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STRATEGIA PERUSTUU VALTUUSTO-OHJELMAAN

• Valtuusto-ohjelma on valmisteltu 
valtuustokauden alussa valtuustoryhmien 
yhteistyönä.

• Valtuusto-ohjelma sisältää keskeiset kunnan 
toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat 
linjaukset vuosille 2021–2025.

• Strategiassa linjaukset jalostuvat tavoitteiksi 
ja edelleen konkreettisiksi 
toimintasuunnitelmiksi. 

• Päätavoitteet ja niiden toteuttaminen 
viedään vuosittain talousarvioon, toiminnan 
ja talouden suunnitelmaan. Tavoitteiden 
toteutumista seurataan tilinpäätösten 
yhteydessä.
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MISSIO

YHDESSÄ 
PIRKKALAN
PARHAAKSI

Pirkkalan kunta on olemassa 
kuntalaisia varten. Kunnan 
tehtävä on turvata kaikkien 
asukkaiden elinmahdollisuudet ja 
tarjota hyvä elämän laatu. 

Kunnan tehtäviin kuuluvat myös 
paikkakunnan kehittäminen ja 
tulevaisuuden rakentaminen.

Tehtävien toteuttaminen 
edellyttää meiltä 
asiakaslähtöisyyttä sekä 
yhteisöllisyyden ja yhteistyön 
vaalimista. 
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VISIO

VIIDEN 
TÄHDEN 
KUNTA

Tahdomme tehdä Pirkkalasta 
viiden tähden kunnan. 

Tavoitteena on, että asiakas 
kokee saavansa meillä viiden 
tähden palvelua.

Tämä visio antaa työllemme 
suunnan ja ohjaa päivittäistä 
toimintaamme. Jokaisen työllä 
on merkitystä.

Viiden tähden Pirkkala, kuntastrategia 2021–2025



24.11.20227

TRENDIT

KAUPUNGISTUMINEN

TEKNOLOGIAN 
KEHITYS

ERIARVOISTUMINEN

MAAILMANLAAJUISET
KRIISIT



24.11.20228

TRENDIT

KESKEISET 
STRATEGIAAN 
VAIKUTTAVAT 
MUUTOKSET

24.11.2022

Polarisaatio

Teknologian kehitys

Kaupungistuminen

Väestön keskittyminen kaupunkiseuduille vaikuttaa myös 
esimerkiksi yhdyskuntarakenteeseen, elämäntapoihin ja arvoihin.  
Kansalaistoiminta lisääntyy.

Esimerkiksi virtualisoituminen, digitalisaatio, keinoäly, robotisaatio, 
nanomateriaalit ja bioteknologia muuttavat työtä ja palveluja.

Polarisaatio eli eriarvoistuminen voi koskea esimerkiksi 
toimeentuloa, vauraudenjakoa, hyvinvointia, palveluiden 
saatavuutta, koulutusta tai osallistumismahdollisuuksia.

Maailmanlaajuiset kriisit

Esimerkiksi ilmastonmuutos, koronapandemia, sodat, talouskriisi, 
energiapula ja energian hinnannousu.



KAUPUNGISTUMINEN
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• Kaupunkiseuduilla asuvan väestön osuus kokonaisväestöstä 
kasvaa. Talouksien keskikoko pienenee. 

• Kaupungistuminen vaikuttaa yhdyskuntarakenteeseen, joka 
tarkoittaa asuntoja, työpaikkoja, palveluja ja viheralueita sekä 
niiden välisten yhteyksien muodostamaa fyysistä ja toiminnallista 
kokonaisuutta.

• Kaupungistuminen muuttaa myös elämäntapoja, kulutustapoja ja 
arvoja. Elämisen tavat hajaantuvat ja monipuolistuvat.  Yksilöllisyys 
korostuu, tavat ja arvot pirstaloituvat. 

• Neljäs sektori nousee eli järjestötoiminnan ulkopuolinen 
kansalaistoiminta kasvaa. Moni tarttuu omien ja yhteisten 
elinolojen kehittämisessä itse toimeen aktivistina, omaehtoisella 
toiminnalla.



TEKNOLOGIAN KEHITYS

• Teknologian kehitys mullistaa elämää. Kehitys on nopeaa 
ja pitkävaikutteista.

• Ihmisillä on digitaalinen yhteys kaikkeen, kaikkialla ja kaikkina 
aikoina.

• Virtualisoituminen mahdollistaa todellisuuden simuloinnin 
koneellisesti.

• Kolmiulotteisen 3D-tulostuksen avulla voidaan tulostaa fyysisiä 
esineitä raakamateriaalista.

• Esineiden internet tarkoittaa sitä, että sensorit tulevat koteihin, 
vaatteisiin ja asusteisiin, kaupunkeihin, liikenteeseen ja 
energiaverkostoihin sekä valmistusprosesseihin.

• Automaation, robotisaation ja tekoälyn avulla rutiinityötä 
pystytään tekemään tehokkaammin ja edullisemmin.

• Bioteknologia hyödyntää eläviä organismeja, niiden osia 
tai ominaisuuksia tuotteissa.
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POLARISAATIO

• Polarisaatio tarkoittaa kahtiajakoa ja ryhmien eriytymistä. 

Eriytyminen voi ilmetä monessa muodossa. Se  voi näkyä 

esimerkiksi toimeentulossa, vauraudenjaossa, hyvinvoinnissa, 

palveluiden saatavuudessa tai koulutus- ja osallistumis-

mahdollisuuksissa.

• Eriarvoisuutta voi aiheuttaa myös elintason, elämänlaadun ja 

elämäntapojen myönteinen kehitys, johon kaikki ryhmät eivät 

pääse samassa määrin mukaan.

• Syrjäytymisellä tarkoitetaan yhteisöllisen toiminnan ulkopuolelle 

jäämistä. Useimmiten siihen liittyy myös sosiaalista, taloudellista 

ja terveydellistä osattomuutta ja eriarvoisuutta.

• Yhteiskunnan polarisaatio voi aiheuttaa vastakkainasetteluja.
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MAAILMANLAAJUISET KRIISIT

• Maailmanlaajuiset kriisit ovat sidoksissa toisiinsa. Kriiseistä 

elpyminen kestää vuosia.

• Ilmastonmuutos on kriisi, joka koskettaa ihmisten elämää 

maapallolla sen kaikissa muodoissa. Se vaikuttaa paitsi 

ympäristöön myös talouteen sekä sosiaalisiin ja poliittisiin oloihin. 

• Pandemiat, kuten korona, voivat vaikuttaa nopeasti koko 

yhteiskuntaan monin eri tavoin, kun väestöltä puuttuu 

immuniteetti nopeasti leviävää virusta vastaan.

• Sodat aiheuttavat humanitäärisiä kriisejä, joihin voi liittyä 

pakolaisaaltoja. 

• Energiakriisi syntyy kun energiasta on pulaa ja sen hinta nousee 

korkeaksi.

• Talouskriisi on ajanjakso, jolloin taloudella on vaikeuksia pitkään. 
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TOIMINTA-
PERIAATTEET

TAPAMME 
TOIMIA
VIISAASTI
JOKA PÄIVÄ
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Tahto uudistua

Korkea laatu

Kestävä kehitys

Päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen 
mahdollisuudet. Huomioimme päätöksenteossa ja toiminnassa sekä 
ympäristön, ihmiset, ihmisoikeudet että talouden näkökulmat. 

Haluamme tehdä asiat hyvin ja tähtäämme korkeaan laatuun. 
Korkea laatu edellyttää hyvää yhteistyötä kuntaorganisaation sisällä ja 

kumppaniemme kanssa. 

Olemme uteliaita kokeilemaan uusia ideoita ja kehitämme rohkeasti 
toimintatapojamme, jotta voimme vastata asiakkaiden tarpeisiin 
huomenna paremmin kuin tänään.
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TAVOITTEET

NÄMÄ ASIAT 
HALUAMME 
SAAVUTTAA
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Monipuoliset 
ja viihtyisät 

yritys- ja elinkeino-
mahdollisuudet

Laadukas ja
turvallinen 

elinympäristö

Parempi 
asiakaskokemus

Tasapainoinen 
talous

Osaavat ja 
hyvinvoivat 
kuntalaiset
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KEINOT

NÄIN 
SAAVUTAMME 
TAVOITTEET
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Monipuoliset 
ja viihtyisät 

yritys- ja elinkeino-
mahdollisuudet

Laadukas ja
turvallinen 

elinympäristö

Parempi 
asiakaskokemus

Tasapainoinen 
talous

Osaavat ja 
hyvinvoivat 
kuntalaiset

• Oikea-aikaiset
investoinnit

• Suunnitelmallinen
kehitystyö 
vaihtoehtoineen

• Kehitämme 
palvelujen 
vaikuttavuutta

• Yhtenäinen 
kasvun, opin ja 
hyvinvoinnin 
polku

• Elinikäinen 
oppiminen 

• Mielekkään arjen
ja  vapaa-ajan 
harrastusten 
mahdollistaminen

• Yrityskeskittymien 
vahvistaminen

• Työvoiman 
osaamisen 
kehittäminen 
muuntuviin tarpeisiin

• Motivoivat 
työolosuhteet 
henkilöstölle

• Toteutamme 
kestävää ja 
laadukasta 
yhdyskunta-
rakennetta

• Luonnon 
monimuotoisuuden 
edistäminen

• Viisaan ja turvallisen 
liikkumisen 
kehittäminen

• Helpot 
palveluväylät 
asiakkaille

• Aktiivinen 
yhteistyö 
kuntalaisten ja 
sidosryhmien kanssa

• Nopea reagointi 
ja palvelujen jatkuva 
kehittäminen



Visio

Tavoitteet

Missio

Toiminta-
periaatteet 

Monipuoliset ja viihtyisät 
yritys- ja elinkeino-

mahdollisuudet

Laadukas ja turvallinen 
elinympäristö

Osaavat ja hyvinvoivat 
kuntalaiset

Parempi 
asiakaskokemus

Tasapainoinen 
talous

Trendit
Polarisaatio

Teknologian 

murros

• Helpot palveluväylät 
asiakkaille

• Aktiivinen yhteistyö 
kuntalaisten ja sidosryhmien 
kanssa

• Nopea reagointi ja 
palvelujen jatkuva 
kehittäminen

• Oikea-aikaiset investoinnit
• Suunnitelmallinen 

kehitystyö vaihtoehtoineen
• Kehitämme palvelujen 

vaikuttavuutta

• Yhtenäinen kasvun, 
opin ja hyvinvoinnin 
polku

• Elinikäinen oppiminen 
• Mielekkään arjen ja  

vapaa-ajan 
harrastusten 
mahdollistaminen

• Yrityskeskittymien 
vahvistaminen

• Työvoiman osaamisen 
kehittäminen muuntuviin 
tarpeisiin

• Motivoivat työolosuhteet 
henkilöstölle

• Toteutamme kestävää 
ja laadukasta 
yhdyskunta-rakennetta

• Luonnon 
monimuotoisuuden 
edistäminen

• Viisaan ja turvallisen 
liikkumisen 
kehittäminen

Elinvoimainen, hyvinvoiva ja kasvava Pirkkala

Keinot

Maailmanlaajuiset 
kriisit

Kaupungistuminen


