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Kuntastrategia    Kuntastrategia
2021-20252022-2025  
Meillä eletään turvallista ja onnellista  
arkea hienojen luonnonmaisemien  
keskellä. Tärkeintä meille on ihmisten, 
yritysten ja ympäristön hyvinvointi!

VISIO 2030VISIO 2030

Virrat on hyvinvoiva
 ja elinvoimainen 

kaupunki  

MISSIO  

Väkiluvun kehitys Väkiluvun kehitys 
vuoteen 2030 vuoteen 2030 

mennessä positiiviseksi mennessä positiiviseksi 

STRATEGIAN SEURANTA

Mittarien seuranta tilinpäätöksen
 yhteydessä vuosittain ja strategian     

päivittämisen tarkastelu kesäkuuhun 
2023 mennessä.

STRATEGIAN JALKAUTTAMINEN 

Jokainen osasto käsittelee toimintakortinsa ja 
jalkauttaa henkilöstölle strategian painopisteet 

maaliskuun 2022 loppuun mennessä. 

virrat.fi



Onnistuva Virrat

• Takaamme laadukkaat ja joustavat           
lapsiperheiden palvelut ja turvallisen      
kasvuympäristön

• Koulutamme monipuolisissa kouluissa 
sekä omassa lukiossamme tulevaisuuden 
tekijöitä 

• Meillä on elämisen ja yritystoiminnan      
hinta-laatusuhde kohdillaan

• Näemme vapaa-ajan asukkaat ja etätyön 
mahdollisuuksina

• Hyödynnämme väljemmän asumisen      
megatrendiä     

• Vaalimme monipuolisia                                 
harrastusmahdollisuuksia

• Panostamme elinvoimapaketin               
mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja 
markkinointiin

Kumppanien kanssa vahva Virrat

• Autamme yrityksiämme menestymään 
ja luomme houkuttelevat puitteet uusille        
yrityksille

• Toimimme yhteistyössä Tredun ja TAMK:n 
kanssa ammatillisen koulutuksen ja         
ammattikorkeakoulun kehittämiseksi 
Virroilla

• Järjestöt ja kylät ovat tärkeitä                 
kumppaneitamme

• Huolehdimme kuntalaisten                        
kuulemisesta ja vaikuttamismahdolli-
suuksista sekä tiedotuksesta

• Kehitämme avointa yhteistyötä eri       
kumppanien kanssa

• Näemme tärkeänä vahvan omistajapoli-
tiikan

Vastuullinen Virrat

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
on tulevaisuutemme pitovoimatekijä

• Huolehdimme Virroilla vastuullisesti         
kaikista kuntalaisista

• Turvaamme lähipalvelujen säilymisen
• Otamme Virroilla nykyistä enemmän vas-

tuuta työllisyyspalvelujen tuottamisesta
• Pysymme mukana digitalisaation                    

kehityksessä
• Näemme tärkeänä henkilöstön osaa-

misen kehittämisen ja hyvinvoinnista 
huolehtimisen

• Kehitämme energiamurroksessa meille 
parhaiten sopivat ratkaisut vastuullisem-
paan energian käyttöön ja tuotantoon

Uudistuva Virrat

• Uudistamme toimintatapoja, toteutam-
me kokeiluja ja hyväksymme myös niihin         
liittyviä riskejä

• Kehitämme kirjastosta                                     
informaatiokeskuksen

• Hyödynnämme Marttisen saaren                   
mahdollisuuksia uudella tavalla

• Pysymme kaavoituksessa kehityksen       
mukana 

• Tarjoamme mahdollisuuksia matkailuun     
ja sen kehittämiseen

• Nostamme aktiivisesti esille positiivisia 
asioita

• Olemme paikkakunta, joka käyttää            
uusiutuvia paikallisia luonnonvaroja 

Meillä on töissä ammattitaitoinen, vastuullinen, motivoitunut ja 
hyvinvoiva henkilöstö, joka palvelee korkealla osaamisella 
ja ammattitaidolla! Arvostamme työyhteisössämme toisiamme 
ja omaa sekä toistemme työtä.

Pystymme kestävän, terveen talouden turvin tuottamaan 
laadukkaat palvelut kuntalaisille ja investoimaan yhdessä 
valittuihin kehittämiskohteisiin.


