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Seinäjoki on valtakunnallinen kasvukeskus, 
jossa kaupunki, yrittäjät ja yhteisöt 
rakentavat osaavaa, innostavaa ja 

turvallista kaupunkia. 



  
   

   
     

 
   

TAHTO  
on  yrittäjämäistä  asennetta, 

halua  tehdä  ja  onnistua yhdessä. 

ROHKEUS  
on  edelläkävijyyttä, kykyä  

uudistua  ja  kasvaa.  

VASTUULLISUUS  
on vastuuta kaupungin asukkaista ja  

yrityksistä,  turvallisuudesta,  taloudesta  ja  
kestävästä  kehityksestä.  Inhimillisyys,  
oikeudenmukaisuus ja samanarvoisuus  
ovat vastuullisen toiminnan perustana. 

Seinäjoki on kasvanut läpi 
kaupunkihistoriansa, ja nyt on aika 

ottaa seuraava askel. 
Seinäjoen tahtona on kohota koko 

Suomen kasvukeskukseksi. 
Tehdään 2020-luvusta Seinäjoen 

vuosikymmen! 



Yrittäjyyden  ja  yhteistyön  
Seinäjoki 
Seinäjoki  on  yhteistyön  kaupunki.  Rakennamme  yhdessä  yritysten  kanssa  
Suomen  parasta  kaupunkia  yrittää.  Seurat  ja  järjestöt  ovat  kumppaneitamme.  
Vastaamme yhdessä hyvinvointialueen kanssa asukkaiden hyvistä palveluista.  
Maakunnalliset,  kansalliset  ja  kansainväliset  verkostot  auttavat  meitä  ja  
kumppaneitamme  onnistumaan.  

Yrittäjyyskaupunki 
2.0 

Suomen  paras  kaupunki  yrittää. 

Suomen  ruokapääkaupunki  
ja  teknologiateollisuuden  

keskittymä. 

Kehittyvä  matkailukaupunki. 

Arvostusta j a  tukea  
seura- ja  järjestötyölle 

Menestystä 
yhteistyöllä  

Hyvät  palvelut  asukkaille yhteistyössä  
hyvinvointialueen  kanssa 

Toiminnassamme  
korostuvat  kumppanuus 

ja  yritysyhteistyö.
Haluamme  kansainvälistyä  

ja  olla  kotikaupunki  kaikille. 



 

 

Vetovoimainen 
Seinäjoki 
Seinäjoki  on  yksi  Suomen  vetovoimaisista  
kaupungeista.  Meillä  on  uudistuva  ja  viihtyisä  
kaupunkikeskusta  Suomen  pääradan  varrella.  
Tarjoamme  asumismahdollisuuksia  kaupungissa  ja  
elinvoimaisella  maaseudulla. Seinäjoki  on  Suomen  
paras  kaupunki opiskella.  

Seinäjoen  väkiluku  ja  työpaikkojen  määrä  kasvaa  
vuosittain  1  %. 

Uudistuva j a v iihtyisä ka upunkikeskusta 

Laadukas ja 
elinvoimainen  

asuinympäristö 

Kaupunki 
Suomen  

kasvukäytävällä 

Paras kaupunki
opiskelijalle 

Seinäjoen asukkaat ovat aktiivisia  ja  
haluavat  osallistua  kaupungin  

toimintaan  ja  arkeen. Asukkaille 
ovat m yös  tärkeitä  ne  arvot,  joiden 

pohjalta k aupunki t oimii.  



Palvelumme 
Järjestämme 

ja tuotamme palveluita yhdessä järjestöjen, hyvinvointialueen ja 

 
       

        
       

  

Palveleva Seinäjoki 
Vastaamme asukkaiden ja yritysten hyvistä palveluista. 
ovat asukas- ja yrityslähtöisiä ja niitä kehitetään yhdessä. 

yritysten kanssa. 

Edistämme  sivistystä,  tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta.  Olemme  avoimia uusille  ja 
rohkeille  tavoille  tuottaa  palveluita.  Huomioimme  palveluissa  
kansainvälistymisen  ja  kulttuurisen  moninaisuuden.  

Kannamme  vastuuta  lasten,  nuorten  ja  perheiden  palveluista.  
Huomioimme  palveluissa  ennaltaehkäisevän  toiminnan,  asuinympäristöjen  
kokonaisvaltaisen  suunnittelun  sekä  työllisyyden  edistämisen.  

Hyvinvoinnin  ja 
terveyden  edistäminen 

Kotoutumisen  
edistäminen 

Sivistystä,  kulttuuria 
ja  hyvinvointia  

Vastuuta  
työllisyydestä  

Seinäjoen asukkaille  
tärkeintä  ovat turvallisuus  

ja arjen  sujuvuus. 
Hyvät  palvelut,  kulttuurin  ja  
liikunnan  mahdollisuudet  

sekä  kaupunki- ja  
luontoympäristön  

monipuolisuus  ovat  
asuinympäristön  

laatutekijöitä. 



Seinäjoki

  
  

     
    

  
 

  

Hyvän johtamisen
ja tasapainoisen
talouden Seinäjoki 
Seinäjoen kaupunki arvostaa työntekijöitään, hoitaa 
vastuullisesti kaupunkikonsernia ja sen taloutta. 
Edistämme kestävää kehitystä ja hyödynnämme 
digitalisaation mahdollisuuksia. Hyvän tekemisen 
peruspilareita ovat turvallisuus, osaaminen ja 
yhteistyö. 

Hyvän  tekemisen  ja j ohtamisen  Seinäjoki  

Digiälykäs 
kaupunki 

Kaupunkikonsernin  palvelut  
tukevat  onnistumista 

Kasvun  ja 
investoinnit  

turvaava t alous 

Kestävän  kasvun  
ekoviisas Seinäjoki 



• Olemme  yrittäjyyden  ykköskaupunki  
Suomessa 

• Pidämme huolta talouden tasapainosta  
ja a rvostamme  osaavaa h enkilöstöä 

• Viihtyisä  ja  kasvava  kaupunkikeskusta  
luo elinvoimaa 

• Tarjoamme  monipuolisia  ja  turvallisia  
asuinympäristöjä 

   
    

 

   

    

 
 

• Huolehdimme palveluiden hyvästä 
saatavuudesta ja kannamme vastuun 
työllisyyden hoidosta 

• Olemme paras kaupunki opiskelijalle 

• Olemme tapahtumien, kulttuurin ja 
liikunnan yhteisöllinen suurkaupunki 

• Uudistumiskykyinen Seinäjoki kantaa 
vastuun ympäristöstä 




