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JOHDANTO
Äänekosken strategia kurkottaa vuoteen 2028. Me tähtäämme korkealle, emmekä tyydy puhumaan pelkästä strategiasta. Täällä
luodaan Äänekoski-ilmiötä. Ilmiö käsitteenä tarkoittaa huomattavaa, merkittävää tapahtumasarjaa. Ja juuri huomattavia ja
merkittäviä asioita Äänekoskella tullaan seuraavien kuuden vuoden aikana tekemään. Ammennamme voimaa vahvuuksista, joita
meillä jo on.
Ilmiömme eletään tavoitteidemme kautta todeksi ihan uudella tavalla.
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ÄÄNEKOSKI
2022
Lähtökohdat
– tämän olemme jo yhdessä rakentaneet

ÄÄNE- 20
KOSKI 28

2022
Elämme turvallisesti keskellä keskisuomalaista maisemaa,
pikkukaupungin, kylien ja puhtaan luonnon sylissä.
Harrastamme ja opiskelemme seutukunnan parhaissa puitteissa.

Aitoja vahvuuksia

NÄISTÄ
LÄHTÖKOHDISTA
PONNISTAMME

Osaamme tehdä nopeasti päätöksiä ja puhaltaa samaan hiileen.
Taloutemme on kunnossa ja palvelumme sujuvia.
Olemme maailman moderneimpien tehtaiden ja
monien kansainvälisten innovaatioiden koti.

Palvelemme nopeasti ja terveissä olosuhteissa.
Energiamme on vihreää ja talomme lämpenee
kiertotalouden voimin.
Kaupunki on elinvoimaisten yritysten ponnahduslauta ja
meiltä kuuluukin myönteisiä uutisia tuon tuosta.
Olemme aktiivisten asukkaiden, vireiden yhdistysten ja
persoonallisten kylien kaupunki.
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ÄÄNEKOSKEN
AKTIVOIVAT ARVOT
OLEMME TASAPUOLISIA JA
OIKEUDENMUKAISIA

TOIMIMME
KESTÄVÄSTI

Kohtelemme työkavereita, asukkaita ja
alueen yrityksiä tasapuolisesti. Olemme
kannustavia ja rakentavia. Palvelemme
päätöksillä jokaista. Olemme
toiminnassamme oikeudenmukaisia ja
noudatamme demokratian periaatteita.

Huolehdimme ympäristöstämme niin,
että voimme jättää sen tuleville
sukupolville parempana. Toimimme
luontoa säästävästi, taloutta kehittäen,
sujuvaa yhteistyötä ja aitoa
äänekoskelaisuutta vahvistaen.

HAEMME AKTIIVISESTI UUSIA
JA INNOVATIIVISIA
RATKAISUJA
Seuraamme ympäristöä ja sen kehitystä.
Kyseenalaistamme vanhoja toimintatapoja.
Oivallamme ja uudistamme. Kehitämme
omaa ja työyhteisömme innovatiivisuutta ja
uudistumiskykyä.
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MISSIO 2028
ÄÄNEKOSKI ON ASUKKAAN HYVÄN ELÄMÄN ALUSTA
Muodostamme alueen yritysten, yhteisöjen ja julkisten toimijoiden kanssa hyvän elämän
alustan ja turvaverkon, jonka päälle asukkaamme voivat rakentaa itsensä näköistä elämää
tänään ja huomenna. Hyvän elämän alusta koostuu ympäristöstä, puhtaasta luonnosta,
palveluista ja sosiaalisuudesta sekä vahvoista panostuksistamme lapsiin ja nuoriin.
Äänekoskella on tilaa kehittyä ja kehittää. Asukkailla on vapaus valita elämänsä suunta
kaikkialla Äänekoskella.

360 O
ÄÄNEKOSKI
HYVÄN ELÄMÄN
ALUSTANA
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Asuminen
Tontti, asunto,
energia, jätehuolto,
asuinympäristö

Hyvän
elämän
ekosysteemi

Toimiva arki

Toimeentulo

Lastenhoito,
asiointiliikenne,
kaupat, kirjasto,
palvelut,
tuet

Palkkatyö,
yrittäjyys,
eläke

Voimaantuminen

Kehittyminen
Koulu,
oppiminen,
osaamisen
kehittäminen

Osallisuus

Harrastamisen
puitteet ja sisällöt,
kulttuuri, tapaamispaikat

Yhteisöön kuuluminen
ja siinä vaikuttaminen
sekä kuulluksi tuleminen
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VISIO
2028
Tätä lähdemme
yhdessä rakentamaan
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VISIO 2028
ILMIÖ STRATEGISENA VALINTANA

ILMIÖTÄ TUKEVA UUSI ASENNE

Vuonna 2028 Äänekoski on tyylistään tunnettu, kokoaan
vaikuttavampi kestävän kehityksen ja hyvän elämän
pikkujättiläinen. Meillä kaikki tukee toimivaa arkea.
Äänekoski toimii yritystensä tukena globaalilla
pelikentällä, mutta on silti inhimillisesti läsnä. Luomme
ilmiötä, joka perustuu eri toimijoiden väliseen
osallistavaan yhteistyöhön ja näyttää mallia muulle
Suomelle.

Ilmiö on todellisen ajattelu- ja toimintatavan
muutoksen tulos. Kokeilemme rohkeasti uutta
emmekä pelkää erottua joukosta. Tähtäämme
korkealle, emmekä häpeile sitä. Emme kysy miksi,
vaan miksi ei?

2028
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Ilmiön ulottuvuudet ja tavoitteet

HYVÄ
ELÄMÄ

Meillä jokainen ottaa vastuun
paremmasta huomisesta. Me toimimme
alustana asukkaidemme hyvälle ja
omannäköiselle elämälle sekä
elinikäiselle kehittymiselle huomioiden
erityisesti lapset ja nuoret.
Tavoitteena on, että meillä asuu
Suomen tyytyväisimmät ihmiset.

KESTÄVÄ
YMPÄRISTÖ

Teemme ja tuemme kestävää
kehitystä kaikessa
toiminnassamme.
Tavoitteena on, että olemme
hiilineutraali kaupunki vuonna
2030.

VAIKUTTAVAT
ELINKEINOT

Mahdollistamme kansainvälisen
biokiertotalouden ekosysteemin,
älykkään liiketoiminnan ja yrittäjyyden
kehittymisen. Olemme edelläkävijä
lasten ja nuorten
yrittäjyyskasvatuksessa.
Tavoitteena on, että olemme Suomen
tuottavin ja vaikuttavin kaupunki
asukasmäärään suhteutettuna.
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Ilmiön ulottuvuudet avattuina

HYVÄ ELÄMÄNLAATU
VOIMAA YHTEISÖSTÄ

Äänekosken vapaa-ajan aktiviteettien ja
harrastusmahdollisuuksien kanta on poikkeuksellisen vahva
ja monipuolinen. Elämisen puitteet ovat toimivassa
yhteisössä huippukunnossa ja kaupungissa panostetaan
tilojen terveellisyyteen ja viihtyvyyteen niin opetuksen kuin
muidenkin julkisten toimintojen saralla.
Mitä tämä tarkoittaa asukkaille?

Yhteisön tuki antaa yksilölle elämän peruspilarit. Jokaisella
on mahdollisuus ottaa paikkansa asukkaana ja tuntea oma
merkityksensä. Sosiaalisille kohtaamisille annetaan paitsi
edellytyksiä, myös kannustimia. Tulevaisuuden Äänekoskella
kukaan ei ole yksin.

ÄÄNE- 20
KOSKI 28

Päätavoite

Painopisteet*

Asukkaiden teot

*Kaupungin yksiköt ja tiimit tekevät omat toimenpidesuunnitelmansa
Tuomme aktiivisesti ideoita elinympäristön kehittämiseksi

HYVÄ
ELÄMÄ

Meillä jokainen ihminen
ottaa vastuun paremmasta
huomisesta. Me toimimme
alustana asukkaidemme
hyvälle ja omannäköiselle
elämälle sekä elinikäiselle
kehittymiselle huomioiden
erityisesti lapset ja nuoret.
Tavoitteena on, että meillä
asuu Suomen
tyytyväisimmät ihmiset.

Kehitämme terveellistä,
turvallista ja viihtyisää
elinympäristöä – elävää
keskustaa ja aktiivisia
kyliä

Vahvistamme
monipuolista
harrastus-, kulttuurija tapahtumatoimintaa

Toimimme yhteisen turvallisuuden puolesta
Edistämme ympäristön siisteyttä
Osallistumme aktiivisesti haluamaamme toimintaan
Kokeilemme rohkeasti uusia harrastuksia

Käymme aktiivisesti tapahtumissa ja suunnittelemme uusia
Mahdollistamme
elinikäisen kehittymisen
ja rakennamme
osallisuutta, jotta
jokainen on osa jotakin
yhteisöä

Kehitämme omaa osaamistamme eri elämänvaiheissa
Kannustamme toisiamme osallistumaan yhteiseen tekemiseen

Varmistamme, että jokaisella on vähintään yksi kaveri
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Ilmiön ulottuvuudet avattuina

KESTÄVÄ YMPÄRISTÖ
VAHVEMPI LUONTOYHTEYS

Äänekoskella on vahva jalansija ympäröivässä luonnossa.
Metsän ja vesistöjen ympäröimä, saarelle kasvanut kaupunki
tarjoaa erinomaiset elämän olosuhteet ja poikkeukselliset
voimavarat sekä ihmisille että elinkeinolle. Kaupunki sitoutuu
huolehtimaan näistä voimavaroista ja tarjoaa sille kasvun
edellytykset.
Mitä tämä tarkoittaa asukkaille?
Innovatiivisia energiaratkaisuja hyödynnetään vahvasti.
Toimintaa ohjaa halu tehdä aina niin ekologisia valintoja, kuin
mahdollista. Tälläkin hetkellä teollisuuden hukkaenergiaa
hyödynnetään asukkaiden kotien lämmityksessä.
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Päätavoite

Painopisteet*

Asukkaiden teot

*Kaupungin yksiköt ja tiimit tekevät omat toimenpidesuunnitelmansa

KESTÄVÄ
YMPÄRISTÖ

Teemme ja tuemme
kestävää kehitystä
kaikessa toiminnassamme.
Tavoitteena on, että
olemme hiilineutraali
kaupunki vuonna 2030.

Pienennämme
aktiivisesti oman
toimintamme
aiheuttamaa
kuormitusta
ympäristölle

Suosimme kestävää
rakentamista ja
ekologisia
materiaaleja

Liikumme enemmän kävellen/pyöräillen ja käytämme
mahdollisuuksien mukaan autoilussa sähköä/biopolttoaineita
Hyödynnämme
vaihtoehtoisia
liikkumismuotoja,
kuten
Asukkaat liikkuvat
enemmän kimppakyytejä
hyödyntäen
joukkoliikennettä ja kimppakyytejä
Suosimme monipaikkaista työskentelyä
Käytämme paikallisia toimijoita
Suunnittelemme asuinratkaisumme elämäntilanteen mukaan

Hyödynnämme ekologisia ja energiatehokkaita vaihtoehtoja
Mahdollistamme
tehokkaan
kierrättämisen ja
edistämme
materiaalien
uudelleenkäyttöä

Kierrätämme aktiivisesti

Lisäämme tietoisuutta ja ymmärrystä lajittelusta

Tuotamme ideoita kierrätykseen ja uusiokäyttöön liittyen
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Ilmiön ulottuvuudet avattuina

Äänekoskelainen elinkeino muuttaa maailmaa. Globaalit
toimijat ja moderneimmat tehtaat luovat täällä päivittäin
älykkään teollisuuden voimin kaikkia meitä koskettavia
ratkaisuja.

VAIKUTTAVAT ELINKEINOT
MERKITYKSELLINEN TYÖ

Mitä tämä tarkoittaa asukkaille?
Globaali teollisuus tulee Äänekoskella asukkaan luokse.
Äänekoskella työ on merkityksellistä. Asemamme
edelläkävijänä tarjoaa jokaiselle asukkaalle henkilökohtaisen
mahdollisuuden tulla osaksi globaalia arvomuutosta ja
yhteisöä.
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Päätavoite

Painopisteet*

Asukkaiden ja yrittäjien teot

*Kaupungin yksiköt ja tiimit tekevät omat toimenpidesuunnitelmansa
Asukkaat suosivat paikallista yrittäjyyttä

VAIKUTTAVAT
ELINKEINOT

Mahdollistamme kansainvälisen
biokiertotalouden ekosysteemin,
älykkään liiketoiminnan ja
yrittäjyyden kehittymisen.
Olemme edelläkävijä lasten ja
nuorten yrittäjyyskasvatuksessa.

Tavoitteena on, että olemme
Suomen tuottavin ja vaikuttavin
kaupunki asukasmäärään
suhteutettuna.

Uusien yritysten
houkutteleminen
sekä yrittäjyyteen
kasvattaminen ja
tukeminen

Yritysten
liiketoiminnan
kehittämisen
tukeminen

Maankäytön,
tonttitarjonnan,
infrarakentamisen ja
toimintaedellytysten
varmistaminen

Asukkaat ja oppilaitokset vahvistavat yhdessä yrittäjyysmyönteisyyttä.
Asukkaat viestivät alueesta toimintaympäristönä myönteisesti
Asukkaat ostavat paikallisia kestävästi tuotettuja tuotteita ja palveluita
sekä suosivat lähituottajia
Yrittäjät kehittävät ympäristön kannalta kestäviä toimintamalleja ja
tuotteita/palveluita
Asukkaat antavat aktiivisesti palautetta ja vinkkejä liikeideoiden
kehittämiseksi
Yrittäjät kertovat avoimesti tavoitteistaan uusille yritysalueille
Yrittäjät kehittävät omaa osaamistaan hyödyntämällä alueen
koulutustarjontaa
Yrittäjät ja asukkaat osallistuvat vaikutusten ennakkoarviointiin
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ILMIÖ
TODEKSI
2028
Näin teemme sen
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STRATEGIAN
TOIMEENPANO
Kaupunkistrategiaa täydentämään ja strategian toteuttamiseksi laaditaan erilliset strategian toimeenpano-ohjelmat.
Toimeenpano-ohjelmia laaditaan mm. seuraavista asiakokonaisuuksista:
• Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma

• Ympäristöohjelma

• Työllisyysohjelma

• Omistajapolitiikka

• Kaupunkirakenneohjelma

• Henkilöstöpolitiikka

• Kulttuuri- ja liikuntaohjelma

• Hyvinvoinnin edistämisen ohjelma

• Opetus- ja kasvatustoimialan palveluohjelma

(johon sisältyy soveltuvin osin kotouttamisohjelma, ikä- ja
vammaispoliittiset ohjelmat sekä lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma)

ÄÄNE- 20
KOSKI 28

Ilmiön todeksi tekemisen kivijalka

1.
2.
3.

AIDOT VAHVUUDET
JA NIIDEN VAHVISTAMINEN

STRATEGIAN TOTEUTTAJINA
ASUKKAAT PÄÄTTÄJIEN RINNALLA
UUDENLAINEN AVOIMUUS JA
MATKAN NÄKYVÄKSI TEKEMINEN
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YHDESSÄ
TOTEUTETTAVA
Käännämme ajatustavan rohkeasti päälaelleen. Emme tee päätöksiä suljettujen ovien
takana, vaan tuomme toiminnan asukkaiden arkeen.
Osallistamme asukkaat rohkeasti mukaan myös päätösten mukaisen toiminnan
toteuttamiseen. Ilmiö kutsuu mukaan kaikki, kaupunkiorganisaatiosta torin laidalle ja
tehtaiden toimistoihin.
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Äänekosken aidot vahvuustekijät tuodaan viestinnässä
selkeästi ja konkreettisesti esiin. Puhunta on innostavaa ja
kannustavaa, ihmistä ja asukasta lähellä. Äänensävymme on
helposti lähestyttävä, jotta saamme kaikki asukkaat mukaan
vuoropuheluun.

NÄKYVÄKSI TEKEMINEN

NÄIN VIESTIMME

Viestimme tasapuolisesti kaikkia asukkaita palvelevissa
kanavissa. Nostamme Ilmiötämme vahvasti kaikessa
kerronnassa, jokaisella toiminnan tasolla. Kokeilemme
ennakkoluulottomasti uusia tapoja ja viestinnän keinoja.
Viestinnän tavoitteena on lisätä tietoutta kaupungin
palveluista sekä tehdä Äänekoski ja sen ilmiö tunnetuksi ja
houkuttelevaksi. Tavoittelemme rohkeasti laajaa näkyvyyttä.
Luomme itse tapoja ja alustoja tuoda viestimme kuulluksi.
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INNOSTAVA
JA MITATTAVA
Äänekoski-ilmiö innostaa uusiin tekoihin päättäjät, kaupungin
henkilöstön sekä kaikki kaupungin asukkaat.
Äänekoski-ilmiö on kaikkialla. Konkreettisimmin se näkyy
ilmiömittarissa.
Jokainen äänekoskelainen on vastuussa ilmiömittarin lukemasta.
Näkyvät seuraukset toiminnastamme innostavat tekemään
parempia valintoja.

NÄIN ÄÄNEKOSKI VOI TÄNÄÄN

67%
ÄÄNEKOSKI BAROMETRI
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ILMIÖMEDIA
Yhdessä suunniteltu, yhdessä
tehty, aina arjessa mukana
https://ilmio.aanekoski.fi

#aanekoskiilmio
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ILMIÖMEDIA
Ilmiö syntyy vuorovaikutuksesta.
Vuorovaikutuksen ytimessä on avoin ja toimiva, dialogiin
pohjautuva viestintä.
Ilmiömedia näkyy ja kuuluu jokaisen arjessa.
Äänekoskella ja muualla Suomessa. Jokainen
äänekoskelainen tekee ilmiömediaa osaltaan arjessaan.
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ILMIÖFOORUMI
Tekojen ja valintojen seuraukset – helposti ja konkreettisesti
kaikkien nähtävissä. Ilmiömäistä.

TÄSTÄ TARINAMME ALKAA
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