
KUHMON KAUPUNGIN
STRATEGIA



Kuhmon kaupungin visio

Kuhmon kaupungin missio
 

Täyttä elämää 
metsän ja kulttuurin 

valtakunnassa

 
 Luomme mahdollisuuksia- 

Kuhmo on turvallinen 
ja avoin kotikaupunki 

toteuttaa unelmia 
sekä ajatella isosti

 



Kestävä 
kehitys

 

Luonto- ja
kulttuuri-

keskeisyys

Yhteisöllisyys
 

Yhden-
vertaisuus

 

Turvallisuus
 

Avoimuus Uudistuminen
 

Palvelevuus
 

ARVOT



ARVOT

UUDISTUMINEN

Kuhmossa on kaikille tilaa olla luova ja
omintakeinen. Ymmärrämme laadun
merkityksen kilpailutekijänä. Kaupungin
työyhteisössä tunnistetaan se hyvä, mikä
tulee säilyttää, ja samaan aikaan uskalletaan
kokeilla uutta ja uudistaa toimintatapoja.

TURVALLISUUS

Oikein kohdennetut ja saavutettavat palvelut
lisäävät turvallisuuden tunnetta ja luovat
elinvoimaa. Otamme turvallisuuden
huomioon päätöksissämme.

LUONTO- JA
KULTTUURIKESKEISYYS

Kuhmolaisten metsäsuhde on erityisen
kokonaisvaltainen. Luonto on meille tärkeä
osa elämää. Kuhmon kamarimusiikin
menestystarina on luonut hedelmällisen
pohjan kulttuurielämälle.  Musiikkia, tanssia
ja taidetta voi kokea ja harrastaa matalalla
kynnyksellä, päiväkoti-ikäisestä lähtien. 

AVOIMUUS

Kuhmon kaupungissa kunnioitetaan avointa
päätöksentekoa, jolla edistetään
luottamusta ja yhteistyökykyä. Jaamme
tietoa organisaation sisällä ja verkostoissa,
jotta voimme paremmin palvella ja kehittää
toimintaamme. Olemme avoimia uusille
ihmisille ja ideoille. Kuhmon kaupunki on
luotettava yhteistyökumppani.

YHTEISÖLLISYYS

Kuhmossa vallitsee me-henki ja yhteistyö.  
Luotamme toisiimme ja kohtaamme
toisemme ihmisinä. Muualta tulleet saavat
osakseen kuhmolaista vieraanvaraisuutta.
Luomme mahdollisuuksia osallistua ja
vaikuttaa sekä rakentaa myönteistä
yhteisöllisyyttä, joka nähdään
voimavarana.

YHDENVERTAISUUS

Perusoikeudet kuuluvat kaikille. Luomme
yhdessä Kuhmoon vahvaa
yhdenvertaisuuden kulttuuria. Meillä on
kykyä ja osaamista arvioida omaa
toimintaamme eri väestöryhmien
näkökulmasta. Uskallamme puuttua
toimintaan, joka on syrjivää ja
yhdenvertaisuusperiaatteiden vastaista.
Suunnittelemme palvelut esteettömiksi. 
 Kuhmon kaupungin työyhteisössä ketään
ei syrjitä. 

KESTÄVÄ KEHITYS

Päämääränämme on turvata tuleville
sukupolville yhtä hyvät tai paremmat
toimintamahdollisuudet ja elinympäristö
kuin nykyisillä sukupolvilla on. 

PALVELEVUUS

Tavoittelemme tasavertaisuutta ja
vastavuoroisuutta palvellessamme.
Kartoitamme säännöllisesti palvelujen
toimivuutta ja teemme korjausliikkeitä
tarpeen vaatiessa. Tiedotamme
palveluista niissä kanavissa, joissa
tavoitamme kohderyhmät parhaiten. 

ILO!



Kuhmon aluebrändi tunnetaan 
Luotettava yhteistyökumppani 
Metsään liittyvät verkostot 
ovat hallussa
Toimimme kansainvälisissä 
kulttuuriverkostoissa 
Kuhmo tarjoaa lapsille ja nuorille 
kansainvälisyyskokemuksia

STRATEGISET TAVOITTEET

KESTÄVÄ KAUPUNKI MONIPUOLINEN KANNATTAVA JA
KANSAINVÄLINEN ELINKEINORAKENNE

Turvallinen ja avoin kaupunki
Aktiiviset toimijat
Osalliset ihmiset
Työllisyyden edistäminen
Monipuoliset ja ajassa elävät
harrastusmahdollisuudet
Elämän murroskohdat ja      
 ikä huomioidaan

TUNNETTU JA
VERKOSTOITUNUT KAUPUNKI

INHIMILLINEN KEHITYS ON
MAHDOLLISTA KAIKILLE

Kannustava  varhaiskasvatus 
Yhteisöllinen ja turvallinen 
perusopetus 
Vetovoimainen oma lukio 
Ammattiin voi opiskella 
Kuhmossa
Laadukkaat elinikäisen 
oppimisen palvelut ja taiteen 
perusopetus

Kestävä matkailu ja luovat 

Woodpolis = Kainuun
metsäbiotalouden keskus
Julkisia ja yksityisiä
investointeja tehdään
Saamme osaajia
Tulomuuttopalvelut kunnossa 
Yrittäjämyönteinen kaupunki

 alat kasvavat

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KESKUSTASSA JA
KYLISSÄ -  HYVINVOIVAT KUHMOLAISET

Rakennamme puusta
Vaikutamme hankinnoilla
Hyödynnämme vihreän
siirtymän mahdollisuuksia
Sopeutamme infrastruktuuria
Pitkän aikavälin talouden
tasapaino
Fiksu omistaminen

IHMISLÄHTÖINEN ORGANISAATIO JA
VETOVOIMAINEN TYÖYHTEISÖ

Hyvä palveluasenne 
Valmentava johtajuus
Itseohjautuvat tiimit
Salliva kokeilukulttuuri
Yhteisöllinen, muutosjoustava
ja yhdessä onnistumisia juhliva
työyhteisö



TYÖPAIKKA- JA PALVELUDYNAMIIKKA 
Työhyvinvointi pysyy nykytasolla tai paranee
Sairaspoissaolot pysyvät nykytasolla 
Valmentava johtajuus koulutus kaikille esihenkilöille
Kolmas kehittäjäaalto suorittanut opinnot
Palvelevuutta mitataan asiakastutkimuksilla vuosittain

MITTARIT
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YRITYS- JA TYÖLLISYYSDYNAMIIKKA
Työttömien osuus työvoimasta
Työllisyysaste kohenee
Taloudellinen huoltosuhde ei heikkene
Aloittaneiden yritysten toimialarakenne monipuolinen

KESTÄVYYSDYNAMIIKKA

VETO- JA PITOVOIMAMADYNAMIIKKA

KOULUTUS- JA HYVINVOINTIDYNAMIIKKA

Energiankulutus pienenee
Puu on materiaalina julkissa
rakennuksissa

Lainakanta e/ asukas lähtee
laskuun
Alijäämä katettu  

Peruskoulun 1 vuosiluokan
oppilaiden määrä ei alene
Lukio on Kuhmossa
Ammatillisen koulutuksen voi
suorittaa Kuhmossa

Perustoimeentulon saajien
määrä ei nouse
Korkea-asteen koulutettuja
nykyistä enemmän 
Kuhmolaisella on vähintään yksi
ystävä ja yksi harrastus

Nettomuutto positiivinen
Naisten lkm suhde miesten lkm nousee

5
TUNNETTUUS- JA VERKOSTODYNAMIIKKA 
Brändistrategian jalkautus on viety läpi
Sosiaalisen median kanavien seuraajien määrä kasvaa 1/3 
Valtuustokaudella käynnistyy vähintään kaksi 
kansainvälistymishanketta ja ne ovat vaikuttavia



•Kunta ja kunnan yhteisöt tarkastelevat asioita kestävän kehityksen teemoista käsin  ja hyödyntävät niitä
omassa kehittämisessään sekä maankäytön suunnittelussa.
•Hiljaiset signaalit nostavat Kuhmoa: puhdas ruoka, hiilinielut, vesistöt, työn murros ja uusi yhteisöllisyys.
•Kunta kykenee hyödyntämään älykkäästi myös joustavan sopeutumisen välineitä kehittämisessä.
Tila ja ruuhkattomuus on käännetty valtiksi.
•Organisaation yhteisöllisyys yltää yli sektorirajojen ja yhteisiin toimintatapoihin sitoudutaan.
•Hyvä tulevaisuuden lukutaito auttaa näkemään mahdollisuuksia ja tarttumaan niihin.
•Investointeja tehdään fiksusti ja ennakoiden huomioiden olemassa oleva infrastruktuuri.
•Kaupungin ja sen yhteisöjen ilmapiiri houkuttelee erilaisia ihmisiä.
•Alueen brändi on tunnistettu ja kunta sekä kunnat yhteisönä sekä alueen asukkaat viestivät
myönteisesti omasta alueestaan.
•Peruspalvelujen laatu on turvattu ja toimintaa kehitetty.
•Hyvinvointialueen palvelut ovat helposti saavutettavia ja laadukkaita.
•Elämän murroskohdat huomioidaan palveluissa. Ikäystävälliset palvelut.
•Tulomuuttopalvelut tuotetaan kolmella eri kielellä ja saavutettavasti.
•Nuoret näkevät opiskelun, yrittämisen ja asumisen sekä hyvän vapaa-ajan mahdollisuuksia omalla
kotiseudullaan ja paluumuutto on mahdollisuus.
•Yhteisöllisyys on tunnistettu kilpailueduksi ja olemme Suomen parhaita kotouttamisessa.
•Nettomuutto on plussan puolella.
•Työperäinen maahanmuutto pelaa Kuhmossa. Työnantajilla on osaamista palkata ulkomaalaista
työvoimaa.
•Kaikkien osaaminen on käytössä: Eläkeläisten arvostus työmarkkinoilla on Kuhmossa hyvä.
•Monipaikkaisten asukkaiden osaaminen on osa kaupungin vetovoimaa.
•1. luokan aloittavien määrä nykytasolla.
•Kaupungin talous on tasapainossa.
•Kuhmo on turvallinen asuinpaikka.

VALITTU SKENAARIO 
VÄLKKYKUNTA

SEURAA MEITÄ SOSIAALISESSA
MEDIASSA @KUHMONKAUPUNKI 

TAUSTAMATERIAALI 1

Kuvat asiakirjassa: Kuhmon kaupunki, Harri Tarvainen (nainen metsässä) ja  
Stefan Bremer (soittajat rannalla)




