Hyväksytty valtuustossa 29.9.2014
SOMERON KAUPUNGIN STRATEGIA 2025
Toimintaajatus

Kaupungin tehtävänä on huolehtia väestönsä peruspalveluista. Lisäksi sen tulee tarjota asukkailleen turvallinen ympäristö, hyvät olosuhteet asumiseen ja vapaaajantoimintoihin sekä luoda kilpailukykyiset edellytykset monipuoliselle yritystoiminnalle.

Visio 2025

Somero on vireä, vehreä ja turvallinen terveen väestön maaseutukaupunki, jonka kehityksen voimavaroina ovat yhteisöllisyys sekä monipuoliset asumisen, yrittämisen ja työnteon mahdollisuudet. Paikallisiin luonnonvaroihin perustuvia voimistuvia työllistäjiä ovat lähienergia ja elintarviketuotanto. Somero tunnetaan vahvasta ja monipuolisesta kulttuurista sekä kuntakokoonsa nähden poikkeuksellisista palveluista ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista.
Kuntaorganisaationa Someron kaupunki tunnetaan esimerkillisestä työyhteisökulttuurista, yritysystävällisyydestä ja kuntalaislähtöisistä palveluista.

Kunta-tason
linjaukset

Hallinto ja
talous:

Palvelutuotanto

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

Elinkeinopolitiikka

Alueellinen yhteistyö ja edunvalvonta

Peruspalvelujen kustannustehokkuuden ja
laadun lisääminen asukaslähtöisesti toimialojen välisillä uusilla ratkaisuilla.

Käyttökustannuksiltaan tehokkaan palvelurakenteen (koulutus, varhaiskasvatus, asumispalvelut) toteutusta tukeva maankäytön
suunnittelu ja kunnallistekniikaltaan kustannustehokas yhdyskuntarakenne.

Nykyisten yritysten pysyvyyttä ja kasvumahdollisuuksia sekä uusien yritysten
syntyä edistävät tukitoimenpiteet ja
riittävien sijoittumismahdollisuuksien
tarjonta uusille yrityksille.

Someron kaupungin itsenäistä asemaa ja
lähipalvelutarjonnan pysyvyyttä tukeva
kuntayhteistyö.

Kriittiset kehittämiskohteet

Kriittiset kehittämiskohteet

Kriittiset kehittämiskohteet

Kriittiset kehittämiskohteet

1. Organisaation toiminnan tehostaminen
työyhteisökulttuuria ja henkilöstön
työhyvinvointia kehittämällä *
2. Toimialat ylittävän strategisen johtamisen kehittäminen koko organisaatiossa tehottomuutta aiheuttavien toimialarajojen purkamiseksi *

1. Taajamarakenteen tiivistäminen ja rakentamisen vauhdittaminen yksityisten
omistamilla asemakaavatonteilla
2. Maanhankinta/kaavoitus Ihamäen, Pappilan, Rankkulan ja Jokioistentien tuntumasta Ruunalan alueilta nykyistä asemakaava-aluetta tiivistävästi/siihen kytkeytyen
3. Jaatilan teollisuusalueen laajentaminen
uusien silta- ja tiejärjestelyjen hyödyntämiseksi
4. Tupalan alueen tulevaisuuden hyödyntämisedellytyksien turvaaminen
5. Palveluverkkoa hyödyntävän rakennuspaikkatarjonnan lisäys Oinasjärven ja
Pitkäjärven alueilla ensisijaisesti asemakaavoitusta kevyemmillä menetelmillä

1. KT 52:n välittömään läheisyyteen
(Salon ja Jokioisten suunnat) sijoittuvan yritystonttitarjonnan turvaaminen

1. Someron maantieteellistä asemaa
parantavien väylähankkeiden toteuttamiseen tähtäävä edunvalvonta:

1.

1. Monituottajamallin laajentaminen
erillisessä palvelutuotantostrategiassa tehtävien linjausten perusteella,
keinona mm. palvelusetelin käytön
lisääminen

3. Kuntalaislähtöisten toimialarajat ylittävien palveluprosessien uudistaminen
4. Organisaation sopimus- ja hankintaosaamisen kehittäminen sekä sopimusyhteistyön edistäminen konserniyhtiöiden ja muiden konsernin ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa
*)

Perustana henkilöstöstrategia ja suunnitelma

Perusturva

1. Asiakastarpeeseen nähden oikeaaikaiset palvelut ja ennaltaehkäisevien
palvelujen harkittu painotus kaikissa
ikäryhmissä
(syrjäytymisen, lastensuojelun ja ras-

2.

Lähipalvelujärjestelmän täydentäminen
hyödyntämällä kouluverkkoon ja varhaiskasvatuksen toimipisteisiin kytkettyjen tukipalvelujen mahdollisuuksia
Haja-asutusalueen kotihoitopalvelujen

2. Elinkeinopoliittisen tukijärjestelmän
täydentäminen:
 paikallinen perusyritysneuvontapalvelu ja täydentävä erityispalvelu
 vastaantuloratkaisut; työllistämis- ja rakentamisperusteinen
tonttihinnoittelu
3. Someron yritysilmapiirin parantaminen elinkeinoelämän ja kaupungin
uusilla yhteistoimintamuodoilla



Forssaan johtavan MT 282:n parantaminen



Varsinais-Suomen uloin kehätie
(Uusikaupunki-Loimaa-SomeroHelsinki); ns. Palikkalan oikaisu
ja liikennöintinopeuden nosto
2. Elinkeinopalvelujen perusyritysneuvontaa tukevien erityispalvelujen järjestäminen yhteistyössä ensisijaisesti
Salon seutukunnan sisällä sekä Jokioisten luonnonvarakeskusta hyödyntäen
3. Yhteispalvelupisteen perustaminen
valtion hallintopalvelujen järjestämiseksi Somerolla (Kela, TE-palvelut,
poliisin lupahallinto)
1. Lähipalvelujen turvaaminen uudessa
sote-järjestelmässä
2. Työterveyshuollon ulkoistaminen
(mahdollisuuksina kuntaomisteiset
yhtiöt tai yksityinen palveluhankinta)

1

kaiden palvelutarpeiden yms. ehkäisy
yhteistyössä sivistystoimialan kanssa)
2. Hyvinvointipalvelujen teknologisten
mahdollisuuksien hyödyntäminen erityisesti kotihoidossa
3. Yhteistyön kehittäminen kolmannen
sektorin kanssa
4. Palveluasumisen vaihtoehtojen edistäminen (esim. ryhmä- ja perheasuminen)

kehittäminen

2. Someron senioripalvelukeskittymän
kehittymisedellytysten edistäminen
(Mm. päivätoiminta kohdennettuna
kotihoidon ja omaishoidon asiakkaisiin tehostetun palveluasumisen tarpeen vähentämiseksi.)

Sivistys

1. Koulutus- ja kasvatuspalvelujen keskittäminen itä-keskusta-länsi alueille
(Pitkäjärvi, keskusta, Oinasjärvi) kouluverkkosuunnitelman mukaisesti
2. Tieto- ja viestintätekniikan hallittu
käyttöönotto yhteistyössä tietohallinnon kanssa sekä etä- ja verkkoopetuksen tehokas hyödyntäminen
(esim. lukio-opetuksen, Somero-opiston
ja kirjaston tarpeisiin)
3. Terveys- ja hyvinvointivaikutuksia
edistävät, erityisryhmiin ja väestörakenteen muutokseen kohdennetut kirjaston, Somero-opiston, Musiikkiopiston, Someron kulttuuri ry:n ja Someron
liikunta ry:n kautta tuotetut palvelut.

1. Koulukeskuksen uudisrakentaminen
olemassa olevalle tontille keskustan palvelurakenne ja liikenteelliset yhteydet
huomioiden
2. Oinasjärven ja Pitkäjärven koulukiinteistöjen kehittäminen

1. Yrittäjyyskasvatuksen vakiinnuttaminen lukion ja perusasteen opetussuunnitelmaan
2. Ammatillisen täydennyskoulutuksen
järjestäminen yrittäjille (Someroopisto yhteistyössä alueellisten koulutusorganisaatioiden kanssa)
3. Luonnontieteiden/biotalouden painottaminen lukion kurssitarjonnassa
4. Yksityisen ja kuntarajat ylittävän
päivähoidon kehittäminen

1. Lukion kurssi-/projektiyhteistyö lähikuntien lukioiden kanssa kustannusja imago-hyötyjen saamiseksi
2. Sähköisten oppimisympäristöjen
yhteiskäyttö lähikuntien kanssa
3. Yrittäjyyskasvatuksessa yhteistyö
maakunnallisten toimijoiden kanssa
4. Toisen asteen, aikuiskoulutuksen ja
AMK-koulutuksen koulutusorganisaatiot Salon ja Forssan seuduilla
5. Somero-opiston palvelutarjonta Koskelle sekä kirjastoauto- ja uimahallipalvelujen markkinointi/tuottaminen
kuntarajojen ulkopuolelle.

Tekninen

1. Oman keittiöverkon karsinta ja kehittäminen kahdeksasta valmistuskeittiöstä kolmeen (Joensuun koulu, terveyskeskus, Oinasjärvi)
2. Kiinteistöjen kunnossapidon ja käyttöasteen lisääminen sekä tarpeettomista
kiinteistöistä luopuminen, perustana
erikseen laadittava kiinteistöstrategia
(myös konsernitasolla, sis. vuokraasunnot)
3. Teknologian monipuolinen hyödyntäminen toimialoilla, ylikunnalliset mahdollisuudet huomioiden
4. Energiansäästö ja kotimaisten lähienergiamuotojen käytön suhteellinen
lisääminen.

1. Kaavoituksen tehostaminen kuntatason
linjauksessa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti (mm. keskustan osayleiskaava)
2. Asumisen ja pienyritystoiminnan yhdistävän puurakentamisen pilottialueen kehittäminen olemassa olevan taajamarakenteen yhteyteen (esim. Kultela tai Oinasjärvi)
3. Kevyen liikenteen väylästön kehittäminen turvallisuuden ja hyvinvointivaikutusten lisäämiseksi sekä koulukuljetuskustannusten ehkäisemiseksi
4. Jätevesiverkoston kunnosta huolehtiminen ja hulevesien eriyttäminen jätevesistä.

1. Teollisuusalueiden ja yritystilojen
houkuttelevuuden lisääminen
2. Elinkeinoelämän kehittämistarpeita
ja yrittäjyysmyönteistä kuntakuvaa
tukevan asiakaspalvelumallin vahvistaminen yhteistyössä keskushallinnon
kanssa

1. Teknisten toimien yhteistyö, mm.
rakennusvalvontayhteistyö - Forssan
seutu/Salon seutu.

3. Toimistohotellipalvelun perustaminen soveltuviin kiinteistöihin (esim.
Kiiruun kulma).
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