaa-ajan palveluistamme. 

Ympärivuotiset ulkoilureitit, vesistöt ja ranta-alueet palvelevat asukkaitamme ja matkailijoita. 

Ainutlaatuinen ympäröivä luonto on voimavara, josta nauttimalla ammennamme hyvinvointia 

asukkaillemme. Erityinen ylpeydenaiheemme on aito ja oikea Suonenjoen mansikka. 

 

 

Asumisen ja elinympäristön kehittäminen 

- Monipuolinen tontti- ja asuntokanta 

- Liikenteellinen tavoitettavuus 

- Viihtyisä kaupunkikuva 

 

Kaavoitamme monipuolista asumista, vaalimme lähiluontoa ja tuomme joustoa lupakäytänteisiin. 

Kaupunki on aktiivinen monipuolisten asuin- ja yritysalueiden suunnittelussa ja käyttöönotossa. 

Mahdollistamme kaavoituksen kautta kaupungin toimintoja ja asukkaiden palvelutarpeita 

tukevien palvelutuottajien sijoittumisen Suonenjoelle. Keskeinen painopisteemme on keskustan 

kehittäminen ja asemanseudun rakentamisen vauhdittaminen. Myös haja-asutusalueilla 

mahdollistetaan rakentaminen varmistamalla riittävä kohtuuhintainen tonttitarjonta. 

 

Edistämme omalla aktiivisella vaikuttamistyöllä Suonenjoen liikenteellistä tavoitettavuutta ja 

joukkoliikenteen parempaa saatavuutta. Edistämme kaupunkialueella kävelyä, pyöräilyä ja 

haemme ratkaisuja, jotka tukevat älykkään ja vähäpäästöisen yksityisautoilun kasvua. 

 

Kaupunkikuvamme on viihtyisä ja Suomen vuodenaikoihin mukautuva. Edistämme esteettömyyttä 

ja liikkumisen helppoutta turvallisessa kaupunkiympäristössä. 

 

 

Savon yrittäjämyönteisin kaupunki 

- Ammattitaitoinen ja osaava työvoima 

- Aktiivinen yhteistyö 

- Arvosta suonenjokelaista 

 

Monipuolinen elinkeinorakenne takaa hyvät mahdollisuudet työllistymiseen ja yrittäjyyden 

aloittamiseen. Keskeinen tavoitteemme on yritysten ja oppilaitosten kanssa tehtävällä yhteistyöllä 

turvata osaava ja ammattitaitoinen työvoima alueemme yrityksiin. Huolehdimme kaupungin 

toimintaedellytyksistä luoden pohjaa yritystoiminnan kasvulle ja kehittymiselle. Tavoitteenamme 

on olemassa olevien ja uusien yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. 

 



Pidämme toimintaympäristömme kunnossa ja kaupunki toimii aktiivisena kumppanina yritysten 

kanssa. Yritystemme tarvitsemat palvelut sujuvat ja ovat matalan kynnyksen palveluna saatavilla. 

Yrityspalveluiden kokonaispalveluprosessi on tehokas ja nopea. Otamme asiat hoitaaksemme, 

olemme joustavia ja etsimme ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa.  

 

Arvostamme paikallisuutta ja alueemme yrityksiä. Suhtaudumme positiivisesti uusiin ideoihin ja 

kehittämisehdotuksiin. Edistämme alueen elinvoimaa sekä kannustamme yrityksiä uudistumaan ja 

kasvamaan. Hankintoja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan pienhankintoina lähialueilta. 

 

 

Viestinnän ja toiminnan uudistaminen 

- Prosessien sujuvoittaminen ja jatkuva parantaminen 

- Digi ja monikanavaisuus 

- Osallistaminen 

 

Uudistunut kuntastrategia näkyy kaupungin jokapäiväisessä toiminnassa, palvelualttiudessa ja 

asenteessamme. Toteutamme palvelumme lähtökohtaisesti omalla tuotannolla. Otamme kuitenkin 

rohkeasti käyttöön myös vaihtoehtoisia toimintamalleja sekä kumppaneita palvelujen 

tuottamiseen. Oman tuotantomme edellytyksenä on osoitettavissa oleva laatu ja 

kokonaistaloudellisuus. Tavoitteemme on vahvistaa eri palvelualueiden välistä yhteistyötä ilman 

tiedonkulun katkoksia. Tavoitteenamme on kannustaa tavoitteelliseen ja mielekkään työn 

tekemiseen, johon työntekijä voi itse vaikuttaa. Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista, 

työssä jaksamisesta ja työkyvystä. 

 

Järjestämme suonenjokelaisille palvelut taloudellisesti kestävällä tavalla. Kaupungin talouden 

pidämme tasapainossa ja omissa käsissä. Kestävä talous tarkoittaa, että tulorahoituksemme 

kattaa toimintamenomme sekä riittää vähintään investointien ja pääomakustannusten osittaiseen 

kattamiseen. Velkaa uskallamme ottaa jatkossakin kaupungin kehitystä tukevien investointien 

rahoittamiseen. Varaudumme maakuntauudistuksen mukanaan tuomaan 

valtionosuusuudistukseen niin, että pystymme tuottamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 

kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. 

 

Viestimme Suonenjoen vahvuuksista ja tuomme esiin positiivisia tarinoita kaupungistamme. 

Panostamme sähköisten palvelujen kehittämiseen ja ajankohtaistiedottamiseen. Tuemme sitä 

kehitystä, että suurin osa suonenjokelaisista hyödyntää sähköisiä palveluita, jotka ovat 

saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta useissa eri kanavissa. 

 

Haemme ratkaisuja tasavertaisiin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin ikään ja 

elämäntilanteeseen katsomatta. Olemme aktiivinen verkottuja ja vuorovaikutteinen kumppani. 

Kuulemme, mutta myös kuuntelemme. 


