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KUNTASTRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA
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Kaikkea toimintaa läpileikkaavana
TOIMINTAA
OHJAAVAT
ARVOT
ANNAN
IDEOITA

TEEN
YHTEISTYOTA

OLEN
LUOTETTAVA

TOIMENPIDEKOKONAISUUDET

KAYTANNON TOIMENPITEITA / tavoitteita (esim.)

▪ Kuntalaisten osallisuuden
edistaminen
▪ jarjestelmallinen ideoiden ja
aloitteiden kasittely
▪ muuntautumiskykyinen ja kokeileva
organisaatio
▪ Henkiloston valinen yhteistyo
▪ Kuntajohdon valinen yhteistyo
▪ Alueellinen yhteistyo
▪ Edunvalvonta

▪ Palvelujen digitalisoinnin hyodyntaminen,
”kunnantalo auki 24/7”!
▪ Luodaan systemaattinen tapa ottaa vastaan ja
kasitella aloitteita/ideoita

▪ Paatoksenteon kehittaminen
▪ Tasapainoinen talous

▪ Koko henkiloston tapahtumat
▪ Pelisaannot ja pitemman aikavalin
tavoiteasetanta
▪ Seudullinen yhteistyo palvelutuotannossa ja
elinkeinotoimessa
▪ Hanhivirran silta, tieston kunto ja Luken
toiminnan turvaaminen (edunvalvonta-asioita)
▪ Pelisaannot valmisteluun ja paatoksentekoon
(kolmen kohdan ohjelma)
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Painopiste 1 / Hyvinvointi | tavoitteena:
Toimeliaat asukkaat
PAINOPISTEKOKONAISUUS
Omaehtoisen
Kulttuurikunnon
Edistaminen
Omaehtoisen
kuntokulttuurin
edistaminen
Omatoimisuuden
& aktiivisuuden
edistaminen

Toimeentulon
mahdollistaminen

TOIMENPIDE –
KOKONAISUUDET

ARVIOINTI /
MITTARI

VASTUU

yhteistyökumppanuudet
palvelutuotannossa
avustusjärjestelmän uusiminen
kulttuuri- ja luontokohteiden esille
nostaminen
kärkitapahtumat (n. 5 kpl/vuosi)
matalan kynnyksen liikuntapaikkojen
lisääminen ja olemassa olevien
kunnossapito suunnitellusti ja kaikki
väestöryhmät huomioiden
lähiliikunta-alue
koulu-liikuntatalo-alueelle

▪ ilmaiset tapahtumat
kpl /vuosi

Kunnanhallitus / vapaa-aikaltk /
järjestöt (raportointi)

▪ Aktiiviset yhdistykset



Yhdistys- ja järjestötoiminnan
edistäminen ja tukeminen
Yhdistysten jäsenhankintakampanjat
Kokoontumis- ja toimitilojen
järjestäminen
Osallistavan toiminnan edistäminen



kunnan oma työllistämisen malli













▪ kävijämäärät
▪ kävijäpalaute
▪ Liikuntapaikkojen
kävijämäärät /v
(kuntosali, ryhmät
jne.)

Sektorirajat ylittävä vastuu

▪ Hyte-mittarit
Kunnanhallitus / vapaa-aikaltk / tekla /
sivistysltk

▪ Tukea hakeneet/
vuosi





työllistyneet /v
Kunnanhallitus
työttömyys%
työllisyystoimien
piirissä olevat
henkilöt / v
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Painopiste 2/Elinvoima | tavoitteena:
Eläväinen kunta
PAINOPISTEKOKONAISUUS

TOIMENPIDEKOKONAISUUDET

ARVIOINTI /
MITTARI

VASTUU

Viihtyisa ja turvallinen
ympäristö









palautteet

▪ K-hallitus / tekla / konserni
▪ taajaman yritykset



palautteet

▪sektorirajat ylittävä vastuu



tilastot ja palautteet

Tekla / hallitus / konserni

Virea & palveleva
ympäristö
Hyvien yhteyksien
ympäristö
Kuntakuvaa kirkastava,
nakyva & kuuluva
viestintä
ja
yhteistyö

Yrittäjien
mahdollisuuksia
lisäävä toiminta

taajama-alueen ympäristöstä huolehtiminen /
Taajamakehityksen yhteisprojektiin osallistuminen
kylien viihtyisyyteen huomiota
palveluasenne ja me-hengen luominen
Kaupallisten palveluiden edellytykset

 Liikenneturvallisuuden parantaminen
 Laajakaistayhteyksien parantaminen ja edistäminen
 Liikenneyhteyksien ylläpitäminen (edunvalvonta)
Sisäinen viestintä (kunta)
Osallisuuden kehittäminen
Ulkoinen viestintä
Asukasviestintä (kunnan asukkaat)
 aktiivinen viestintä ja avoimuus (kotisivut, some jne.)
 pitkäjänteinen tapahtumamarkkinointiyhteistyö
 sopimuspohjainen yhteistyö yhdistysten ja järjestöjen
kanssa
 koko konsernin verkostot hyödynnetään
kuntamarkkinoinnissa ja verkostoidutaan aktiivisesti
 kehittämishankkeiden (seudulliset/paikalliset)
hyödyntäminen kunnan kehittämisessä
 yrittäjämyönteiseen palveluasenteeseen panostaminen
päätöksenteossa ja valmistelussa
 hankinnoissa pienyrittäjyyden edistäminen
 Toimialojen nosto tapahtuma-ja markkinointiyhteistyöhön
 Hyvinvointi / matkailu / metsä / kalastus -kärkialoina
 edistetään matkailuyrittäjyyttä kaavoituksella
 parannetaan pienteollisuusalueen toimintaedellytyksiä
 panostetaan taajaman ja erityisesti koskialueen
matkailullisen vetovoiman lisäämiseen

▪ kuntalais- ja
asiakaspalautteet
▪ työntekijäpalautteet

Hallitus / konserni
Osin sektorirajat ylittävä vastuu

▪ työpaikkaomavaraisuus
▪ uusien yritysten määrä
▪ uusien yritysten
nettoperustanta
positiivinen

Hallitus / tekla
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