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Kuntastrategian päivitys
• Nykyinen kuntastrategia on hyväksytty keväällä 2018:

Kuntastrategia: Menestyvä Hämeenkyrö 2030 - Hämeenkyrö
(hameenkyro.fi)

• Strategia on monilta osin vanhentumassa, varsinkin 2023 alkaen
• Keskustelut päivittämisestä on aloitettu viime toukokuussa
• Tavoite on ajantasaistaa päätavoitteet ja uudistaa sanoitusta
• Tarvitaan myös esittelyä havainnollistava kuvitus
• Luonnosta voi nyt kommentoida, tulee valtuustoon helmikuussa

https://hameenkyro.fi/palvelut/kunta-ja-hallinto/kuntastrategia-menestyva-hameenkyro-2030/


9. VIESTINTÄKANAVAT
• Palvelukohtaiset viestintäjärjestelmät (Wilma, Päikky)
• Kunnan www-sivut ja tiedotteet
• Some-kanavat ja kunnan asioista keskustelu yhteisöllisesti (ei vaan kunnan, vaan

muidenkin)
• Digitaaliset ja muut mediat
• Paikallislehti
• Kunnan tilaisuudet
• Asukkaille lähetettävä henkilökohtainen kirje

4. PALVELUMME
Olemme ylpeitä ja teemme näkyväksi,
miten upeassa paikassa olemme ja
elämme: eläväinen kunta, hyvät palvelut,
mahtavan hienot ihmiset, puhdas luonto
ja säilyttämämme elämänrytmi.
1. Kasvun ympäristö: Turvallinen
kasvun, oppimisen, hyvinvoinnin
kokonaisuus ja aktiivinen vapaa-aika.
2. Toimintaympäristö: Optimi
elinympäristö erilaiselle asumiselle,
harrastuksille, aktiivinen kumppani
yrittämiselle ja työllistämiselle.
3. Luonnonympäristö: Koe
Pirkanmaan luonnon ja maisemien
helmi, rento, kestävä ja sujuva
elämäntapa.

2. KOHDERYHMIEN
YDINTARPEET

Eri ikäisten
• elämiseen
• asumiseen
• elinkeinoihin
• turvallisuuteen
liittyvät
• perustarpeet,
• sosiaaliset tarpeet ja
• itsensä toteuttamisen

tarpeet

8. ONNISTUMISEN MITTARIT
• Talous- ja tilastomittarit
• Kasvun ympäristön mittarit
• Toimintaympäristön mittarit
• Luonnonympäristön mittarit

5. HOUKUTTAVUUS-
TEKIJÄ(T)

Sijainti valtatien
varrella, Tampereen
talousalueella.
Asuminen
kansallismaisemien ja
vesistöjen keskellä.
Sujuva arki antaa
aikaa elämälle.

1. KOHDERYHMÄT
• Kuntalaiset

(nykyiset ja
tulevat)

• Kunnan
määräaikaiset
asukkaat

• Kesäasukkaat
• Matkailijat ja

vierailijat

7. SUURIMMAT
PANOSTUKSET

Hämeenkyrön kunta
panostaa ihmisten
elinikäisen kasvun
mahdollisuuksiin,
asumiseen, liikkumisen ja
elinkeinojen
toimintaympäristöön.

6. SUURIMMAT TULOERÄT
• Verotulot ja valtionosuudet
• Käyttömaksut (yritystoiminta ja asukkaat)
• Mitä muuta?

3. ARVOLUPAUS

Olemme tavoitettavissa,
tarjoamme osallisuutta,
haemme ratkaisuja,
autamme onnistumaan
ammattitaidollamme.

Hämeenkyrön strategian olennaiset osat



Missio, visio, arvot

Missio (= miksi kunta on olemassa?)
• Itseensä luottava Hämeenkyrö on hyvän elämän koti

Visio (= millaista ihannekuntaa kohti kuljemme?)
• Elinvoimainen Hämeenkyrö houkuttelee yhteisölliseen elämään viihtyisässä ympäristössä

Arvot (avataan vielä lauseiksi)
• Empaattisuus (yhteisenä tavoitteena on asuminen ja eläminen ihminen keskiössä - ratkaisuja

ihmisten tarpeisiin)
• Vastuullisuus (sis. kestävyyden, tehdään mitä luvataan vikkelästi, ratkaisukykyä ja –halua)
• Osallisuus (tilaa asumiselle, elämälle, eläimille, sujuva arki, hyvät harrastukset, avoin viestintä,

vuorovaikutus, uudistuminen, yhteistyö)



Hyvät kasvun ja
oppimisen ympäristö

Verraton
luonnonympäristö

Toimiva ympäristö
elämiselle



Seuraavat diat kuvaavat kolmea strategista
päämäärää ja niiden sisältöä.
• Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö (nykyisin hyvinvoiva

hämeenkyröläinen)
• Toimiva ympäristö elämiselle (nykyisin ohittamaton Hämeenkyrö)
• Verraton luonnonympäristö (nykyisin Pirkanmaan vihreä helmi)

• Sanoitukset eivät ole vielä valmiit, nyt ehtii vielä vaikuttaa
• Lopullinen sisältö muotoillaan tammikuun aikana, myös painoasu
• Valittaviin kirjauksiin pitää myös sitoutua
• Päämäärille valitaan avaintavoitteet ja tärkeimmät toimenpiteet



Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö: Turvallinen kasvun,
oppimisen, hyvinvoinnin kokonaisuus ja aktiivinen vapaa-aika.

• Tarjoamme turvalliset kasvun ja oppimisen polut
• Turvallinen eteneminen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen kautta toiselle asteelle (lukio

keskeisessä osassa). Huomioon myös Saskyn järjestämä koulutus (Iisakki ja Osara).

• Varmistamme kuntalaisten kiittämät Sote –palvelut
• Sujuva yhteistyö Pirhan kanssa (kunnassa tarjolla nopeat ja laadukkaat verkko- ja lähipalvelut

kaikissa sote-asioissa)
• Kokonaisuus, jossa hyvinvointialueen toimesta yhdistyvät julkiset tilat, hyvät sote-palvelut ja

uudenaikaista kerrostaloasumista

• Vahvistamme hyvinvointia rakentavaa yhteisöllisyyttä
• Yhteiset tilat: Hämeenkyrö talo, yksityiset palvelut lisääntyneet ja uuden kunnantalon ympärillä

erilaista senioriasumista (mm. uutta vanhusten tuettua palveluasumista)
• Kylät matkailun, tapahtumien ja asumisen mahdollisuuksina (yhteistyö kyläaktiivien kanssa)
• Kaikki kuntalaiset saavat osallistua kunnan kehittämiseen (edistyminen hyte-kertoimissa)
• Liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut (liikuntapalveluiden keskittymä jäähallin ympärillä mutta

ulkokuntosaleja yms. myös muualla. Pappilan perhepuistoalueella jokaiselle jotakin.)



Toimiva ympäristö elämiselle: Optimi elinympäristö
erilaiselle asumiselle, harrastuksille, aktiivinen
kumppani yrittämiselle ja työllistämiselle.
• Rakennamme houkuttelevaa ja siistiä kuntaympäristöä

• Sopiva asumisväljyys vahvuutena
• Taajamien täydentäminen ja tehokkaampi käyttö
• Uusia hyvätasoisia vuokra-asuntoja perheille
• Sasi-Mahnala yleiskaava valmistuu
• Muuttaminen helpoksi (esitäytetty muuttoilmoitus)

• Kehitämme toimivaa liikkumisen ympäristöä ja työssäkäynnin matkaketjuja
• Joukkoliikenne

• Tiet ovat kunnossa, toimivat liikenneyhteydet Tampereelle: yhteys Tampereen bussien ja ratikan
syöttöliikenteeseen

• Kävely- ja pyöräilyväyliä parannetaan ja ne ovat käytettävissä eri sääolosuhteissa
• Maisematiestä (alkaen Pinsiöstä jatkuen Kyröskoskelle) tehdään matkailutie!

• Edistämme monimuotoista yrityselämää ja yrittäjyyttä
• Tuetaan palvelusektorin kasvupyrähdystä (palveluiden tavoitettavuus

Hämeenkyrönväylältä)

• Taajaman palvelujen näkyväksi tekeminen, markkinointisuunnitelma - kunta ja yritykset
kehittävät yhteistyömuotoja (oppilaitokset)



Verraton luonnonympäristö: Pirkanmaan luonnon ja
maisemien helmi, rento, kestävä ja sujuvan arjen
elämäntapa.

• Vahvistamme asemamaamme veto- ja pitovoimaisena Pirkanmaan vehreänä helmenä
• Tuotteistamme Hämeenkyrön mahtavat maisemat ja luonnon valtakunnallisesti ja maailmalle

huomioitavaksi. Idyllinen, edullinen, todellinen!
• Rakennamme houkuttelevaa sekä siistiä kuntaympäristöä

• Hämeenkyrössä kulttuuri ja taide ymmärretään yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lähteenä
• Laaditaan tapahtumien vuosikello:
• Erittäin vilkas kulttuurielämä: vilkas tapahtuma- ja kulttuuritarjonta tuo ihmisiä paikkoihin, missä

voi kohdata muita ja nauttia elämyksistä mm. Myllykolussa esitetään kesäisin oopperaa ja teatteria,
majoitus- ja ruokapalveluita

• Hyödynnämme Hämeenkyrön kulttuurimaisemaa ja ”hiljaiset paikat” Hämeenkyrössä
• Nobel, Kytömäki, Liisa Hietanen…

• Edistämme kestävään elämäntapaan siirtymistä ja ilmastotavoitteissa edetään vaiheittain.
• Kestävä elämäntapa arvostaa jokaisen omia valintoja. Myös kuntatalous toimii kestävällä tavalla.
• Vahvistamme luonnon ”helmen” asemaamme kehittämällä Osaralla uudistuvan maatalouden ja

hevostalouden keskittymää (vetää opiskelijoita eri puolilta maata) . Varhaiskasvatuksen vihreä lippu ja
Mahnalan ympäristökoulu antavat hyvän pohjan kestävän elämäntavan oppimiselle.



ALUSTAVAT AVAINTAVOITTEET
JA TOIMENPITEET
• Seuraavat sivut esittävät em. kolmen strategisen päämäärän

alustavia avaintavoitteita ja toimenpiteitä erityisesti vuosille 2023-
2024



Avaintavoitteet, luonnos!
PÄÄMÄÄRÄ AVAINTAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Hyvät kasvun
ja oppimisen
ympäristö:
Turvallinen
kasvun,
oppimisen,
hyvinvoinnin
kokonaisuus ja
aktiivinen
vapaa-aika.

Avaintavoitteet:
1. Tarjoamme turvalliset kasvun ja oppimisen polut
2. Varmistamme kuntalaisten kiittämät sote –palvelut
3. Vahvistamme hyvinvointia rakentavaa yhteisöllisyyttä

Toimenpiteet 2023 - 2024:
1. Koko Hämeenkyrössä tuotettava koulutustarjonta nykyistä paremmin esiin
2. Tiivis hyvinvoinnin yhteistyö Pirhan kanssa
3. Kulttuurin, liikunnan, hyvinvoinnin järjestöyhteistyö tehokkaaksi

Mittarit:
Valitaan joitakin kuvaavia mittareita seurannan avuksi
Positiivinen asukaslukukehitys
Kuntalais- ja henkilöstökyselyt
Henkilöstön hyvinvointimittarit



Avaintavoitteet, luonnos
PÄÄMÄÄRÄ AVAINTAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Toimiva
ympäristö
elämiselle:
Optimi
elinympäristö
erilaiselle
asumiselle,
harrastuksille,
aktiivinen
kumppani
yrittämiselle ja
työllistämiselle.

Avaintavoitteet:
1. Rakennamme vaihtoehtoja tarjoavaa asuntotuotantoa ja houkuttelevaa sekä siistiä kuntaympäristöä
2. Kehitämme toimivaa ja turvallista liikkumisen ympäristöä
3. Edistämme monimuotoista yrityselämää ja yrittäjyyttä

Toimenpiteet 2023 -2024:

1. Lisääntyvä asuntotarjonta ja paremmat asumisen vaihtoehdot
2. Joukkoliikenteen palvelutason kasvu ja uudelle maisematielle haetaan matkailutien asemaa
3. Palvelusektorin kasvupyrähdys, palvelujen parempi löydettävyys

Mittarit:
Valtaan tänne sopivat mittarit kuten mainitsemanne vaihtoehtoja tarjoava asuntotuotanto, Pientalojen
lisäksi säännöllistä rivitalo- ja kerrostalotuotantoa, työpaikkaomavaraisuus, tonttien myynti,
positiivinen verotulokehitys,
myönteinen työttömyys-, työllisyyskehitys



Avaintavoitteet, luonnos

PÄÄMÄÄRÄ AVAINTAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Luonnon-
ympäristö: Koe
Pirkanmaan
luonnon ja
maisemien
helmi, rento,
kestävä ja sujuva
elämäntapa.

Avaintavoitteet:
1. Vahvistamme asemamaamme veto- ja pitovoimaisena Pirkanmaan vehreänä helmenä
2. Hämeenkyrössä kulttuuri ja taide ymmärretään yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lähteenä
3. Tartumme välttämättömään kestävään siirtymään elinvoiman mahdollisuutena ja

ilmastotavoitteissa edetään käytännönläheisin askelin.

Toimenpiteet 2023 -2024:
1. Hämeenkyrölle tyypillisen vahvan luontosuhteen esiin tuominen
2. Vahva koordinaatio kulttuuri-, hyvinvointi- ja liikuntayhdistysten kanssa
3. Asumisen ja liikenteen energiankäytön kehittyminen. Uudistuva maatalous mahdollistaa

maaseutuelinkeinojen kehittymisen.

Mittarit:
Valitaan tänne sopivat mittarit



Avaintavoitteet ja vuosien 2023 – 2024
toimenpiteet aikajanalla
• Kasvun ympäristö

• Toimintaympäristö

• Luonnon ympäristö

2023

2023

2023

2030

2030

2030



Mittareista yleisellä tasolla

• Mittarit, joilla varmistamme strategiset
toimintaedellytyksemme?

• Strategisiin muutoksiin kykenevä kunnan
henkilöstö (kunnan 20-luvun panostus
osaamisen kehittämiseen)

• Toimintakatteen maltillinen kehitys,
vuosikatteen riittävyys, kevenevä lainoitus



Palveluissa onnistumisen mittaaminen

1. Kasvun ympäristö: Turvallinen
kasvun, oppimisen, hyvinvoinnin
kokonaisuus ja aktiivinen vapaa-aika.

2. Toimintaympäristö: Optimi
elinympäristö erilaiselle asumiselle,
harrastuksille, aktiivinen kumppani
yrittämiselle ja työllistämiselle.

3. Luonnonympäristö: Koe
Pirkanmaan luonnon ja maisemien
helmi, rento, kestävä ja sujuva
elämäntapa.

• Hyvinvointimittarit?
• Peruskoulun päättäneet, toisen asteen tutkinnot.

Miten? Varhaiskasvatuksen piirissä, miten?
• Kuntalais- ja henkilöstökyselyt
• Henkilöstön hyvinvointimittarit

• Vaihtoehtoja tarjoava asuntotuotanto. Pientalojen
lisäksi säännöllistä rivitalo- ja kerrostalotuotantoa.

• Työpaikkaomavaraisuus
• Toimintakatteen maltillinen kehitys, vuosikatteen

riittävyys, kevenevä lainoitus

• Positiivinen asukaslukukehitys, vähintään 0,5 %
• Tontit
• Positiivinen verotulokehitys, vuosittainen seuranta
• Myönteinen työttömyys-, työllisyyskehitys



Mittariesimerkkejä kuntastrategialle -
pohdittavaksi
• Elinvoiman mittareita: Uusien yritysten + asukkaiden

lukumäärä/vuosi, yritysten henkilöstömäärän kehitys, erilaiset
kyselyt, uusien kokeilujen määrä, valmiit ohjelmat (esim.
ympäristöohjelma), työpaikkaomavaraisuus, työttömät
työnhakijat, avoimet työpaikat

• Hyvinvoinnin mittareita: Hyvinvointikertomuksen laadinta ja sen
mittarit, sairasvakuutusindeksi, kulkutapajakauma,
kasvihuonepäästöt, kuntalaiskyselyt.

• Osallisuuden mittareita: Osallistujien määrä, käyttäjien määrä ja
palaute, yhteisten kokousten määrä, kokousten
osallistujamäärä, kokouksissa saatujen ideoiden ja ehdotusten
määrä, osallisuuden kokemus (kysely)



Päivi Myllykangas
Senior Partner

Trimmi Inspire Oy

Paivi.myllykangas@trimmi-inspire.com
+358 40 743 6417

www.trimmi-inspire.com

Johtoryhmän työskentelyä tukeneet:

Pauliina Inervo
Senior partner

Trimmi Inspire Oy

pauliina.inervo@trimmi-inspire.com
+358 44 344 5677

www.trimmi-inspire.com

”Trimmaa osaamista ja inspiroidu!”
”Trim Your skills and get Inspired!”
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mailto:pauliina.inervo@trimmi-inspire.com
http://www.trimmi-inspire.com/

