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Missio ja visio 2030

Missio

Hyvinvoivat nokialaiset

Visio

Elinvoimainen ja ekologinen Nokia 2030
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Ohjaavat periaatteet

Palvelemme 

Tarjoamme ja kehitämme kuntalaisille laadukkaita 
palveluita asiakas- ja tarvelähtöisesti esimerkillisellä 

palveluasenteella. Toimimme eettisesti kestävällä tavalla 
ja ratkaisumme perustuvat korkeaan ammatilliseen 

osaamiseen. Viestimme aktiivisesti nykyisille ja tuleville 
kuntalaisille.
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Välitämme

Pidämme huolta työhyvinvoinnista. Kehitämme 
johtamista sekä työyhteisötaitoja. Kuulemme työntekijöitä 

asioiden valmistelussa. Huolehdimme työvoiman 
saatavuudesta ja pysyvyydestä.
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Toimimme tuottavasti 

Toimintamme verorahoilla on tehokasta, taloudellista ja 
vaikuttavaa. Kohdistamme voimavarat palvelujen 

käyttäjiin. Toimimme ratkaisukeskeisesti. Noudatamme 
demokratian ja hyvän hallinnon periaatteita. 
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Uudistumme

Kehitämme toimintaamme rohkeasti ja kannustamme 
uudistumiseen. Rohkaisemme jokaista jakamaan ideansa 

ja tietonsa muiden kanssa. Verkostoidumme 
monipuolisesti yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa 

kaupunkiseudulla ja kansallisesti. Osallistumme 
mahdollisuuksien mukaan tutkimus-, kehitys- ja 

innovaatiohankkeisiin.
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Painopiste 1.
Hyvinvoiva ja osallistuva 

nokialainen

Toimimme asukaslähtöisesti sekä kannustamme ja 
luomme mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan. 

Ennakoimme hyvinvointia haastavia ilmiöitä. 
Vahvistamme nokialaisten omaa vastuunkantoa 

hyvinvointia edistävillä palveluilla sidosryhmien kanssa.

Rakennamme vahvistavan ja turvallisen kasvu- ja 
oppimispolun sekä mahdollistamme elinikäisen 

oppimisen.
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Painopiste 2. 
Kasvua mahdollistava 

kaupunkirakenne

Turvaamme kaupungin pitkäaikaisen kasvun 

aktiivisella maapolitiikalla. 

Suunnittelemme monipuolisia, kaupunkikuvallisesti 
laadukkaita asuin- ja yritysalueita sekä rakennamme 

asemanseutua ja tiivistämme keskustaa. 

Kehitämme ranta-alueita virkistyskäytölle ja asumiselle. 

Ennakoimme palveluverkkotarpeet kaupungin kasvaessa. 
Kehitämme liikenneverkkoamme ja edistämme sujuvaa 

liikkumista ja asiointia.
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Painopiste 3.

Pirkanmaan paras yrityskunta

Edistämme yhdessä yritysten kanssa kansainvälisesti tunnettua 
bio- kierto- ja energiatalouden Eco3 –yritysaluetta sekä muuta 

ympäristöystävällistä liiketoimintaa ja liiketoimintojen 
ekosysteemejä. 

Tuemme yritysten kasvua ja toimimme aktiivisena kumppanina 
yritysten kanssa. Toteutamme mahdollisuuksien mukaan 

pienhankintoja lähialueilta. 

Yrityspalveluissa toimimme tehokkaasti ja nopeasti. 

Toteutamme uusia ratkaisuja työvoiman ja työmarkkinoiden 
tarpeisiin.
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Painopiste 4.
Kestävä ja turvallinen Nokia

Huolehdimme ympäristön kestävyydestä ottamalla 
omassa toiminnassamme käyttöön uusia ekologisesti 

kestäviä ratkaisuja. Vaalimme luonnon monimuotoisuutta. 
Kehitämme yhdenvertaisia mahdollisuuksia luonnossa 

virkistäytymiseen. Lisäämme elinympäristön siisteyttä ja 
turvallisuutta.
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Politiikkaohjelmat ja kärkihankkeet
Painopiste 1.  

Politiikkaohjelma: Hyvinvointiohjelma 

Kärkihanke: Osallisuuden edistäminen

Painopiste 2.  

Politiikkaohjelma: Strateginen yleiskaava 

Kärkihankkeet: Elävä ja elinvoimainen keskusta, Rantojen kaupunki, Liikenneyhteyksien ja 
liikkumisen kehittäminen

Painopiste 3.

Politiikkaohjelma: Elinkeino-ohjelma

Kärkihanke: Eco3:n jatko-ohjelma

Painopiste 4.

Politiikkaohjelma: Elinympäristöohjelma

Kärkihanke: Hiilineutraalikunta
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