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Tausta
Strategia ja sen laadintatyö

• Kuntastrategia on kunnanvaltuuston hyväksymä strategia, josta kunnan kaikki keskeisin 
päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen johdetaan.

• Kuntastrategiaa on valmisteltu laajassa vuorovaikutuksessa. Alkuvuoden aikana on järjestetty 
valtuuston työpajoja sekä tämän lisäksi valtuustoryhmien, strategiatyön ohjausryhmän ja kunnan 
johtoryhmän työskentelyä. Strategiatyön aikana toteutettiin kaksi kyselyä asukkaille ja 
muuramelaisille sidosryhmille. Kyselyillä kerättiin näkemyksiä Muuramen nykytilasta ja 
vahvuuksista, keskeisimmistä kehittämiskohteista sekä kerättiin uusia ideoita kunnan 
kehittämiseksi.

Strategian toimeenpano, seuranta ja arviointi
• Strategiaa laadittiin tilanteessa, jossa kunnan rooli tulee muuttumaan merkittävästi 

hyvinvointialueuudistuksen ja TE-palveluiden uudistuksen myötä. Tämä luo mahdollisuuksia, 
mutta samalla tulevien vuosien ennakointi on haastavaa. 

• Kuntastrategiaa toteutetaan erillisellä strategian toimeenpano-ohjelmalla sekä talousarviossa 
asetettavilla vuotuisilla tavoitteilla. 

• Strategian toimeenpano-ohjelmaa tarkastellaan vuosittain keväällä. Samassa yhteydessä tarpeen 
mukaan arvioidaan ja tarkennetaan valtuustokauden tavoitteita.  

• Strategian toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätösraportoinnin yhteydessä. Strategiatyön 
yhteydessä asetettiin lisäksi yhdeksän strategista mittaria.
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Visio 2035: Maailman onnellisin Muurame
Arvot: Asukaslähtöinen, rohkea ja vastuullinen

Sijainnin hyödyntäminen ja tunnettavuuden lisääminen

Elinkeinoelämän edelläkävijä
Vetovoima ja 

yrittäjäaktiivisuus

Asuminen, 
liikenne ja 

elinympäristö 

Hyvinvointi, 
osallisuus ja 
sujuva arki

Johtaminen ja 
talous

Mahdollistava kuntatalous
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö
Verkostoyhteistyö

Lasten ja nuorten hyvinvointi, turvallinen kasvu ja osallisuus

Mutkattoman asioinnin Muurame

Aktiivinen ja tyytyväinen kuntalainen

Monipuolinen eri tarpeita ja ikäryhmiä huomioon ottava asuminen

Hiilineutraali Muurame 2035

Hyvää elämää tukeva ja turvallinen elinympäristö

Asukasmäärä

Suosittelijat

Sairauspoissaolot

Talouden tunnusluvut

Työpaikat

HYTE-kerroin

Näitä  seuraamme

4



Visio 2035
Maailman onnellisin 

Muurame
Luomme edellytyksiä muuramelaisten 

onnelliselle arjelle ja vapaa-ajalle.



Arvot
Arvot ohjaavat Muuramen kunnan toimintaa ja päätöksentekoa.

Asukaslähtöinen

• Kehitämme toimintaamme huomioiden kaikki ikä- ja asukasryhmät. 
Kysymme ja hyödynnämme asukkaiden mielipiteitä kunnan kehittämisessä. 
Olemme avoimia ja asiointi kanssamme on sujuvaa ja helppoa. 

Rohkea

• Olemme avoimia tulevaisuudelle sekä uusille ideoille ja kokeiluille. 
Uskallamme tehdä päätöksiä ja lähestymme asioita luovasti ja 
ratkaisukeskeisesti.

Vastuullinen

• Toimimme vastuullisesti ja luotettavasti. Kehitämme Muuramea kestävästi 
tuleville sukupolville. 
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Sijainnin hyödyntäminen ja tunnettavuuden lisääminen

Elinkeinoelämän edelläkävijä

Monipuolinen eri tarpeita ja ikäryhmiä huomioon ottava 
asuminen

Hiilineutraali Muurame 2035

Hyvää elämää tukeva ja turvallinen elinympäristö

Mutkattoman asioinnin Muurame

Vision saavuttamiseksi asetimme  
valtuustokauden tavoitetta 

Aktiivinen ja tyytyväinen kuntalainen

Lasten ja nuorten hyvinvointi, turvallinen kasvu ja osallisuus

Mahdollistava kuntatalous

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Verkostoyhteistyö
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Vetovoima ja yrittäjäaktiivisuus

Sijainnin hyödyntäminen ja tunnettavuuden lisääminen
Hyödynnämme Muuramen vetovoimaista sijaintia. Aluesuunnittelussa hyödynnämme valtatien vartta 
alueen rakentamisessa ja yritysten sijoittumisessa. Kehitämme toimivia liikenneyhteyksiä. Päivitämme 
Muuramen mainestrategian. Markkinoimme ja kerromme palveluistamme ja vahvuuksistamme sekä 
lisäämme valtakunnallista ja kansainvälistä näkyvyyttä.

Elinkeinoelämän edelläkävijä 
Kehitämme aktiivisesti omaa elinkeinopoliittista osaamistamme ja  yrittäjille tarjottavia palveluita. 
Vahvistamme uusien työpaikkojen syntyä ja työn tekemisen edellytyksiä Muuramessa – myös 
paikkariippumattomasti. Edistämme yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa edellytyksiä uuden teknologian 
hyödyntämiseen, hiilineutraalisuuteen sekä luontomatkailuun. 
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Asuminen, liikenne ja elinympäristö
Monipuolinen eri tarpeita ja ikäryhmiä huomioon ottava asuminen

Tarjoamme monipuolisia ja viihtyisiä tontteja sekä asumisvaihtoehtoja eri puolilla Muuramea. Uudet alueet liittyvät 
kestävästi  olemassa oleviin alueisiin. Jo olemassa olevia alueita sekä uusia alueita kehitetään laaja-alaisesti tarpeiden 
mukaan. 

Hiilineutraali Muurame 2035

Suosimme uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä kunnan eri toiminnoissa  kuten asumisessa ja liikenteessä. 
Kehitämme kiertotaloutta osana ilmastotyötä. Edistämme kestäviä liikkumisen muotoja sekä ympäristöystävällisiä 
toimintatapoja.

Hyvää elämää tukeva ja turvallinen elinympäristö
Otamme huomioon palveluiden saavutettavuuden sekä asukkaiden moninaisuuden elinympäristöjä suunniteltaessa. 
Panostamme lähialueen liikenneyhteyksiin mm. turvallisia kevyenliikenteen reittejä kehittäen. Edistämme 
aluesuunnittelussa mahdollisuuksia nauttia lähiluonnosta sekä vesi- ja viheralueista. 
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Hyvinvointi, osallisuus ja sujuva arki
Lasten ja nuorten hyvinvointi, turvallinen kasvu ja osallisuus
Kehitämme oppimisympäristöjä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.  Jokaisella lapsella ja nuorella on 
mahdollisuus harrastaa. Tunnistamme varhain lasten ja nuorten huolia ja annamme tukea. Edistämme lasten ja 
nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tuemme perheiden ja kotien arkea ja hyvinvointia.

Mutkattoman asioinnin Muurame
Muuramessa tarjoamme selkeät palvelukanavat ja etsimme ratkaisuja yhdessä kuntalaisten, järjestöjen ja yritysten 
kanssa. Myös uuden kuntalaisen on helppo asettua kuntaan ja asioiminen kunnassa on sujuvaa ja helppoa.

Aktiivinen ja tyytyväinen kuntalainen
Mahdollistamme kaikkien osallistumisen ja kehitämme osallistumisen keinoja. Teemme yhteistyötä paikallisten 
toimijoiden kanssa. Kehitämme monipuolisia kulttuuripalveluja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kehitämme 
Liikkuva Muurame – toimintaa. Tarjoamme luonnonläheisiä harrastamisen ja liikkumisen mahdollisuuksia 
kaikenikäisille. 

10



Johtaminen ja talous

Mahdollistava kuntatalous
Huolehdimme, että kustannustehokkuus, laatu ja vaikuttavuus palveluiden tuottamisessa paranee. 
Arvioimme myös palveluiden tuottamistapoja. Kunnan omistukset ovat tehokkaassa käytössä ja 
omistajapolitiikka on aktiivista ja ajantasaista. 

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö
Panostamme ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun sekä esihenkilö- ja työyhteisötaitojen kehittämiseen. 
Henkilöstön ideoita ja näkemyksiä hyödynnetään kunnan toiminnan kehittämisessä. 

Verkostoyhteistyö
Ylläpidämme ja kehitämme kuntien ja muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä toiminnan eri tasoilla.
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Strategiset mittarit
Mittari Lähtötilanne Tavoitetaso

Väestömäärä (31.12.) 10 426 (2021) +150 asukasta/vuosi

Työpaikkojen määrä 2811 (2019) +30 työpaikkaa/vuosi

Net Promoter Score eli Nettosuositteluindeksi
Asukkaiden suositteluhalukkuus (NPS) 
(Asteikko -100 … +100), kysely

50 (2021)
(n=258) 55 tai yli

Vastaajamäärä kasvaa

Yrittäjien suositteluhalukkuus (NPS)
(Asteikko -100 … +100), kysely

62 (2021)
(n=26)

65 tai yli
Vastaajamäärä kasvaa

Kunnan työntekijöiden suositteluhalukkuus (NPS)
(Asteikko -100 … +100), kysely

41 (2021)
(n=34)

45 tai yli
Vastaajamäärä kasvaa

Hyte-kerroin (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen)
(Asteikko 0-100) sotkanet

72 (2021) 80 tai yli

Kuntien arviointimenettelyn kriteeristön täyttyminen
(kriisikuntakriteerit)

Yksikään ei täyty Yksikään ei täyty

Konsernin lainat, euroa/asukas 4 371 (TP 2021*) Pysyttäytyminen valtakunnallisen 
keskiarvon alapuolella

Henkilöstön sairauspoissaolot, kalenteripv/HTV1 20 (2021)

(kunta-alan keskiarvo 17)

Vähenee
Alhaisempi kuin kunta-alan 

työnantajien maan keskiarvo
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