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Pielavesi ponnistaa luonnostaan
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VISIO:
Pielavesi on elinvoimainen ja rohkea ihmisten yhteisö, joka turvaa laadukkaat lähipalvelut, yrittämisen edellytykset ja asukkaiden hyvän arjen yhdessä tekemällä ja
yhteistyössä.
ARVOT:
Elinvoimaisuus
•
Tuemme luovuutta, innostusta ja toimeen tarttumista.
•
Luomme mahdollisuuksia.
Rohkeus
•
Kannustamme kokeiluihin ja ennakkoluulottomiin ratkaisuihin.
•
Uskomme onnistumiseen, mutta emme myöskään pelkää epäonnistua.
Oikeudenmukaisuus
•
Olemme avoimia ja tasapuolisia kaikkia kohtaan.
•
Luottamus on kaiken perusta.
Yrittäjämyönteisyys
•
Luomme yrittämiselle edellytyksiä.
•
Arvostamme yrittäjyyttä ja myös yritteliäisyyttä.
Positiivisuus
•
Uskomme tulevaisuuteen.
•
Lupsakkuus ja ystävällisyys ovat käyntikorttejamme.
Yhteisöllisyys
•
Huolehdimme ja välitämme toisistamme.
•
Keskuudessamme vallitsee vahva me-henki.
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STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Sujuva arki ja hyvinvoinnin edistäminen

Elinvoimaa ihmisistä ja yhteistyöstä

•

•
•
•
•
•
•
•

Vaalimme yhteisöllisyyttä, avoimuutta, me-henkeä sekä inhimillisyyttä 		
toiminnassamme.
Edistämme kuntalaisten hyvinvointia yhteistyössä kolmannen sektorin ja eri
toimijoiden kanssa.
Kannustamme kuntalaisia yhteisvastuullisuuteen ja osallistumiseen oman 		
kotikunnan toiminnassa.
Yrittäjämyönteinen asenne ja tiivis yhteistyö yrittäjien kanssa. Kunnan 		
yrittäjäystävällisyyttä mitataan säännöllisesti. Yritysvaikutukset huomioidaan
päätöksenteossa ja hankinnoissa.
Kunta omalla toiminnallaan edistää kylien elinvoimaisuutta.
Ihmisten osallisuuden lisääminen sekä suoran ja välittömän kansalaisvaikuttamisen edistäminen.
Teemme tiivistä yhteistyötä muiden kuntien kanssa mm. kartoittamalla 		
eri palveluiden mahdollista järjestämistä yhteistyössä. Olemme mukana 		
toteuttamassa elinvoimaa ja hyvinvointia edistävissä hankkeissa sekä 		
aktiivisia hanketoimijoita.

Mittarit/seuranta: Hyvinvointikertomus, yrittäjäarvioinnit, väestökehitys,
työpaikkojen ja yritysten lukumäärät, hankkeiden määrä/euroa, 			
kuntalaiskyselyt, tapahtumat/tilaisuudet

•
•
•

•
•
•
•

Sähköisiä palveluita lisätään ja kehitetään asiakaslähtöisempää ja sujuvampaa
palvelua.
Liikkuvien palvelujen toimintamallien luodaan ja asiointiliikenteen kehitetään.
Palvelujen järjestämisen monimuotoisuus arjen sujuvuuden tukemiseksi kaikki
ikäryhmät ja elämäntilanteet huomioon ottaen.
Yhdessä kolmannen sektorin ja yritystoiminnan kanssa suunnitellaan ja tarjotaan monipuolisia harrastus- ja vapaa-ajanmahdollisuuksia kuntalaisten hyvin
voinnin, liikunnan, terveyden edistämisen ja viihtyvyyden tueksi. Kuntalaisia 		
kannustetaan huolehtimaan itsestään ja ottamaan vastuuta omasta sekä 		
lähipiirinsä hyvinvoinnista ja ympäristöstä.
Yhteisöllisyyden ja varhaisen tukemisen vahvistaminen vauvasta vaariin. 		
Panostetaan yli hallintorajojen yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäiseviin 		
palveluihin.
Lukion säilyttäminen ja toiminnan edelleen kehittäminen huomioiden 		
esimerkiksi ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rajapinnat. 		
Myös oppisopimuskoulutuksen mahdollistaminen.
Toimivien ja mahdollisimman kattavien tietoliikenneyhteyksien luontia 		
edistetään kunnan alueella taloudellisten voimavarojen sallimissa rajoissa.
Jatkuva edunvalvontatyö kunnan saavutettavuuden edistämiseksi paikallisella,
maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla (mm. tieverkosto, julkinen 		
liikenne).

Mittarit/seuranta: Hyvinvointikertomus, kuntalaiskyselyt, oma lukio, tietoliikenneyhteyksien kattavuus, tieverkoston kunto, julkisen/asiointi liikenteen saatavuus,
sähköisten palveluiden määrä, palvelutuotantotapojen määrä.
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Tasapainoinen talous

Vireä ja positiivinen kuntakuva

•

•

•
•
•
•
•

Taloudellista ajattelua, kustannustietoisuutta sekä oman työn tuloksellisuuden
tarkastelua lisätään kuntaorganisaation joka tasolla.
Kunta on yksi yhteinen työnantaja, jonka hallintokuntien välinen yhteistyö 		
on saumatonta ja tavoitteellista. Palveluiden suunnittelussa ja ratkaisuissa 		
näkökulmana on asiakaslähtöisyys ja kokonaistaloudellisuus koko kuntatasolla.
Taloudellinen liikkumavara on hallittua ja suunniteltua. Toimintakate kehittyy
maltillisesti ja vuosikate on positiivinen kattaen poistot.
Kuntakonsernin ja kunnan lainakanta pysyy valtakunnallisessa keskitasossa.
Omistajaohjausta vahvistetaan muun muassa luomalla toimiva malli yhteydenpitoon toimielimen edustajan ja kunnan hallinnon välille sekä kokoamalla rekis
teri kunnan edustuksista ja niiden merkityksistä.
Kehitetään tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden raportointia suhteessa omistajaan.

Mittarit/seuranta: Kuntakonsernin tilinpäätös, toteumaraportit

Vetovoimainen työyhteisö
•
•
•

•
•
•

Työkulttuurin kulmakiviä ovat asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus, 		
joustavuus, vastuullisuus ja luottamus.
Työyhteisöissä vallitsee avoin keskustelukulttuuri ja jatkuva yhteistoiminta 		
henkilöstön kanssa.
Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan huomioimalla erilaiset elämäntilanteet, 		
työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä työnkierron mahdollistaminen.
Työnkuvien ja vastuiden tulee olla selkeitä sekä työympäristöjen ja – välineiden
asianmukaisia. Työviihtyvyydestä ja työilmapiiristä huolehtii koko työyhteisö
yhdessä.
Kunta työnantajana mahdollistaa kilpailukykyisen palkkauksen ja hyvät koulu
tusmahdollisuudet. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja hyödynnetään 		
– oikeat ihmiset oikeassa paikassa.
Johtaminen on oikeudenmukaista sekä osallistavaa ja johtamisosaamista sekä
työyhteisötaitoja vahvistetaan.
Johtaminen ja työyhteisö kannustavat oman työn, työmenetelmien, välineiden
ja prosessien jatkuvaan kehittämiseen.

Mittarit/seuranta: Työhyvinvointikyselyt, kehityskeskustelut, koulutussuunnitelmat

•
•
•
•
•
•
•
•

Pielaveden kunnan tunnettavuutta välittävänä ja aktiivisena yhteisönä 		
sekä monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tarjoajana lisätään erilaisin 		
viestinnän ja markkinoinnin keinoin.
Yrittäjien toimintaedellytyksiä edistetään mm. joustavalla päätöksenteolla 		
sekä yksilöllisten elinkeinopalveluiden avulla
Saatavilla on kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja sekä edullisia omakotitalo-		
teja, jotka houkuttelevat uusia asukkaita.
Mahdollistavalla maankäytöllä ja tonttipolitiikalla tähdätään yritystoiminnan ja
vapaa-ajan asumisen edistämiseen.
Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia monipuolistetaan ja
kerätään asiakaspalautetta palveluista.
Tietoa jaetaan eri viestintäkanavia hyödyntäen ja tiedottaminen on 			
avointa sekä selkeää. Nettisivut ovat käyttäjäystävälliset.
Ympäristön siisteyteen kiinnitetään huomiota ja julkikuvan myönteisyyteen 		
panostetaan
Nuoria kiinnitetään kotiseutuun tarjoamalla työharjoittelu- sekä kesätyöpaikkoja ja opinnäytetyömahdollisuuksia.
Vapaa-ajan asukkaiden tarpeet ja toiveet huomioidaan kunnan toiminnassa,
päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä.

Mittarit/seuranta: Kuntalaistilaisuudet ja kuntalaispalautteet, kaavoituksen ajantasaisuus, tonttitarjonta ja myynti sekä rakennusluvat, vapaa-ajan asuntojen määrä,
ajantasaiset verkkosivut ja sosiaalisen median käyttö, vuokra-asuntojen käyttöaste.

Strategian tavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointi
•
•
•
•
•

Kuntastrategian tavoitteita toteutetaan vuosittain talousarvion toiminnallisten
ja taloudellisten tavoitteiden kautta sekä seurataan tilinpäätöksen yhteydessä.
Kuntalaisten hyvinvoinnin kehittymistä seurataan eri mittareiden avulla (mm.
hyvinvointikertomus, kuntalaiskyselyt).
Osallistumista ja vaikuttamista seurataan eri mittareiden avulla (mm. kuntalaiskyselyt, kunnanjohtajan kyläkahvit, yrittäjien ja kunnan tilaisuudet).
Vuosittain toteutetaan yrityskysely (Yrittäjäystävällisin kunta-kysely) ja joka 		
toinen vuosi Elpo-kysely (Suomen Yrittäjät).
Strategian ajanmukaisuus arvioidaan ja strategia päivitetään kerran valtuustokaudessa.
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