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1 Johdanto 
 

Pälkäneen kunnanhallituksen 7.12.2010 § 314 esityksen mukaisesti kunnanvaltuusto päätti 

13.12.2010 § 53 toteuttaa maankäytön strategisen kehittämisen kehityskuvatyönä ja päivittää 

kuntastrategian. Kunta valitsi kilpailutuksen kautta tehtävään ulkopuolisen asiantuntijan, Airix 

Ympäristö Oy:n. Ulkopuolinen asiantuntija aloitti strategiatyön päivityksen, ja jatkossa sen 

kokoaminen oli kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteinen ponnistus. 

Kuntastrategian päivitystyö aloitettiin syksyllä 2011, ja saatiin päätökseen vuoden 2012 lopussa.  

Päivitettävä kuntastrategia pohjautuu Pälkäneen ja Luopioisten kuntien yhdistyessä vuoden 2007 

lukien valtuuston seminaarityössä työstämään aineistoon arvoineen, visioineen ja kriittisine 

menestystekijöineen, jotka on johdettu tavoitteiksi, toimintalinjoiksi ja mittareiksi.  

Päivitystyön aluksi voimassa ollut strategia arvioitiin syksyllä 2011 kunnanhallitukselle, 

kunnanvaltuuston puheenjohtajille ja kunnan johtoryhmälle (kehityskuvatyön ohjausryhmä) 

suunnatulla kyselyllä. Kyselyn suoritti Airix Ympäristö Oy osana kehityskuvatyötä ZEF -

arviointikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada näkemys siitä, kuinka hyvin strategia on ohjannut 

kunnan toimintaa. Vastaajien (n 24) mielestä arvot ja visio ovat ohjanneet kunnan toimintaa 

arvosanalla 2 – 2,5 (asteikko 0 – 5). Strategisista tavoitteista puolet on toteutunut keskimääräistä 

paremmin. Samanaikaisesti kehityskuvatyössä teetettiin kuntalaiskysely, jossa pyydettiin 

kuntalaisten näkemyksiä siitä, mitkä ovat kunnan vahvuudet ja vetovoimatekijät.  

Kunnanvaltuuston puheenjohtajille, kunnanhallitukselle ja johtoryhmälle tehty kysely uusittiin 

keväällä 2012 ennen maaliskuussa pidettävää strategiaseminaaria. Vastaajien kohderyhmää 

laajennettiin kunnanvaltuuston jäsenistöllä ja lautakuntien puheenjohtajilla. Vastaukset (n 40) eivät 

eronneet aiemmasta kyselystä.  

Maaliskuun strategiaseminaarin jälkeen lähetettiin osallistujille ja henkilöstölle arviointikysely 

kuntastrategian uudesta sen hetkisestä ehdotuksesta ja sisällöstä toukokuussa 2012. Vastaajia oli 

135 henkilöä, joista lähes 95 % kunnan työntekijöitä. Arvioinnin kohteena olivat kunnan missio, 

visio, arvot sekä kriittiset menestystekijät ja tavoitteet. Kyselyn tuloksista käytiin keskustelua YT-

kokouksessa erityisesti siitä näkökulmasta, miten uusi strategia vaikututtaa henkilöstöön. 

Valtuustoseminaarissa elokuussa laadittiin strategian toimenpideohjelma. Toimenpideohjelman 

sisällöstä tehtiin toinen henkilöstökysely lokakuussa. Yt-toimikunta käsitteli työkokouksessa 

kyselyn tuloksia ja antoi panostuksensa toimenpideohjelman sisältöön erityisesti 

henkilöstöpolitiikan näkökulmasta.  

Strategiaprosessin kulusta on tiedotettu henkilöstölle henkilöstölehden, Lumpeenlehden, kautta 

sekä tehtyjen henkilöstökyselyiden avulla. Strategian luonnosta kommentoivat sähköpostitse 

valtuutetut ja johtoryhmäläiset. Myös henkilöstölle annettiin mahdollisuus kommentoida luonnosta 

osastojohtajien välityksellä. Strategian jalkauttamista tuetaan henkilöstötiedotteella 

Lumpeenlehdessä, järjestetään virastokokous sekä lähiesimiehille työryhmäkokoukset, joiden 

avulla kunnan yksiköissä on helpompi käsitellä strategian sisältöä henkilöstön kesken.  

Uudelle valtuustolle ja luottamushenkilöille pidetään strategiasta koulutus keväällä 2013.  
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2 Strategian rakenne      
                    

Pälkäneen kunnan strategia pohjautuu johtoryhmän ja valtuuston tekemiin skenaarioihin. 

Valtuustoseminaarissa neljästä skenaariosta päätettiin valita yksi skenaario, jonka pohjalle 

strategia laaditaan, ja joka määrittelee toivotun tulevaisuudenkuvan kunnan tilanteesta. Skenaario 

on positiivinen. Strategia pohjautuu myös SWOT-analyysiin, joka laadittiin samanaikaisesti 

tehdyssä kehityskuvatyössä. 

Kunnan missio (tehtävä) ja visio (tahtotila) laadittiin johtoryhmässä, jota valtuustoseminaarissa 

muokattiin. Tämän jälkeen henkilöstöllä oli mahdollisuus antaa näistä näkemyksiään, ja 

mielipiteiden jälkeen sanamuotoja muutettiin jonkin verran.  

Strategiaosuus on se suunnitelma, pelisuunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu 

päämäärä. Strategia antaa suuntaviivat myös strategian toteutumista varten liittyvään johtamiseen. 

Strategia ohjeistaa siis sen suunnan, mihin päin on tavoite. 

 

                 

Pälkäneen kunnan strategian rakenne

Skenaariot ja SWOT 

VISIO – mitä haluamme olla

MISSIO – mikä on tehtävämme

STRATEGIA – pelisuunnitelma

STRATEGIAKARTTA – miten kuvataan ja jäsennetään strategiaa

TAVOITTEET JA SEURANTA – miten mitataan ja täsmennetään strategiaa

KOHTEET JA TOIMENPITEET – mitä täytyy tehdä

TOIMINTAKOHTAISET TAVOITTEET  - kuka tekee ja miten tekee

TALOUS       KUNTALAISET   PROSESSIEN KEHITTÄMINEN   HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

STRATEGIAN TULOKSET

 

Strategiakartalla kuvataan miten strategian kriittiset menestystekijät näyttäytyvät neljästä 

näkökulmasta: kuntatalous, asiakas eli kuntalainen, sisäiset prosessit ja henkilöstön kehittäminen 

ja osaaminen. Taustalla on David Nortonin ja Robert Kaplanin tasapainotettu mittaristo (BSC), 

mutta sitä on mukailtu niin, että jokainen kriittinen menestystekijä arvioidaan jokaisesta neljästä 

näkökulmasta. Jokaiselle kriittiselle menestystekijälle on valittu myös omat tavoitteet sekä 

seurattavat mittarit.  

Pälkäneen kunnan strategia sisältää myös tavoitteet ja mittarit konserniyhtiöiden, Pälkäneen 

Asuntotuotannon ja Pälkäneen Aluelämpö Oy:n osalta.  
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Varsinaisen strategiaosuuden lisäksi on kuntaan laadittu tavoitteista johdettu toimenpideohjelma. 

Toimenpideohjelmalla pyritään konkreettisesti tuomaan esille se, miten strategiset tavoitteet 

saavutetaan. Kullekin toimenpiteelle on sovittu vastuutaho sekä mittarit.  

3 Tausta-analyysit 

3.1 SWOT -analyysi 
 

SWOT-analyysin taustalla on yhteenveto kehityskuvatyön yhteydessä tehdystä kuntalaiskyselystä 

ja kehityskuvatyön ohjausryhmälle tehdystä kyselystä. SWOT-analyysia on täydennetty 

kehityskuvatyössä kokoontuneissa teemaryhmissä (luottamushenkilöt, johtoryhmä, 

elinkeinopoliittinen työryhmä) vahvuuksien ja mahdollisuuksien osalta sekä myös johtoryhmän 

omassa strategiapäivässä keväällä 2012 esiin nousseilla näkemyksillä.  

 

                

SWOT

Vahvuudet Heikkoudet

Uhat Mahdollisuudet

Sijainti

Matkailu, kesämökit, -asukkaat

Luonto, järvet, kulttuurimaisemat

Aktiivinen kulttuuritoiminta

Maaseutumaisuus, vireät kylät

Asuintonttien väljyys

Lähiruoka

Imago, turvallisuus, rauhallisuus

Kuntahallinto, -talous, peruspalvelut

Monipuolinen elinkeinorakenne

Innovatiivisuus, ennakkoluulottomuus

Yhteistyö, luottamus, ihmisen mittainen kunta

Ikärakenne, väestökato

Hajanainen rakenne, keskittymättömyys

Yritystonttien puute, kaavoitus ja maapolitiikka

Asuinrakentamisen yksipuolisuus

Päätöksenteon hajanaisuus

Kokonaisvaltaisen suunnittelun puute, kasvusuunnan 

puute, yhteistyön puute, vanha kuntaraja

Elinkeinorakenne: yrityksien markkinointiyhteistyö

Talouden näkymät 

Imago, keskustojen yleisilme

Joukkoliikenneyhteydet iltaisin / viikonloppuisin, 

tietoliikenneyhteydet

Kuntaliitokset, kunnallispolitiikka, päätöksenteko 

Talousnäkymät, palveluiden katoaminen

Väestön ikärakenne, poismuutto, nuorten 

passivoituminen

Tonttivaranto, kaavoituksen vaikeutuminen

Kaikkien kylien kehittäminen, vapaa-ajan asuntojen 

museoituminen, Rautajärven ja Luopioisten kirkonkylän 

hiipuminen, periferioituminen

Selkeän strategian puute

Elinkeinorakenteen kapeus: ei uudenlaista  yritystoimin.

Ympäristöuhat, -luvat ja käytänteet

Tavase

Tampereen läheisyys, sijainti, lomakunta, 

Maaseutumaisuus, vaihtoehto kaupunkiasumiselle

Luonto ja järvet, yhteisöllisyys, hiljaisuus, rauhallisuus

Kesäasukkaat

Matkailun kehittäminen, uudet / monipuoliset elinkeinot

Kunnan imagon vahvistaminen

Lähiruoka, ekoasuminen, mökkeilyn kehittäminen, 

Vaihtoehtoiset ja monipuoliset asumisen vaihtoehdot, 

uudet alueet

Palveluiden turvaaminen yhteistyöllä, 3-sektorin 

mahdollisuudet, Hallittu väestön kasvu

 

Merkittävimpiä Pälkäneen vahvuuksia, joita on edelleen vahvistettava, ovat sijainti, arvokas luonto 

järvineen ja kulttuurimaisemat, matkailu sekä kesäasukkaat. Vetovoimatekijänä on myös 

asuintonttien väljyys sekä kunnan imagona rauhallisuus ja turvallisuus. Ne heikkoudet, joihin on 

erityisesti kiinnitettävä huomioita, ja joita on kehitettävä, ovat alueen ikärakenne ja väestökato sekä 

kunnan hajanainen rakenne sekä yritystonttien puute. Suurimmat uhat, joihin tulee varautua ovat 

epävakaat talousnäkymät, väestön poismuutto sekä kuntaliitokset, jotka voivat aiheuttaa 

vaikeuksia päätöksentekoon ja alueen hiipumiseen. Mahdollisuutena nähdään kuitenkin 

Tampereen sijainti, jonka kasvun myötä vaikutukset heijastuvat myös Pälkäneelle, 

maaseutumaisuus, joka on vaihtoehto kaupunkiasumiselle sekä vahvuutenakin nähdyt luonto ja 

vesistö, joita kehittämällä voidaan saada myös uutta elinkeinoa.  
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3.2 Skenaariot 
 

Skenaarioita tarkasteltiin vetovoimaisuuden ja palveluiden sekä aluekehityksen ja maankäytön 

näkökulmasta. Valittu skenaario on sekä kehittyvä että kasvava kaikista näkökulmista katsottuna 

(+). Valittu toivottu tulevaisuudenkuva kunnasta on: 

”Vapaa-ajan lisääntyessä mökillä olemisen aika lisääntyy, ja keskusseudun kasvupaine lisää 

väestöä Pälkäneellä. Aktiivisia ikäihmisiä, jotka osallistuvat kunnan kehittämiseen ja palveluiden 

vapaaehtoiseen tuottamiseen yhteistoiminnalla ja uudenlaisilla järjestämistavoilla 3-sektorin ja 

muiden kuntalaisten kanssa. Vetovoimaisuus lisää kunnan palveluiden tarvetta, mutta lisää 

elinkeinotoimintaa ja matkailuyrittäjyyttä, ja laajentaa / tehostaa maankäyttöä. Taloutta 

tasapainotetaan, mutta lisääntyvät verotulot helpottavat tilannetta.” 

Skenaariossa kunta on verkottunut muiden kuntien kanssa, ei vain Tampereen kanssa. Valitussa 

skenaariossa on mahdollista toteuttaa etätyötä parantuneiden tietoliikenneyhteyksien avulla, ja 

tämä lisää kunnan vetovoimaisuutta asuinkuntana. Skenaariossa hyödynnetään kunnan 

vahvuuksia: rauhallisuutta ja luonnonläheisyyttä, jossa kuntalaiset voivat hyvin. Tätä edesauttavat 

rakennetut puitteet, joissa huomioidaan eri-ikäisten ihmisen tarpeet (mm. maaseutupuisto). 

Palvelutarpeita tyydytetään yhteistyössä mm. kolmannen sektorin kehitettävillä palveluilla 

(esimerkkinä palvelusetelit). Palvelut voivat liittyä sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä virkistys- 

ja kulttuuripalveluihin. 

 

               

Skenaariot

Aluekehitys  +

Maankäyttö +

Aluekehitys -

Maankäyttö -

Vetovoimaisuus –

Palvelut -
Vetovoimaisuus +

Palvelut +

Vapaa-ajan lisääntyessä mökillä olemisen aika lisääntyy, ja 

keskusseudun kasvupaine lisää väestöä Pälkäneellä.

Aktiivisia ikäihmisiä, jotka osallistuvat kunnan kehittämiseen ja 

palveluiden vapaaehtoiseen tuottamiseen yhteistoiminnalla ja

uudenlaisilla järjestämistavoilla 3-sektorin ja muiden 

kuntalaisten kanssa. Vetovoimaisuus lisää kunnan palveluiden 

tarvetta, mutta lisää elinkeinotoimintaa ja matkailuyrittäjyyttä, ja 

laajentaa/ tehostaa maankäyttöä. Taloutta

tasapainotetaan, mutta lisääntyvät verotulot helpottavat 

tilannetta.

Yritystontteja ei ole ja elinkeinoelämä hiipuu.

Kiinteistöt rapautuu.

Huoltosuhde heikkenee, eikä kuntatalous kestä

palvelutuotantoa. Kunta ei säily itsenäisenä, vaan 

valtionosuuksien pienentyessä on pakko liittyä 

Suur-Tampereeseen.

Pälkäneelle muuttaa palveluita tarvitsevia lapsiperheitä ja 

vanhuusväestöä luonnon ja rauhallisuuden vetämänä. 

Palveluita pitää tuottaa enemmän ja kuntatalouden 

tasapainottamis- / sopeuttamistoimia tarvitaan.

Työttömyys kasvaa yrityksien vähentyessä tonttipulan ja 

osaavan työvoiman saatavuusongelmien vuoksi. Järjestettävä 

koulutus ei vastaa yrityksien tarpeisiin. 

Yritystontteja saadaan hyvän maankäyttöpolitiikan 

ansiosta lisää, mutta elinkeinoelämän kannalta huonolle

sijaintipaikalle, joten tontit jäävät tyhjiksi. Yritystoiminta 

pysyy pienimuotoisena perheyrittäjyytenä, jotka työllistävät 

paikkakuntalaisia niin, ettei työttömyys kokonaisuudessaan 

kasva. Koska kunnan kehittyminen pysyy suhteellisen 

ennallaan, ei palveluiden tarve (yks./julk) kasva, vaan 

vähenee ajan myötä. Palvelut haetaan naapurikunnista ja 

Tampereelta. 

 

Kauhuskenaariossa, jossa sekä vetovoimaisuus ja palvelut sekä aluekehitys ja maankäyttö 

heikkenevät (-) toteutuisi Tavase -hanke ja Pälkäne olisi osa Suur-Tamperetta. Kunnan 

kehitysmahdollisuudet sekä itsenäisyys ja itsellisyys päätöksentekoon hiipuisivat. Skenaariossa, 

jossa aluekehitys ja maankäyttö heikkenevät (-), mutta jossa vetovoimaisuus ja palvelut paranevat 
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(+) on lähellä nykytilannetta. Kunta on skenaariossa vetovoimainen, mutta lisääntyvät 

palvelutarpeet edellyttävät talouden tasapainottamista entistä enemmän.  

Kaikissa skenaarioissa haluttiin kuitenkin nähdä ja korostaa myönteistä kunnan julkisuuskuvan 

rakentamista ja perhe- ja lapsiystävällisyyttä.  

4 Missio 
 

Mission eli kunnan tehtävä, miksi olemme olemassa, olemassaolon tarkoituksen kuvaaminen ei 

ollut kovin helppo tehtävä, ja siihen olikin tarjolla useita eri vaihtoehtoja. Päällimmäisiksi 

vaihtoehdoiksi jäivät kaksi:  

Vaihtoehto 1: 

”Pälkäneen kunta turvaa palveluillaan kuntalaistensa hyvinvoinnin ja tasapuolisen kohtelun. Kunta 

edistää toimillaan yhteisöllisyyttä ja turvaa hyvän elämisen ehdot. Pälkäneen kunta on kehittyvä, 

koukuttava elämisen vaihtoehtoja tarjoava maaseutukunta, jossa on hyvä asua ja yrittää 

pidempäänkin.” 

Vaihtoehto 2: 

 ”Pälkäneen kunta tarjoaa kuntalaisilleen hyvinvointia ja tasapuolista kohtelua. Kunta edistää 

toimillaan yhteisöllisyyttä ja hyvän elämisen ehtoja.” 

Henkilöstölle ja luottamushenkilöstölle tehdyn kommentointikyselyn jälkeen vaihtoehto 2 lyhyenä, 

selkeänä ja ytimekkäänä sai enemmän kannatusta (60 %).  

Pälkäneen kunnan tehtävänä on tarjota kuntalaisilleen hyvinvointia ja tasapuolista kohtelua. 

Missiossa peräänkuulutetaan lisäksi yhteisöllisyyttä ja edellytyksien luomista hyvälle elämälle. 

Missio näkyy eri kunnan yksiköissä erilaisina rooleina. Tasapuolinen kohtelu tarkoittaa laadukasta 

asiakaspalvelua ja ratkaisuja asiakkaasta tai palvelun tarpeesta riippumatta, ei palvelun 

tasapäistämistä tai ”massapalvelua”.  

                         

Missio

”Pälkäneen kunta tarjoaa kuntalaisilleen hyvinvointia ja 

tasapuolista kohtelua. Kunta edistää toimillaan 

yhteisöllisyyttä ja hyvän elämisen ehtoja.”
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5 Visio  
 

Visio kuvaa sitä haluttua ja tavoiteltavaa tilannetta, mitä haluamme olla, joka strategian avulla 

saavutetaan. Visio antaa päätöksenteossa tulkintapohjan tehtäville ratkaisuille. Visio luo myös 

selkeyttä muutostilanteissa. Ymmärrettynä visio luo myös itseohjautuvuutta, jolloin visio pitää 

nähdä ”osavisiona” kussakin yksikössä ja toiminnassa.   

Pälkäneen kunnan visio on: ”Pälkäne on vireä maaseutukunta, jossa yhdistyvät elinvoimaiset kylät, 

turvallinen ja puhdas asuinympäristö, ihmisläheiset palvelut sekä monimuotoinen yrittäjyys.” 

                            

Visio

”Pälkäne on vireä maaseutukunta, jossa yhdistyvät 

elinvoimaiset kylät, turvallinen ja puhdas 

asuinympäristö, ihmisläheiset palvelut sekä 

monimuotoinen yrittäjyys.”

           
Uudessa visiossa Pälkäne haluaa olla vireä maaseutukunta, jossa elinvoimaiset kylät, turvallinen ja 

puhdas asuinympäristö sekä ihmisläheiset palvelut luovat vetovoimaisuuden asua, elää ja yrittää. 

Maaseutukunta tarjoaa selkeän vaihtoehdon kaupunkiasumiselle puhtaudellaan ja 

turvallisuudellaan sekä tilavilla asuintonteilla. Ihmisläheisiä palveluita voidaan tuottaa yhteistyössä 

eri toimijoiden kanssa. Palveluita, esim. virkistys- ja kulttuuripalveluita, tuotetaan yhdessä 

elinkeinoelämän, kuntalaisten vapaaehtoistoiminnan, kylä- ja alueyhdistyksien ja muun kolmannen 

sektorin kanssa.  Ihmisläheiset palvelut ja maaseutu kertovat myös lähellä tuotettavasta 

elintarviketuotannosta ja lähiruoasta. Elinkeinoelämä onkin monimuotoista sekä 

elinkeinorakenteeltaan että yritysmuodoiltaan. Kylien kehittymisessä kyläläisten oma aktiivisuus on 

keskeinen voimavara.  

6 Arvot 
 

Kunnan sisäistä ja ulkoista toimintaa ohjaa yhteisesti sovitut arvot. Valittuja arvoja pidetään 

hyvänä, joskaan ei täydellisinä. Arvoihin toivotaan sisällytettävän konkreettisessa toiminnassa 

lasten, nuorten ja vanhuksien huomioimista. Samoin toimintaa ohjaavana näkökulmana pidetään 

kestävää kehitystä. Luotettavuus, rehellisyys, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus sekä 

yhteisöllisyys ja ihmisläheisyys ovat näkemyksiä, joiden toivotaan sisältyvän kunnan 

toimintatapoihin ja päätöksentekoon. Pälkäneen kunnan arvot ovat: 
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1. Elävä ja toimiva maaseutumaisuus 

2. Demokratia ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet 

3. Luovuus ja ennakkoluulottomuus taloudellisen ja kestävän kehityksen voimavarana 

 

                   

Arvot 

1. Elävä ja toimiva maaseutumaisuus 

2. Demokratia ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet

3. Luovuus ja ennakkoluulottomuus taloudellisen ja kestävän 

kehityksen voimavarana

 

Kuten missio ja visio, nähdään arvot kunnassa yksikkötasolla ja työntekijätasolla toimintaa 

ohjaavina tekijöinä. Elävä ja toimiva maaseutumaisuus liittyy kehitykseen ja kunnan kehittämisen 

päätöksentekoon esimerkiksi kaavoituksessa ja maankäytössä. Demokratia ja kuntalaisten 

vaikutusmahdollisuus ovat asiakasarvoja, jotka näkyvät kuntalaisten kuulemisessa kaikissa 

päätöksenteossa ja jokaisella yksikkötasolla. Luovuus ja ennakkoluulottomuus taloudellisen ja 

kestävän kehityksen voimavarana sisältää sekä taloudellisen, yhteisöllisen että kehityksellisen 

arvonäkökulman. Taloudellisuus ja kehityksellisyys näkyvät taloudellisena ja kestävänä 

kehityksenä, yhteisöllisyys luovuutena ja ennakkoluulottomuutena päätöksenteossa.  

7 Strategian tavoitteet ja seuranta  

7.1 Kriittiset menestystekijät 
 

Kriittiset menestystekijät, asiat, joissa pitää strategian toteutumiseksi onnistua, eivät muuttuneet 

oleellisesti aiemmasta strategiasta. Menestystekijöihin haettiin kuitenkin konkreettisia tarkennuksia. 

Kriittiset menestystekijät ovat:  

1. Kaavoitus ja maapolitiikka: Tavoitteena on päästä onnistuneeseen maapolitiikkaan, jossa 

huomioidaan koko kunnan strategiset että kehityskuvatyössä laaditut maankäytön 

suunnitelmat. Kaavoitus ja maapolitiikan pitää vastata osaltaan kunnan vetovoimaisuuteen 

ja houkuttelevuuteen sekä asua että yrittää.  

2. Talouden ja palveluiden tasapaino: Tarjottavien palveluiden laajuus on mietittävä siten, että 

peruspalvelut voidaan turvata. Palveluiden laadussa näkyy kunnan missio tasapuolisesta 
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palvelusta. Talouden ja palveluiden tasapaino hoidetaan siten, että kunta tarjoaa selkeän 

vaihtoehdon kaupunkiasumiselle.  

3. Henkilöstöpolitiikka: Henkilöstöpolitiikka on hallittua ja pitkäjänteistä, jolloin 

henkilöstöresurssit suunnataan ja mitoitetaan oikein. Henkilöstöpolitiikka tarkoittaa myös 

hyvinvoivaa henkilöstöä, jossa vastuuta hyvinvoinnista kantaa paitsi työnantaja ja 

työyhteisö niin myös jokainen työntekijä itse.  

4. Elinkeinopolitiikka: Elinkeinopolitiikkaa toteutetaan yhdessä kunnan ja elinkeinoelämän 

kanssa. Yritystoiminnan tukeminen nykyisellään ja uusien yrityksien alueelle rekrytointi ovat 

elinkeinopolitiikan keskeisiä asioita. Kunta luo edellytyksiä yrittäjyydelle muun muassa 

yritystonttien ja toimintaympäristön turvaamisella. Elinkeinopolitiikassa näkyy 

yritysmyönteinen asenne. Yhdessä yrittäjien kanssa luodaan hyvämaineista yrityskuntaa. 

Elinkeinopolitiikkaa tehdään innovatiivisesti.  

          

Kriittiset menestystekijät 

1. Kaavoitus ja maapolitiikka: 
• onnistunut maapolitiikka, kunnan tavoitteet, houkuttelevuus, toteuttaminen

2. Talouden ja palveluiden tasapaino: 
• tarjottujen palveluiden laajuus, maaseutukunta verrattuna kaupunkiin

3. Henkilöstöpolitiikka:
 hyvinvoiva henkilöstö ja hallittu henkilöstöpolitiikka

4. Elinkeinopolitiikka: 

• elinkeinopolitiikan sisältö, edellytysten luonti, asenne, maine
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7.2 Tavoitteet 
 

Strategiaseminaarissa määriteltiin yhdeksän konkreettista tavoitetta, joihin kunnan pitäisi panostaa. 

Tavoitteet ilman tärkeysjärjestystä ovat:  

                    

Tavoitteet

1. Kunta täyttää terveen talouden tunnusmerkit

2. Kunnalla on toimivat peruspalvelut

3. Kunnallisten palveluiden turvaaminen ja hyvä laatu tehdään 

hallitulla henkilöstöpolitiikalla ja hyvinvoivalla henkilöstöllä

4. Kunnan veroprosentit ovat kohtuulliset

5. Sitoutuminen Pälkäneen alueen kehittämiseen

6. Aktiivinen maaseutumaisen rakentamisen tukeminen

7. Maaseutuyrittäjyyden ja matkailun edistäminen

8. Teollisuusalueiden kaavoitus

9. Työpaikkaomavaraisuus ja uusien yrityksien synnyttäminen

 

Vaikka nämä tavoitteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä, haluttiin näistä tavoitteista valita 

luottamushenkilöille ja henkilöstölle tehdyllä kyselyllä keskeisiä asioita, joihin ainakin pitää kunnan 

panostaa. Keskeisiksi asioiksi nousi selkeästi kolme, jotka saivat kaikki puolet kannatuksesta. 

Keskeiset päätavoitteet ovat tärkeysjärjestyksessä: 

1. Kunnalla on toimivat peruspalvelut 

2. Kunnallisten palveluiden turvaaminen ja hyvä laatu tehdään hallitulla henkilöstöpolitiikalla ja 

hyvinvoivalla henkilöstöllä 

3. Kunta täyttää terveen talouden tunnusmerkit 

Tavoitteista ja kriittisistä menestystekijöistä on johdettu toimenpideohjelma, joka näkyy kohdassa 

10. 

 

7.3 Strategiakartta  
 

Strategiakartalla kuvataan strategisten valintojen vaikutuksia kunnan talouteen, kuntalaisille eli 

asiakkaille, henkilöstön ja prosessien kehittämiselle. BSC -tarkastelua on mukailtu siten, että 

näkökulmat on otettu huomioon jokaiseen kriittiseen menestystekijään.  
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Strategiakartta 

Valinta Kaavoitus ja 

maapolitiikka

Talouden ja palveluiden 

tasapaino

Henkilöstöpolitiikka Elinkeinopolitiikka

Talous väestönkasvu, 

työpaikkoja ja 

verotuloja, edellyttää 

investointeja: hallittu 

kasvu

talous ylijäämäinen, 

veroprosentti 

kohtuullinen

budjetoidut, suunnitellut 

palkkakustannukset,

yhteisöverotulot kasvaa

Kuntalainen työpaikat, 

palvelutarpeet kasvaa, 

viihtyisyys, tonttien 

erilaisuus

oikein ajoitetut ja 

kohdistetut palvelut, 

riittävät ja tasapuoliset 

palvelut

laadukkaat ja riittävät 

palvelut, ennakoidut 

palvelut, tietoisuus 

palvelun 

kustannuksista: 

palvelun arvostus

palvelut paranevat: 

työpaikat ja ostovoima 

omassa kunnassa, 

veroprosentti 

kohtuullinen, 

tyytyväisyys

Kehittämistoimet

prosessissa

palvelulupaukset,  

kun.tekn.haasteet,

sujuva lupaprosessi, 

onnistunut maan-

hankinta

esimiesten koulutus

palvelutuotannon 

hallinta, tuotanto-

prosessien arviointi, 

hallintorajat ylittävää

sijaispankit: kuntien 

yhteinen, 

riittävä 

henkilöstömitoitus

asiakastyytyväisyys 

lupaprosessissa, 

yritystonttien ja 

toimitilojen hankinta,

vuorovaikutus ja 

yhteistyö yrit. kanssa, 

uusien yrit. neuvonta

Henkilöstön 

kehittäminen

sujuva kaavoitus-

prosessi, valmius 

kun.tekn., rakentamisen 

ohjaus ja neuvonta 

sujuvaa

osaava henkilöstö, 

hyvä esimiestyö, oikea 

henkilöstömitoitus ja 

kohdentuminen

henkilöstökoulutus

jatkuvaa, työhyvinvointi, 

motivoitunut henkilöstö, 

palkitseminen 

ohjauksesta

avoimuus, aktiivisuus,

positiivinen asenne -

koulutus, laaja-alainen 

osaaminen, alan 

kehityksen 

seuraaminen

 

Kaavoituksella ja maapolitiikalla saavutetaan väestönkasvua sekä uusia yrityksiä ja työpaikkoja. 

Vaikka kaavoitus ja maapolitiikka edellyttävät investointeja, saavutetaan kuitenkin taloudessa 

oletetusti hallittua kasvua. Kun verotulot kasvavat, turvataan kuntalaisille peruspalvelut ja 

viihtyisyyttä. Henkilöstöltä tämä edellyttää sujuvia työprosesseja, asiakasohjausta ja -neuvontaa. 

Siksi prosesseja on kehitettävä niin, että palvelulupaus voidaan lunastaa ja onnistutaan 

kaavoituksen onnistumiseksi maanhankinnassa. 

Talouden ja palveluiden tasapainolla tavoitellaan talouden ylijäämää ja kohtuullisia 

veroprosentteja. Nämä turvaavat riittävät ja tasapuoliset palvelut kuntalaisille. Prosessien 

kehittämisessä tämä edellyttää palvelutuotannon ja -prosessien hallintaa ja arviointia sekä 

hallintorajat ylittävää yhteistyötä. Edellytyksenä on myös oikea henkilöstömitoitus ja henkilöstön 

kohdentuminen oikein. 

Henkilöstöpolitiikka näkyy kunnan taloudessa budjetoiduilla ja pitkällä aikavälillä suunnitelluilla 

palkkakustannuksilla ja henkilöstömitoituksella. Kun henkilöstö on mitoitettu ja kohdennettu oikein, 

saa kuntalainen laadukasta ja tasapuolista palvelua. Henkilöstön säännöllinen koulutus ja 

työhyvinvointiin panostaminen takaa motivoituneen henkilöstön, joka kykenee hyvään palveluun. 

Kehittämistoimina nähdään kuitenkin henkilöstön osalta sijaispankin luominen tilapäisiin 

henkilöstötarpeisiin. 

Onnistunut elinkeinopolitiikka näkyy kunnan taloudessa kasvavina yhteisöverotuloina. Kuntalainen 

saa menestyvän elinkeinopolitiikan myötä työpaikkoja omasta kunnasta sekä paranevia palveluita. 

Yrittäjille mahdollistuu hyvä yrittämisen toimintaympäristö. Henkilöstöltä onnistunut 

elinkeinopolitiikka edellyttää osaamista elinkeinoasioissa ja yritysmyönteistä asennetta. Sisäisiä 

prosesseja pitää kehittää lupa-asioissa ja yrityksien tontti- ja toimitila-asioissa.  
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7.4 Strategian seuranta  
 

Kriittisten menestystekijöiden ja tavoitteiden yhteensovittamisen jälkeen määriteltiin jokaiselle 

kriittiselle menestystekijälle mittarit, joilla seurataan strategian kokonaisonnistumista. Strategian 

onnistumista seurataan tällä tasolla vuosittain, jolloin voidaan ennakoida tarve päivittää tai muuttaa 

strategiaa kesken sen voimassaoloa. Strategian tavoitteita ja mittareita seurataan säännöllisesti 

vuosittain samanaikaisesti talousarvion ja tilinpäätöksen laatimisen ja hyväksymisen yhteydessä. 

Strategian ohjauksesta ja sen jalkauttamisesta vastaa kunnanvaltuusto / kunnanhallitus yhdessä 

kunnan johtoryhmän kanssa.  

Toimenpideohjelmassa (kohta 10) tavoitteista johdetuille toimenpiteille on määritelty omat mittarit, 

joita seurataan osavuosiraportoinnin yhteydessä. Johtoryhmä seuraa toimenpiteiden toteutumista. 

Samalla saadaan kolmannesvuosittain näkemys kokonaisstrategian etenemisestä.  

Seurantaan sisällytetään kaksi kertaa vuodessa tehtävät asukaskysely ja yrityskysely sekä arviolta 

vuosittain tehtävä työhyvinvointikysely henkilöstölle. Tilastokeskuksen väestö- ym. tilastot ja 

ennusteet tulevat helmi-maaliskuussa vuosittain sekä kuntaliiton tilinpäätöksen perustunnusluvut 

noin kesäkuussa vuosittain. Näistä tilastoista poimitaan strategian seurantaan tarvittavat tiedot. 

Lähtökohtatiedot päivitetään vuoden 2012 tilinpäätöksen valmistuttua.  

          

Tavoitteet ja seuranta

Kriittinen

menestystekijä

Kaavoitus ja 

maapolitiikka

Talouden ja 

palveluiden tasapaino

Henkilöstöpolitiikka Elinkeinopolitiikka

Tavoite 1. Sitoutuminen

Pälkäneen alueen 

kehittämiseen

2. Aktiivinen 

maaseutumaisen 

rakentamisen 

tukeminen

3. Teollisuus-

alueiden 

kaavoitus

1. Kunta täyttää terveen 

talouden 

tunnusmerkit

2. Kunnalla on toimivat 

peruspalvelut

3. Kunnan veroprosentit 

ovat kohtuulliset

1. Hallittu 

henkilöstöpolitiikka

2. Hyvinvoiva

henkilöstö

1. Maaseutuyrittäjyyden

edistäminen

2. Matkailun edistäminen

3. Työpaikkaomavaraisuus: 

yrityksien tukeminen, 

yrityksien säilyminen

Mittari Toteutuneet

kaavoitukset

Uudet yritykset 

Myönnetyt 

rakennusluvat

Asukasmäärän kasvu

Myynnissä olevien 

kunnan kiinteistöjen 

määrä

Ylijäämä

Nettovelka / asukas

Lainakanta / asukas

Veroprosenttien kehitys

Asukaskysely

Työvoiman vaihtuvuus

Poissaolot

Työhyvinvointikysely

Uudet yritykset 

Työpaikkojen määrä

Yrityksien tyytyväisyys
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9 Pälkäneen kunnan konserniyhtiöt 
 

Konserniyhtiöiltä edellytetään kirjallista tavoiteasettelua tilinpäätösraportointia varten. Pälkäneen 

kunnassa tämä tavoiteasettelu tehdään vuodesta 2013 alkaen uudistetun strategian yhteydessä. 

Tässä yhteydessä perustellaan myös se, miksi kunta omistaa itse konserniyhtiöt ja mikä on niiden 

tehtävä kunnan menestyksen kannalta. Näihin perusteluihin ja tehtäviin peilataan myös 

tavoiteasettelu.  

 

Pälkäneen Asuntotuotanto 

Pälkäneen kunta omistaa samoin kuin useat muut kunnat, vuokrataloyhtiön, jonka perustehtävänä 

on vasta siitä, että kunnan alueella, ja sen eri puolilla on riittävästi vuokra-asuntoja. Asuntojen 

riittävyyttä peilataan vuosittain asunnon hakijoiden ja tyhjänä olevien asuntojen määrään. Suoran 

omistuksen sijasta Pälkäne on useiden muiden kuntien tavoin valinnut yhtiömuotoisen 

hallintomallin, jonka tarkoituksena on hoitaa yhtiön menot asuntojen vuokrauksesta saadulla 

tulolla. Kunnan tarkoituksena ei ole subventoida yhtiötä verovaroin, mutta takauksia saatetaan 

myöntää rakentamisen tarpeisiin. Toisaalta kunta ei ole edellyttänyt myöskään yhtiöltä osinkoa. 

Kunta ei ole hakenut muita osakkaita yhtiöön tai liittänyt sitä suurempaan, useamman kunnan 

omistamaan kokonaisuuteen, koska asuntojen tarpeeseen voidaan näin vastata parhaiten, ja yhtiö 

on riittävän suuri selvitäkseen velvoitteistaan. 

 

Pälkäneen Aluelämpö Oy 

Pälkäneen kunta omisti aikaisemmin yhtiön puoliksi Vattenfallin kanssa, mutta osti sitten 

Vattenfallin osakekannan sen haluttua luopua osakkuudestaan. Kunnan lähtökohtana on se, että 

kunta pystyy omilla toimenpiteillään vaikuttamaan kaukolämpötariffiin ja kaukolämmön 

tuotantotapaan. Omistaessaan yhtiön kokonaan kunta pystyy parhaiten saavuttamaan tämän 

tavoitteen. Pälkäneen Aluelämmöltä edellytetään useimmiten 20.000–40.000 euron vuotuista 

osinkotuottoa. Kaukolämmön tuotantotavan muutoksen vuoksi kaukolämpötariffin 

kohtuullistamiseksi osinkovaatimuksesta on parin viimeisen vuoden aikana tingitty.  
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Toimenpiteet ja seuranta 

Konserniyhtiöt

1. Pälkäneen Asuntotuotanto

Tavoite Aikataulu Vastuu Mittari

1.1 Riittävästi vuokra-asuntoja

1.2 Tulevaisuussuunnitelman laadinta 2013-

2018

1.3 Ylläpitoinvestointien kattaminen omilla 

tuloilla

1.4 Käyttöaste 97 %

1.5 Vuokratuotot maksimituotosta 95 %

Koko aika Kehityskeskustelut 

vuosittain, kunnan 

johto

1.1 Tyhjät asunnot vs. 

hakijoiden määrä suhteessa 

oikealla tasolla

1.2 kyllä / ei

1.3 kyllä / ei 

1.4 aste 97 %

1.5 tuotot 95 %

2. Pälkäneen Aluelämpö Oy

1.1 Kaukolämpötariffi 

1.2 Osinko 

1.3 Laitoksen toimivuus

1.4 Kaukolämmön myynti kasvaa

Koko aika Kehityskeskustelut 

vuosittain, kunnan 

johto

1.1 edullisempi kuin kallein 

kolmannes 

1.2: 20.000-40.000 €/vuosi, 

alkaen 2014

1.3 hyötysuhde

1.4 kasvava myynti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

10 Strategian toimenpideohjelma  
 

Seuraavaksi esitellään strategian kriittisistä menestystekijöistä ja tavoitteista johdettujen 

toimenpiteiden listaus taulukoissa.  

10.1 Kaavoitus ja maapolitiikka 

Kaavoitus ja maapolitiikka sisältävät kolme tavoitetta ja yhteensä seitsemän toimenpidettä:  

 

1. Sitoutuminen Pälkäneen alueen kehittämiseen:  

1.1 Maankäytön suunnittelun toteuttamisohjelma 

 

2. Aktiivinen maaseutumaisen rakentamisen tukeminen:  

2.1 Riittävä tonttikoko  

2.2 Rakennusjärjestyksen tarkistaminen  

2.3 Kehityskuvassa laaditun kriteeristön käyttöönotto mökkien muuttamisesta vakituisiksi 

asunnoiksi 

 

3. Teollisuusalueiden kaavoitus:  

3.1 Kaavoitettavien alueiden kartoitus  

3.2 Suunniteltujen alueiden kaavoitus  

3.3 Kevyen liikenteen, maisemapolkujen ym. alueiden suunnittelu 

Toimenpiteet 

1. Kaavoitus ja maapolitiikka

1. Sitoutuminen Pälkäneen alueen kehittämiseen

Toimenpide Aikataulu Vastuu Mittari

1.1 Maankäytön suunnittelun toteuttamisohjelma 

(Harava-työkalu) kehityskuvan jatkoksi: edesauttaa 

sitoutumista

2013-2014 Pilottiryhmä: 

kunnanjohtaja,

aluearkkitehti, 

kehittämispäällikkö

Pilotille esitettyjen tavoitteiden 

toteutuminen

2. Aktiivinen maaseutumaisen rakentamisen tukeminen 

2.1 Riittävä tonttikoko

2.2 Rakennusjärjestyksen tarkistaminen (vrt. 

kehityskuva vapaa-ajan asunnot vakituiseksi ja haja-

asutusalueen rakentaminen)

2.3  Kriteeristön käyttöönotto mökin muuttamisesta 

omakotitaloksi (mitä useampi kriteeri täyttyy, muutos 

mahdollinen)

Koko aika

2013

2013

Aluearkkitehti

Johtoryhmä, 

aluearkkitehti,

rak.valvonta

johtoryhmä

Tonttikoko

Myönnetyt haja-asutusalueen

rakennusluvat: ja perustelut

Kehityskuvan määrittelemät 

kriteeristöt, muutettujen mökkien 

määrä 

3. Teollisuusalueiden kaavoitus 

3.1 Kaavoitettavien alueiden kartoitus 

kuntakeskuksessa (vrt. kehityskuva) 

3.2 Kehityskuvatyössä määriteltyjen alueiden 

kaavoituksen toteuttaminen 

3.3 Kevyen liikenteen väylien, maisemapolkujen ym. 

alueiden suunnittelu (vrt. kehityskuva)

2013

2013 -

2013 -

Johtoryhmä, 

aluearkkitehti

Kunnanjohtaja,

aluearkkitehti

Kunnanjohtaja, 

aluearkkitehti

Tehty selvitys

Kehityskuvatyön seurantamittarit

Kehityskuvan mukaiset tavoitteet
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10.2 Talouden ja palveluiden tasapaino 
 

Talouden ja palveluiden tasapainon kriittisessä menestystekijässä on tavoitteita asetettu kolme ja 

niihin toimenpiteitä yhteensä kolme. Tavoitteet ja toimenpiteet ovat:  

1. Kunta täyttää terveen talouden tunnusmerkit:  

1.1 Laadittavaksi tulevan talouden tasapainotusohjelma ja sen toteuttaminen 

 

2. Kunnalla on toimivat peruspalvelut: 

2.1 Arvioidaan palveluiden toteuttamistapa tasapainoisesti koko kunta huomioiden 

 

3. Kunnan veroprosentit ovat kohtuulliset:  

3.1 Käytetään harkintaa kokonaisvaltaisesti määriteltäessä kunnan veroprosentteja 

           

Toimenpiteet 

2. Talouden ja palveluiden tasapaino

1. Kunta täyttää terveen talouden tunnusmerkit

Toimenpide Aikataulu Vastuu Mittari

1.1 Laadittavaksi tulevan talouden 

tasapainotusohjelma ja sen toteuttaminen: kaikki 

toimijat, sisältäen kolmannen sektorin 

2013-2018 Luottamuselimet, 

työntekijät: vastuu 

johtajilla

Sektorikohtainen arvio

2. Kunnalla on toimivat peruspalvelut

2.1 Arvioidaan palveluiden toteuttamistapa

tasapainoisesti koko kunta huomioiden (palveluiden 

taso ja laatu, toimijatahojen määrittely)

2013-2014 Kunnanhallitus, 

talouden 

seurantaryhmä, 

lautakunnat

Kustannustehokkuus

Kustannusseuranta

Vertailukunnat

Palvelujen laadun arviointi

3. Kunnan veroprosentit ovat kohtuulliset

3.1 Käytetään tarkkaa harkintaa kokonaisvaltaisesti 

määriteltäessä kunnan veroprosenttia (arvioidaan 

säästökohteet uudestakin näkökulmasta, tehdään 

pitkän tähtäimen suunnittelua)

Arvioidaan vuosittain 

erikseen

Valtuusto Seurantavertailu

Keskiarvo ja sen kehitys
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10.3 Henkilöstöpolitiikka 
 

Henkilöstöpolitiikan tavoitteita on kaksi ja toimenpiteitä yhteensä 14. Toimenpiteet jakaantuvat 

ensimmäisen tavoitteen osalta seuraavasti:  

 

1. Hallittu henkilöstöpolitiikka palveluiden ja laadun turvaamiseksi: 

1.1 Henkilöstöresurssi suunnataan ja mitoitetaan oikein  

1.2 Esimiesten tehtävien selkeyttäminen ja johtamisosaamisen kehittäminen  

1.3 Toimintaan ja muutoksien suunnitteluun otetaan henkilöstö mukaan  

1.4 Työyhteisötaitojen kehittäminen  

1.5 Henkilöstön kustannustietoisuuden lisääminen  

1.6 Perehdytykseen panostamminen ja sen seurannan kehittäminen  

 

 

2. Hyvinvoiva henkilöstö palveluiden ja laadun turvaamiseksi:  

2.1 Luottamuksen kehittäminen työyhteisössä  

2.2 Henkilöstön hyvinvointi- ja terveystietous  

2.3 Hyvän työyhteisön pelisääntöjen laatiminen  

2.4 Ongelmiin on puututtava heti  

2.5 Työergonomian ohjaus ja työtilojen sopivuus  

2.6 TYHY-toimintaan panostaminen yhdessä henkilöstön kanssa  

2.7 Työsuojeluun ja työturvallisuuteen panostaminen  

2.8 Aloitekilpailun järjestäminen hyvinvoivan henkilöstön lisäävistä tekijöistä 

 

 

Toimenpiteiden vastuut ja mittarit on nähtävillä alla olevassa taulukossa. Kaikki toimenpiteet ovat 

sellaisia, että ne nähdään tärkeänä koko strategian voimassa olon ajan. Niiden kehittäminen ja 

toimeenpano aloitetaan jo vuonna 2013, ja kaikki toimenpiteet käynnistetään strategian 

voimassaoloaikana alkupainotteisesti.  
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Toimenpiteet 

3. Henkilöstöpolitiikka

1. Hallittu henkilöstöpolitiikka palveluiden ja laadun turvaamiseksi

Toimenpide Aikataulu Vastuu Mittari

1.1 Henkilöstöresurssi suunnataan ja mitoitetaan 

oikein

1.2 Esimiesten tehtävien selkeyttäminen ja 

johtamisosaamisen kehittäminen

1.3 Suunnitellaan toiminta ja muutokset henkilöstön 

kanssa: sitoutuminen ja motivointi

1.4 Työyhteisötaitojen kehittäminen: koulutus

1.5 Henkilöstön kustannustietoisuuden lisääminen

1.6 Perehdytys

2013 - Esimiehet

Koko työyhteisö: 

vastuu esimiehillä

Esimiehet

Johtoryhmä, esimiehet

Osastojoht. esimiehet

Esimiehet

Työn kuormittavuus, tehtäväkuvat

Tehtäväkuvat

Henkilöstön osallistuminen

Koulutuspäivät, asiakaspalaute

Taloudellinen ja tehokas toiminta

Tsekkilista

2. Hyvinvoiva henkilöstö palveluiden ja laadun turvaamiseksi

2.1 Luottamuksen kehittäminen työyhteisössä

2.2 Henkilöstön hyvinvointi- ja terveystietoisuus

2.3 Hyvän työyhteisön pelisäännöt 

2.4 Ongelmiin puututaan heti

2.5 Työergonomia ja ohjaus, työtilat

2.6 TYHY -toimintaan panostaminen: henkilöstö mukaan 

suunnitteluun, mm. kehittämispäivät

2.7 Työsuojelu ja työturvallisuus

2.8 Aloitekilpailu hyvinvoivan henkilöstön lisäävistä tekijöistä

2013- Koko työyhteisö

Työsuojelu-, työterveys

Lähiesimiehet, jory

Lähiesimiehet

Lähiesimies, työntekijä, 

työsuojeluhenkilöstö

Henkilöstöpäällikkö, 

työsuojelupäällikkö, 

lähiesimies

Työsuojelupäällikkö, 

työsuojeluvaltuutetut

Yt-toimikunta

Seurataan kaikkia toimenpiteet 2.1-

2.8: 

Työhyvinvointikysely: palaute, 

seuranta ja toimenpiteet

Kehityskeskustelut vuosittain ja 

sisältö (Populuksen pohja), raportointi

Säännölliset tiimipalaverit, 

osastokokoukset

Poissaolot

Henkilöstön vaihtuvuus: 
loppuhaastattelu

 

10.4 Elinkeinopolitiikka 
 

Elinkeinopolitiikka sisältää kolme tavoitetta ja niiden alla on yhteensä 11 toimenpidettä. Tavoitteet 

toimenpiteittäin ovat:  

1. Maaseutuyrittäjyyden edistäminen:  

1.1 Yritysmyönteinen neuvonta  

1.2 Tonttien kaavoitus logistisesti hyville paikoille,  

 

2. Matkailun edistäminen: 

2.1 Sappeen ja sen vaikutusalueen vetovoimaisuuden kehittäminen  

2.2 Matkailua ja kulttuuria tuottavien yhdistyksien kehittäminen ja toiminnan turvaaminen  

2.3 Kunnan vapaiden kiinteistöjen hyödyntäminen matkailu- ja kulttuuriyrityksien ja yhdistyksien 

käyttöön  

2.4 Kuntamarkkinoinnin kehittäminen sekä tavoite  

 

3. Olemassa olevien yrityksien tukeminen ja yrityksien säilyminen:  

3.1 Työttömien nuorten työllistäminen  

3.2 Yrityskampanja työllistämisen keinoista  

3.3 Yrityskoulutuksien järjestäminen sidosryhmien kautta  

3.4 Toimivat yrityspalvelut  

3.5 Yhteiskunnallisten yrityksien toiminnan tukeminen ja kehittäminen  
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Toimenpiteet 

4. Elinkeinopolitiikka

1. Maaseutuyrittäjyyden edistäminen

Toimenpide Aikataulu Vastuu Mittari

1.1 Yritysmyönteinen neuvonta, asiakaspalvelu-

koulutus

1.2 Tonttien kaavoitus rakentamiskelvolliselle, 

logistisesti hyvälle paikalle, kunnallistekniikka valmiiksi

Heti

Koko ajan,

alkupainotteinen

Kunnan johto 

henkilöstöjohtaminen

Kunnan johto, 

kaavoitus

Asiakaspalaute jatkuva

Yritystonttien määrä

Asuntotonttien määrä

2. Matkailun edistäminen

2.1 Sappeen ja sen vaikutusalueen vetovoimaisuuden 

ja toiminnan kehittäminen

2.2 Matkailua tuottavien yhdistyksien mm. Mikkolan 

navetan kulttuurin ja sen kohteiden kehittäminen

2.3 Kunnan vapaiden kiinteistöjen hyödyntäminen 

matkailuyrityksille (lunastus vuokranmaksulla tms.)

2.4 Kuntamarkkinoinnin kehittäminen: imago, 

vetovoimaisuus

Koko aika

2013 –

Koko aika

Koko aika

Kunnan johto, 

yrityspalvelut, 

kehittämispalvelut

Kehittämispalvelut,

Elpo-ryhmä

Asiakasmäärä, liikevaihto, htv, 

rakennuskanta

Sopimus

Kiinteistöjen myynti-

/vuokraussopimus

Asukas- ja yritysmäärän kasvu

3. Työpaikkaomavaraisuus: Olemassa olevien yrityksien tukeminen ja yrityksien säilyminen

3.1 Omien työttömien nuorten työllistäminen, 

asenteisiin vaikuttaminen

3.2 Yrityskampanja työllistämisestä ja sen keinoista, 

ml. kunta työnantajana

3.3 Yrityskoulutuksia sidosryhmien kautta

3.4 Toimivat yrityspalvelut: neuvonta-, sijoituspalvelut

3.5 Yhteiskunnallisten yritysten kehittäminen ja tuki

Koko aika, 

alkupainotteinen

2013

Koko aika 

Koko aika 

Koko aika

Työpaja, yrityspalvelut

Yrityspalvelut, työpaja

3.3.-3.5: Yrityspalvelut,

kehittämispalvelut

Työttömien määrä, työllisyysaste

Työllistävät yritykset, uudet 

työpaikat

Osallistuvat yritykset

Uudet yritykset, yrit. nettomäärä

Asiakaspalaute

 


