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KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA

MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS

TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Kuntalain (410/2015) 37 §:n mukaan

Strategian tavoitteita toteuttavat toi-

kunnassa on oltava kuntastrategia, jos-

menpiteet kytketään vuosittain talous-

sa valtuusto päättää kunnan toiminnan

arvioon ja taloussuunnitelmaan sekä

ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

muihin toimeenpanoasiakirjoihin.

Kuntastrategiassa on huomioitava mm.

Kunnanvaltuusto ja -hallitus arvioivat ja

asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen,

seuraavat strategian tavoitteita toteut-

kunnan palvelutavoitteet, henkilöstöpo-

tavien toimenpiteiden toteutumista vä-

litiikka, asukkaiden osallistumis- ja vai-

hintään vuosittain tilinpäätösten yhtey-

kutusmahdollisuudet sekä elinympäris-

dessä. Arviointiprosessi suunnitellaan

tön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

yhdessä tarkastuslautakunnan kanssa

Kuntastrategia tulee päivittää kerran
valtuustokaudessa ja sen laatimisen
tulee perustua osallistavaan prosessiin.
Nyt laadittu strategia-asiakirja sisältää
kuntalain 37§:n nojautuen yhdessä valtuuston, sidosryhmien ja kuntalaisten
kanssa muodostetun yhteisen tahtotilan
kunnan visiosta, painopisteistä ja strategisista tavoitteista. Yhdessä sovitut
tavoitteet kertovat missä asioissa on
onnistuttava ja mihin on panostettava
vuoteen 2021 mennessä.

ja arviointikriteereitä päivitetään strategiakauden aikana tarpeen mukaan.
Kuntastrategian ja siihen liittyvien ohjelmien operatiivinen johtaminen on
kunnan johtoryhmän vastuulla. Kuntastrategian ja toimeenpano-ohjelmien
seurantaa toteutetaan tarvittaessa
myös osavuosikatsausten
yhteydessä.

SAVITAIPALEEN SALAISUUS:
TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOMME JA PERIAATTEEMME
Uudistettu kuntastrategia on jatkoa vuonna 2016 Savitaipaleen Salaisuudeksi kutsutulle strategiamallille. Sen kunnan sloganiksi muodostuneet osa-alueet – Sydämellä, Sovussa, Sisulla – muodostavat toimintaa ohjaavan arvoperustan, jotka ilmenevät kunnan
päätöksenteossa, johtamisessa ja kehittämisessä ohjaavina periaatteina. Nämä toimintaperiaatteet on kuvattu seuraavasti:

SYDÄMELLÄ
Savitaipaleen kunnan toiminta perustuu kuntalaislähtöisyyteen ja ihmisläheisyyteen.
Tehdessämme asioita Sydämellä kiinnitämme huomiota palvelunäkökulmaan, asiakkaan kohtaamiseen ja välittämisen kulttuuriin. Keskeistä on käyttäjä- ja asiakaslähtöisyyden huomioiminen kaikessa kunnan palvelutuotannossa.
SOVUSSA
Savitaipaleella tuemme ja kannamme vastuuta toinen toisistamme. Päätöksentekomme ja työyhteisöjemme toiminta perustuu avoimeen keskustelukulttuuriin ja luottamusta edistävään toimintaan. Tehdessämme asioita Sovussa, edistämme kunnassamme yhteisöllisyyttä ja yhteistyökykyä.
SISULLA
Savitaipaleella on Sisukasta rohkeutta, kestävyyttä ja halua kehittää kuntaa kestävällä
tavalla. Nostamme rohkeasti esille uusia kehittämisaloitteita, tartumme kehittämishaasteisiin päämäärätietoisesti ja toteutamme ne laadukkaasti ja sisulla loppuun asti!

VISIOMME

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄMME

Savitaipaleella on kaiken-

-

Talouden tasapainon ylläpitäminen

ikäisillä kuntalaisilla mahdol-

-

Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ja vapaaajan palvelujen tukeminen

lisuus hyvään elämään. Tarjoamme kuntalaisillemme
monipuolisia ja laadukkaita

-

minen kehittämistyössä
-

Yritysmyönteisen ilmapiirin vahvistaminen ja aktiivinen
elinkeinoelämän kehittäminen

palveluita kauniin ja puhtaan
luonnon keskellä.

Kauniin ja vetovoimaisen luontoympäristön hyödyntä-

-

Monipuolisten lapsiperheille suunnattujen palvelujen
turvaaminen ja oman lukion säilyttäminen

-

Laadukkaat senioripalvelut, ikäihmisten osallistaminen,
aktivointi sekä hyvinvoinnin edistäminen

PAINOPISTEEMME JA TAVOITTEEMME VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021

Hyvinvoivat asukkaat ja monipuoliset vapaa-ajan palvelut
-

Sosiaali- ja terveysalan lähipalvelut turvataan

-

Monipuoliset liikunta- ja kulttuuripalvelut ovat kuntamme vahvuutena, ja kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus harrastuksiin oman kunnan alueella. Palvelut ovat helposti saatavilla ja saavutettavissa.

-

Yhdistysten elinvoima turvataan, ja yhdistysten toimintoja hyödynnetään monipuolisesti
kunnan kehittämistyössä.

-

Vapaa-ajan palveluja kehitetään osana laadukkaiden senioripalvelujen tukemista.

-

Kesäasukkaat nähdään kunnan kehittämisen voimavarana ja kesäasukkaille suunnattuja
palveluja kehitetään ja osallistumisen mahdollisuuksia lisätään

-

Kunnan vapaa-ajan palveluja hyödynnetään matkailupalvelujen kehittämisessä.
Kuntalaisten osallisuus ja yhteisöllisyys

-

Kunta haluaa keskustella aktiivisesti kuntalaisten ja sidosryhmiemme kanssa. Tätä varten kunnassa luodaan yhteistyöfoorumeita eri kohderyhmille.

-

Yhteisöllisyyttä tuetaan lisäämällä sukupolvien kohtaamisen mahdollisuuksia kunnan
palveluissa.

-

Työntekijöidemme jaksamisesta ja osaamispääoman turvaamisesta huolehditaan ylläpitämällä motivoivaa työilmapiiriä sekä kannustamalla kouluttautumiseen ja itsensä kehittämiseen.
Taloudellisesti kestävä kehitys

-

Toiminnan suunnittelun ja palvelujen järjestämisen yhteydessä turvataan kunnan talouden vakaa ja kestävä kehitys.

-

Kunnassa huolehditaan siitä, että palvelutuotanto perustuu kustannus-tehokkaisiin rakenteisiin, toimintamalleihin ja organisaatioihin.

-

Kunnan toimitiloja käytetään monipuolisesti ja talouden kannalta tehokkaasti.

-

Savitaipaleen kunta osallistuu aktiivisesti alueellisten yhteistyömallien kehittämiseen
osana tulevaisuuden palvelumallien suunnittelua.

-

Kehitämme kunnassamme monialaista yhteistyötä palvelutuotannossa.

Aktiivinen elinkeinoelämän kehittäminen ja kunnan vetovoiman turvaaminen
-

Tarjoamme monipuolisia ja laadukkaita palveluja olemassa oleville ja uusille yrityksille
sekä edistämme paikallisten yritysten verkostoitumista.

-

Harjoitamme tehokasta ja monipuolista kuntamarkkinointia uusien yritysten ja asukkaiden houkuttelemiseksi. Tuemme markkinointia aktiivisella myyntiotteella sekä alueellisella yhteismarkkinoinnilla. Helpotamme uusien yritysten ja asukkaiden muuttoa paikkakunnalle tarjoamalle muuttoon tarvittavia tietoja keskistetysti yhden luukun periaatteella, vastaamalla kaavoituksella ja infrastruktuurin kehittämisellä potentiaalisten muuttajien tarpeisiin (esim. edistämällä pienten talojen rakentamista ja vapaa-ajan asuntojen
muuttamista vakituisiksi asunnoiksi)

-

Kehitämme ja turvaamme laadukkaat koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut osana kunnan
vetovoiman kehittämistä

