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HARJAVALTA 2025

HARJAVALTA ON
VUONNA 2025

VAHVA JA ROHKEA
Strategiset painopisteemme vuoteen 2025:
KASVUN JA
YRITTÄJYYDEN
HARJAVALTA

LAADUKKAIDEN
PALVELUIDEN
HARJAVALTA

YHTEISÖLLISYYDEN
JA VAPAA-AJAN
HARJAVALTA

KASVUN JA YRITTÄJYYDEN HARJAVALTA

Harjavallan menestyksen moottorina ovat yritykset ja
niiden tarjoamat työpaikat. Harjavalta verkottuu julkisen
liikenteen avulla maakunta- ja muihin keskuksiin.

Toimenpiteet:
1. Houkutellaan aktiivisesti uusia asukkaita ja yrityksiä
2. Vahvistetaan yritysten toimintamahdollisuuksia ja korostetaan
teollisuutta maailman puhtaimpana
3. Huolehditaan toimivien liikenneyhteyksien kehittymisestä
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LAADUKKAIDEN PALVELUIDEN
HARJAVALTA
Harjavallan kaupunki uudistuu aktiivisesti kehittämällä
kuntapalveluita ja palveluiden johtamista 2020-luvun
tarpeisiin. Toiminta perustuu avoimuuteen,
luottamukseen ja yhteistyöhön.
Toimenpiteet:
1. Kehitetään palvelumuotoja ja -verkkoa uusia mahdollisuuksia ja
yhteistyömuotoja hyödyntämällä
2. Hyödynnetään kaikki mahdollisuudet kuntien välisen yhteistyön
lisäämiseksi ja alueellisten palveluiden turvaamiseksi
3. Varmistetaan kaupungin vahva talous ja kyky ennakoida ja
reagoida muutoksiin ketterästi
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YHTEISÖLLISYYDEN JA VAPAA-AJAN
HARJAVALTA
Harjavallan asukkaat ovat tyytyväisiä asuin- ja
elinympäristöönsä. He ovat aktiivisia ja heillä on
mahdollisuus valita useista harrastuksista ja vapaaajanviettomahdollisuuksista.

Toimenpiteet:
1. Markkinoidaan aktiivisesti harrastus- ja asumismahdollisuuksia
2. Suunnitellaan harrastustoimintaa yhdessä kaupunkilaisten ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
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OHJELMAT STRATEGIAN TOIMEENPANON VÄLINEINÄ
(2018-2020)
Kasvun ja yrittäjyyden
Harjavalta

Laadukkaiden
palveluiden Harjavalta

Yhteisöllisyyden ja
vapaa-ajan Harjavalta

Harjavallan menestyksen moottorina ovat
yritykset ja niiden tarjoamat työpaikat.
Harjavalta verkottuu julkisen liikenteen
avulla maakuntakeskukseen ja muihin
solmukohtiin.

Harjavallan kaupunki uudistuu aktiivisesti
kehittämällä kuntapalveluita ja
palveluiden johtamista 2020-luvun
tarpeisiin. Toiminta perustuu
avoimuuteen, luottamukseen ja
yhteistyöhön.

Harjavallan asukkaat ovat tyytyväisiä
asuin- ja elinympäristöönsä. He ovat
aktiivisia ja heillä on mahdollisuus valita
useista harrastuksista ja vapaaajanviettomahdollisuuksista.

1.
2.

3.

Houkutellaan aktiivisesti uusia
asukkaita ja yrityksiä
Vahvistetaan yritysten
toimintamahdollisuuksia ja
markkinoidaan teollisuutta
maailman puhtaimpana

1.

Kehitetään palvelumuotoja ja verkkoa uusia mahdollisuuksia ja
yhteistyömuotoja hyödyntämällä

2.

Hyödynnetään kaikki
mahdollisuudet kuntien välisen
yhteistyön lisäämiseksi ja
alueellisten palveluiden
turvaamiseksi

3.

Varmistetaan kaupungin vahva
talous ja kyky ennakoida ja
reagoida muutoksiin ketterästi

Huolehditaan toimivien
liikenneyhteyksien kehittymisestä

Elinvoimaohjelma

Hyvinvointiohjelma
Yhdistysohjelma
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1.

Markkinoidaan aktiivisesti
harrastus- ja asumismahdollisuuksia

2.

Suunnitellaan harrastustoimintaa
yhdessä kaupunkilaisten ja
kolmannen sektorin toimijoiden
kanssa

STRATEGIAN TOIMEENPANO, SEURANTA JA
ARVIOINTI
Toimeenpano:
Kaupunkistrategian toimeenpanon ohjaamiseksi kaupunki laatii kolme
ohjelmaa: elinvoimaohjelman, hyvinvointiohjelman ja yhdistysohjelman
valtuustokaudelle 2018-2021. Ohjelmat laaditaan siten, että ne toimivat
vuoden 2019 talous- ja toimintasuunnitelman perustana. Ohjelmat
päivitetään tarvittaessa jokaisen talousarvion laadinnan yhteydessä.
Kaupunkistrategian ja ohjelmien toimeenpanoa tarkennetaan edelleen
osastojen ja vastuualueiden omien yksityiskohtaisten suunnitelmien avulla.

Seuranta ja arviointi:
Kaupunkistrategian ja siihen liittyvien ohjelmien toteutumista seurataan ja
arvioidaan vuosittain. Kaupunkistrategia päivitetään tarvittaessa vuosittain
ja vähintään kerran valtuustokauden aikana.
Painopisteet, toimenpiteet ja niiden toteuttaminen kirjataan vuosittain
talousarvioon toiminnan ja talouden suunnitelmaan. Niiden toteutumista
seurataan tilinpäätöksen yhteydessä.

7

