
Haapaveden kaupunki on asukkaidensa muodostama yhteisö, joka tuottaa 

hyvinvointia järjestämällä palveluita ja edistämällä elinkeinoelämän palvelui-

ta. Haapavesi säilyy tulevaisuudessa itsenäisenä elinvoimaisena kaupunkina. 

Haapaveden vahvuudet nousevat kaupungin historiasta ja sen ainutlaatuisesta 

luonnosta. Kaupunki haluaa edellytyksiä monipuolisille asumisvaihtoehdoille 

sekä harrastustoiminnalle paikkakunnan luonto ja omaleimainen kulttuuri hyö-

dyntäen. Näiden asioiden pohjalta kaupunginvaltuusto on valinnut painopiste-

alueiksi tässä strategiassa esitetyt asiat.
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Sivistyskaupunki
Haapavesi on historiastaan tunnettu koulutuskaupunki, jonka koulutustarjonta vastaa tulevaisuu-

den tarpeisiin ja haasteisiin. Haapavedellä on kaupungin järjestämä hyvä perusopetus ja oma 

lukio sekä monikunnallisena toimintana Jokihelmen opisto. Haapaveden kaupungilla on pitkät pe-

rinteet myös Yliopisto yhteistyöstä. Toisen asteen koulutuksessa Haapavedellä on Jokilaaksojen 

koulutuskuntayhtymä JEDUN kaksi koulutuspistette ja Haapaveden opisto. Taiteen perusopintoja 

voi suorittaa kansalaisopiston lisäksi Jokilaaksojen musiikkiopistossa. 

Ympäristö ja luonto
Haapavesi on alueellaan poikkeuksellinen luonnoltaan. Pelkästään korkeuserot tekevät luonnos-

ta omaleimaisen.  Haapavedellä sijaitsevat myös merkittävät Ainalin lintujärvet. Kaupunki pystyy 

paremmin hyödyntämään luonnon mukanaan tuomat mahdollisuudet luontomatkailun järjestämi-

seen. Luontoliikunta on yksi kaupungin vahvuustekijä. Viihtyisä asuinympäristö tekee kaupungis-

tamme houkuttelevan asuinpaikkakuntana. Haapavedellä on koko ajan saatavissa tontteja sekä 

omakotitalojen että kerros- ja rivitalojen tarpeisiin. 

Elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö
Haapaveden kaupungilla on pitkät perinteet elinkeinoelämän kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Ar-

vostamme sekä suuria yrityksiä, että pieniä yhden henkilön yrityksiä. Kaupunki pitää aktiivisesti 

yhteyttä paikallisiin yrittäjiin ja toimii valtakunnallisesti. Meitä on helppo lähestyä ja osaamme 

auttaa yritysten käynnistys ja kehitysvaiheissa. Tunnistamme elinkeinoelämän kehittämistarpeet 

ja olemme valmiita panostamaan sen tarpeisiin. 

Positiivisuus
Kaupunkina haluamme kertoa positiivista kuvaa itsestämme ja asuinympäristöstämme. Tulevai-

suudessa kaupunki näyttäytyy positiivisena asuin- ja matkailukuntana. Kaupungin henkilöstön 

ja asukkaiden positiivisuus sekä innostus ja halu työhön ja tuloksiin edesauttavat tavoitteiden 

saavuttamista ja toiminta-ajatuksen toteutumista.

Nämä tavoitteet jakaantuvat seuraaviin osatavoitteisiin:

Kaupungin talous pidetään sellaisessa kunnossa, että kaupungin itsemääräämisoikeus 

säilyy.

•  Vuosikate on koko ajan positiivinen.

•  Velkaantumista toteutetaan vain niihin investointeihin, mitkä lisäävät tehokkuutta tai paranta-   

   vat kaupungin tulovirtaa.

•  Muutosten ennakointia lisätään.

•  Palvelujen voidaan tuottaa joko kaupunki organisaation tuottamina tai ostamalla niitä markki-

   noilta.

•  Strategian toteuttamisaikana kiinnitetään huomiota kaupunkikonsernin omistajapolitiikkaan  

   niin että kaupungin kokonaishyöty tulee aina huomioiduksi.

Asumisviihtyisyys lisääntyy.

•  Asuinympäristön viihtyisyyttä lähdetään parantamaan arkkitehtiosaston tekemän työn perus

   teella.

•  Kaupungin asukkaat mukaan viihtyvyyden parantamiseen.

•  Kaavoituksella huolehditaan monipuolisesta tonttitarjonnasta.

•  Asuinympäristön siisteyteen kiinnitetään enemmän huomiota ja epäkohtiin puututaan.

Kaupunki on e-valmiuksien edelläkävijä.

•  Valmiuksien ja laitteiden hankkiminen varhaiskasvatukseen ja kouluille.

•  Sähköisten palveluiden lisääminen.

•  Ikäihmisen e-valmiuksien lisääminen.

•  e-kilpailutoiminnan mahdollisuuksien selvittäminen.

•  Valokuituverkko kattavasti kaupungin asukkaiden käyttöön.
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Koulutuspalvelujen järjestäminen taloudellisesti ja terveellisesti.

•   Koulutus järjestetään taloudellisesti ja turvallisesti, jotta niissä voidaan toteuttaa opetusta 

    uuden opetussuunnitelman mukaisesti. 

•   Koulujen tarkastelu oppilasmäärän, talouden ja terveellisten tilojen pohjalta. 

•   Kouluissa otetaan käyttöön kiusaamisen nollatoleranssi.

•   Kaupunkiin rakennetaan uusi koulu, jossa on lukio, yläaste ja nuorisotilat. Koulun suunnitte- 

    lussa otetaan huomioon mahdollisuus ala-asteen siirtymisestä samoihin tiloihin.

Varhaiskasvatuspalvelujen järjestäminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

•  Julkisten ja yksityisten palveluiden määrän/yksiköiden tarkastelu.

Toisen asteen koulutuksen turvaaminen. 

•  Kaupunki säilyy houkuttelevana opiskelupaikkakuntana.

•  Kumppanuuskampuksen kokonaisvaltainen hyödyntäminen.

•  JEDUN kahden yksikön ja Haapaveden opiston toiminnan turvaaminen.

•  Elinkeinoelämän ja koulutuksen välittömän vuorovaikutuksen mahdollistaminen.

Korkeatasoinen elinikäinen oppiminen.

• Jokihelmen opiston opetustarjonnan parantaminen ja avoimen korkeakouluopintojen palaut-

   taminen.

• Jokilaaksojen musiikkiopiston opetustarjonnan turvaaminen

HYVINVOIVA HAAPAVESI

Lasten ja nuorten ongelmien vähentäminen varhaisen puuttumisen avulla.

• LAPE-ohjelma ja LP-keskustelut käytössä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa.

Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien turvaaminen.

•  Jokaisella lapsella on vähintään yksi harrastus.

Kolmas sektori enenevässä määrin mukaan yhteistyöhön.

•  Yhdistyksiä tuetaan Leader-rahoituksella toteutettavissa hankkeissa.

•  Palkitaan vuosittain aktiiviset toimijat.

•  Tuetaan yhdistyksiä ja järjestöjä toimimaan eri ikiryhmine hyvinvoinnin edistämiseksi. 

    yhteistyössä kaupungin kanssa. Tämä huomioidaan myös avustuksissa.

Monipuolisten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien turvaaminen.

• Nykyiset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet säilyvät.

•  Luontoliikuntapaikat lisääntyvät.

Monipuoliset kulttuuri- ja kirjastopalvelut.

•  Kulttuurikeskus Kirnu vakiinnuttaa paikkansa monipuolisena keskuksena.

•  Kirjastopalvelut säilyvät ja kehittyvät. 

Kotona pärjäämistä tuetaan.

•  Yli 75 vuotiaista 94% asuu kotona.

•  Palvelutarjonta kehittyy kotona asumista tukevaksi.

Yritysten toiminta edellytysten mahdollistaminen.

•  Sekä toimisto- että hallitiloja on tarjolla joustavin vuokra ja lunastusratkaisuin.

•  Isoja elinkeinohankkeita edistetään voimakkaasti.

•  Yritysmyönteisyys lisääntyy ja kaupunkia on helppo lähestyä.

•  Uusi nopea päätöksenteko yritysasioissa.

Uusiutuvasta energiasta tulee vahvuustekijä.

•  Haapavesi on edelläkävijä uudistuvan energian yritystoiminnasta.

•  Kaupunki on aktiivisesti mukana biotaloushankkeissa.
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Matkailusta tulee uusi vahvuustekijä.

•  Matkailualan toimijat löytävät toisensa ja yhteismarkkinointi lisää toimintaedellytyksiä.

Kaupungin hankintaohjeet uudistetaan huomioimalla paikalliset toimijat.

•  Paikalliset yrittäjät osaavat tarjota kaupungin hankintoihin.

•  Lähiruuan käyttöä lisätään.

Hyvien asioiden ja vahvuuksien korostamista viestinnässä

Positiivisia uutisia on negatiivisia enemmän.

•  Viestintäsuunnitelma otetaan käyttöön.

•  Positiivisuus koko organisaatioon.

•  Sisäinen yrittäjyys.

Avoimuus ja ennakoiva tiedottaminen. 

•  Viranhaltijapäätökset laitetaan julkisesti nettiin.

•  Ostolaskujen koonti laitetaan julkisiksi nettiin.

•  Päätöksenteko on läpinäkyvää ja ennakoitavaa.

Tiivistettynä kaupungin strategia voidaan toteuttaa seuraavasti:

Pikkuisen paremmin 
Pikkuisen paremmin kertoo ideoivasta ja osallistuvasta kulttuurista. Niin 

kaupungin työntekijät kuin kuntalaisetkin osallistavat aktiivisesti toimin-

nan parantamiseen. Ideoita etsitään alati toiminnan tehostamiseen, kustan-

nustehokkuuteen sekä parempaan palveluun, hyvinvointiin ja elinvoimai-

suuteen.

Positiivisesti
Kaupunkina haluamme välittää positiivista kuvaa itsestämme ja asuinym-

päristöstämme. Tulevaisuudessa kaupunki näyttäytyy positiivisena asuin- 

ja matkailukuntana. Kaupungin henkilöstön ja asukkaiden positiivisuus 

sekä innostus ja halu työhön sekä tuloksiin edesauttavat tavoitteiden saa-

vuttamisessa. Positiivinen viestintä on aktiivista.

Hyvää palvelua
Kaupunki on asukkaita ja yrittäjiä varten. Pyrimme palvelemaan välittäen, 

rivakasti ja fi ksusti. Kehitämme aktiivisesti palveluprosessejamme ja vaa-

limme hyvinvointia. Myös kaupunkilaiset kohdistavat palvelevan asenteen 

toisilleen ja kaupungissa vieraileville. Kaupunki voi joko tuottaa itse palve-

lut tai tuottaa ne ostamalla ne yksityisiltä toimijoilta.
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