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Onnellisten ihmisten kunta
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1. Lähtökohdat
Juuan strategian lähtökohtana on varmistaa, että kunnan asukkaat saavat heille
kuuluvat palvelut, alueella on hyvät mahdollisuudet yrittää ja menestyä, alueen väestö
voi hyvin ja Juuan tunnettavuus kasvaa. Strategia on kunnanvaltuuston hyväksymä
tavoite- ja toimintaohjelma, joka tehdään viideksi vuodeksi kerrallaan.
Väestön tarpeista lähtevä suunnittelu edellyttää pidemmän aikavälin tähtäintä. Käsillä
olevassa strategiassa luodataan tavoitteellista kehitystä noin 15 vuoden päähän.
Tämä strategia on hyväksytty 4.12.2017 ja on voimassa vuodet 2018 - 2021.
Valtakunnallisia rakenteita koskevan lainsäädännön keskeneräisyyden takia strategia
tarkistetaan valtuustokauden puolivälissä.

Kuvio 1. Tulevaisuuden kunta (kuntaliitto)
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2. Toimintaympäristön muutostekijät
Ympäristön muutostekijät ovat kunnan ulkopuolisia yhteiskunnallisia, taloudellisia ja
demografisia tekijöitä, jotka vaikuttavat kunnan toimintaan tulevaisuudessa.
Kunnan strategisissa pitkän tähtäimen
muutostekijöiden uhat ja mahdollisuudet.

päämäärissä

on

huomioitu

ympäristön

Yleinen trendi kaikkialla maailmassa näyttää olevan voimakas kaupungistuminen.
Kehitys on nopeutunut 2000-luvulla ja se näyttää jatkuvan myös suunnittelukaudella.
Juuan osalta kehitys tarkoittaa sitä, että väestön hyvinvoinnin turvaamiseksi on
strategisissa tavoitteissa erityisen tärkeää onnistua, koska väestön väheneminen johtaa
huoltosuhteen heikkenemiseen.
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Muutokset lainsäädännössä
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ja maakuntalaki tullee voimaan
strategiakauden aikana. Lisäksi kuntalakiin ja valtionosuuslainsäädäntöön on tulossa
muutoksia strategiakaudella.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain muutos ei ole Juuan osalta valtava, koska
kunta on jo ulkoistanut palvelunsa maakunnalliselle Siun sote-kuntayhtymälle. Pohjoiskarjalan malli ei olennaisilta osin muutu, joskin vuokraajaksi kunnan tiloille tulee uusi
organisaatio, jonka toiminnan malleista ei ole varmuutta.
Valtionosuuksiin
liittyvään
lainsäädäntöön
liittyy
valtavasti
epävarmuuksia.
Maakuntauudistus muuttaa järjestelmää, ja vaikutukset voivat olla suunnittelukaudella
joko positiivisia tai negatiivisia.

Väestö
Väestöennusteiden mukaan työikäisen väestön osuus vähenee ja iäkkään väestön
määrä kasvaa. Palvelutarve sosiaali- ja terveydenhuollossa kasvaa väestön
ikääntyessä, mutta kuntastrategian näkökulmasta asiat kuuluvat suuremman
kokonaisuuden ratkaistavaksi. Kuntatalouden kiristyessä kasvavaan palvelutarpeeseen
on vastattava kuluja lisäämättä hoitoprosesseja ja toimintatapoja kehittämällä. Kunta
lähtee olettamasta, että maakunta hoitaa sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossa, joko
Siun soten tai maakuntahallinnon kautta. Juuan osalta tärkeää on tunnistaa väestön
tilan keskeisiä tunnusmerkkejä:
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Juuan kunnan osalta keskeinen muutostekijä on huoltosuhteen heikkeneminen. Juuan
syntyvyys on vakiintunut 20 - 25 lapsen vuosittaiselle tasolle ja väestörakenteen
perusteella sen voidaan ennustaa säilyvän tällä tasolla. Samaan aikaan eläkkeelle
jäävien osuus kasvaa.

Juuan väestö
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Juuan kunnan ennustettu väestökehitys 2015 - 2030. (Tilastokeskus, väestöennuste)
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Työvoiman saatavuus ja muut työelämän haasteet
Juuan kunnan palveluksessa on vuonna 2017 ollut 165 vakituista työntekijää.
Seuraavan viiden vuoden aikana kunnan työntekijöistä saavuttaa 63-vuoden eläkeiän
yli 30 työntekijää ja 10 vuoden aikana lähes 60 henkilöä. Kunnan palvelutuotantoa on
pyrittävä järjestämään siten, että avautuvia tehtäviä voidaan jättää täyttämättä tai
täyttää se sisäisin tehtäväjärjestelyin ilman uuden henkilön palkkaamista. Muu
henkilöstöpoistuma huomioiden, kunnan rekrytointitarve on 5 - 12 työntekijän luokkaa
vuosittain. Samaan aikaan kilpailu työvoimasta kiristyy ja osaamistarpeet kasvavat.
Kunnan on oltava houkutteleva työnantaja, jotta osaajia on riittävästi tulevaisuudessa.

Kuvio 6. Henkilöstön eläkepoistuma ja rekrytointitarve.

Teknologian kehitys
Teknologian kehitys on nopeaa. Tarkoituksenmukaiset laitteet mahdollistavat
joustavammat hoitoketjut ja toimintaprosessit tai nämä molemmat. Kuntatalouden
tilanteen takia investointien toteuttaminen kuitenkin vaikeutuu ja niille vaaditaan
vahvat perustelut. Jokaisen hankinnan tulee lisätä tuottavuutta, hankintoja ei tehdä
hankintojen vuoksi. Kuitenkin kunnan on valmistauduttava digitalisaatioon vahvasti,
sillä maaseutumaisen kunnan toiminta on jatkossa yhä enemmän teknologian varassa.
Toimivat verkkoyhteydet ovat toiminnan kannalta keskeisiä. Näin ollen kuituverkon
toimivuus ja laajuus on keskeinen kehitettävä ja ylläpidettävä vahvuus. Digitalisaation
kehitys myös poistaa työtä, joten kunnassa varauduttava työn muutokseen. Perinteisiä
ammatteja poistuu, mutta siitä huolimatta kunnan on oltava aktiviisesti kehittämässä
oman palvelutuotannon digitalisointia.
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Talous
Kuntatalouden kiristyminen asettaa haasteita palvelujen rahoittamiselle. Kuntatalous
on ollut aina kireä, mutta Juuan riippuvuus valtionosuuksista tekee tulevaisuudesta
haasteellisen. Valtionosuusjärjestelmä edellyttää, että kunnan toiminnan volyymi
seuraa muita mittareita, kuten väestön kehitystä. Suurimmat haasteet tämä asettaa
sivistyspalveluihin, koska lapsimäärä päiväkodeissa ja kouluissa alenee merkittävästi
strategiakaudella. Juuan syntyvyys on vakioitunut, joten siihen ei odoteta suuria
heilahteluja. Näin ollen strategiakaudella on tehtävä sopeutustoimet vallitsevaan
tilanteeseen. Taloudellinen tehokkuus ja palvelujen hyvä laatu edellyttävät, että
palvelujen käyttäjiä on riittävästi. Kokonaisoptimaalisia ratkaisuja haetaan jokaisella
kunnan toiminta-alueella. Valtionosuuksien laskiessa painotus tulee kuntaveroon, joten
työllisyysasiat ovat keskiössä. Kunnan elinkeinopolitiikan on oltava aktiivista ja
tulevaisuuteen suuntaavaa, jotta talous saadaan pidettyä tasapainossa palvelemassa
asukkaita.
Juuan verotulojen ja valtionosuuksien muutokset ovat olleet vuositasolla merkittäviä ja
vaihtelua on tapahtunut viime vuosinakin kumpaankin suuntaan. Ennakkotietojen
perusteella vuodesta 2018 on tulossa ensimmäinen vuosi tällä vuosikymmenellä, kun
sekä verotulot että valtionosuudet alenevat. Verotulojen ja valtionosuuksien
ennustaminen tulevaa vuotta pidemmällä on haastavaa, koska niiden määräytymiseen
vaikuttaa valtion päätökset. Lähtökohtana kuitenkin on, että väestön määrän
alentuessa ja ikääntyessä verotulojen ei voida ennustaa voimakkaasti kasvavan.
Toisaalta valtionosuuksien määräytymiseen vaikuttaa vuositasollakin merkittävästi
valtionvallan päätökset. Valtionosuuksien perustana on kuitenkin korvata kunnille
palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia, joten volyymien laskiessa myös
valtionosuudet laskevat.

Verotulojen ja valtionosuuksien muutokset, Juuka
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3. Meidän on onnistuttava
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4. Visio
”Vahvan kuntakeskuksen ja ainutlaatuisten kylien Juuka on uutta keksivä ja inhimillinen
tulevaisuuden kunta, jossa kaikkien on hyvä elää”

5. Arvot ja periaatteet:
Juuan toimintaa ohjaavat keskeiset arvot ovat:

Ihmisläheisyys
Turvallisuus
Yhteisöllisyys
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6. Päämäärät
Strategiset päämäärät ovat tahtotiloja, kuvauksia siitä, miten haluamme asioiden
olevan pitkällä aikavälillä, jotta kriittiset menestystekijät saavutetaan

Hyvinvoiva kuntalainen
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on keskeinen tehtävä tulevaisuuden kunnassa.
Kunnan tulee tehdä työtä sen eteen, että asukkaamme voivat kantaa vastuuta omasta
ja läheistensä elämästä. Kannustamalla, mahdollistamalla ja innostamalla kunta tukee
kuntalaisia elämään täysipainoista, hyvinvoivaa ja toimintakykyistä arkea.
Toimintamalleissa on etsittävä vaikuttavat toimenpiteet, sillä strategiakaudella
käytettävissä olevat varat hyvinvoinnin edistämiseen eivät kasva. Panostamalla
vaikuttavuudeltaan hyviin kohteisiin saavutetaan tuloksia kuntalaisten hyvinvoinnissa.
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Korkeatasoinen sivistystyö

Korkeatasoisen sivistystyön perustan muodostavat laadukkaat varhaiskasvatus- ja
opetuspalvelut eri-ikäisille kuntalaisille. Varhaiskasvatusta on tarjolla päiväkodeissa
päivähoitoikäisille lapsille ja se mahdollistaa lapsille hyvän pohjan koulutien
aloittamiseen. Kunta resurssoi opetukseen laadukkaalla opetuksella, osaavalla
henkilöstöllä, nykyaikaisilla ja kehittyvillä opetusmetodeilla ja –välineillä sekä
opetustilojen ylläpitämisellä ja uudisrakentamisella monipuolisina oppimisen ja
työskentelyn tiloina. Koulut ja oppilaitokset ovat avoimia ympäröivään yhteiskuntaan ja
tekevät yhteistyötä aktiivisesti seudun ja myös muiden kuntien sekä yhteistyötahojen
kanssa.
Perusopetuksen ja lukion suoritettuaan nuorilla on kelpoisuus ja mahdollisuudet
hakeutua jatko-opintoihin.
Kaikenikäisiä kuntalaisia kannustetaan itsensä kehittämiseen, tiedon hankkimiseen ja
elinikäiseen oppimiseen. Tässä kirjasto ja kansalaisopisto tuovat monipuoliset
mahdollisuudet tiedon hankkimiseen, taitojen kartuttamiseen ja yhteiseen
harrastamiseen. Kirjaston palvelut mahdollistavat opiskelun, lukuharrastuksen,
ajankohtaisen tiedontarjonnan mm. lehtien kautta sekä sähköisten palvelujen käytön.
Kirjastojen verkon kautta kuntalaiset tavoittavat myös muissa kirjastoissa olevan
materiaalitarjonnan.
Kansalaisopisto
tarjoaa
mahdollisuudet
tavoitteelliseen
harrastamiseen esimerkiksi taiteen perusopetuksessa ja oman hyvinvoinnin
edistämiseen esimerkiksi musiikin, liikunnan, käden taitoja kartuttaen.

Kriittiset pisteet

Tavoitteet

Toimenpiteet

Aikataulu

Mittarit

Vastuutaho

Laadukas perusopetus
ja lukiokoulutus

Perusopetuksen ja lukion
suorittaminen niin, että
oppilaille muodostuu
jatko-opintokelpoisuus
Lukion vetovoimaisuus

Opetuksen resurssointi
Opinto-ohjaus
Yhteistyö (muut opetuksen
järjestäjät, sote ym.)
Lukion markkinointi ja
opiskelija-asuntojen edulliset
vuokrat

2018-2022

Perusopetuksen ja
lukiokoulutuksen
jälkeen jatkoopintoihin siirtyneet

HvLtk

Nykyaikaiset
opetustilat

Opetustilat
mahdollistavat
monipuolisen oppimisen

Uudisrakentaminen ja
korjaaminen

2018-2022

Tilojen määrä ja kunto

HvLtk

Laadukas
varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus tarjoaa
lapsille hyvän pohjan
perusopetuksen
aloittamiseen

Henkilöstön osaamisen
varmistaminen

Jatkuva

Varhaiskasvatukseen
osallistuvien määrä
ikäluokasta

HvLtk

Kuntalaisten elinikäinen
oppiminen

Eri-ikäisten itsensä
Kansalaisopiston kurssitarjonta
kehittäminen
Taiteen perusopetus
kansalaisopiston ja kirjaston Kirjastopalvelut
palveluja käyttäen

Jatkuva

Opiskelija- ja asiakasmäärät
palvelujen käyttö

HvLtk

Sähköinen teknologia osa
opiskelun ja tiedonhaun
arkea

Oppilaitoksissa ja kirjastossa Hankinnat
laitteiden ja ohjelmistojen
Opastus ja käyttö
käyttö mahdollista kaikille

Jatkuva

Laitteet ja
ohjelmistot/käyttö/oppilas
/asiakas

HvLtk
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Vahva kuntatalous
Väestön määrän alentuessa ja ikääntyessä kunnan palvelutuotannon on pystyttävä
mukautumaan sekä alenevaan (koulutus) että kasvavaan (sote) kysyntään.
Kuntatalouden pitämiseksi tasapainossa on erittäin tärkeää, että muutoksen suunnat
tunnistetaan ja päätöksiä tehdään käytettävissä olevien faktojen perusteella. Erityisesti
pitkävaikutteisten rakennusinvestointien kohdalla on suunnitelmissa otettava huomioon
palvelutarpeen kehitys. Jotta päätöksiä voidaan tehdä faktoihin perustuen, on
käytettävissä olevasta tiedosta pystyttävä louhimaan juuri kyseiseen asiaan liittyvät
asiat. Taloudessa seurantajärjestelmien kehityksellä pystytään reagoimaan myös
tuleviin muutoksiin jo ennakkoon.
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Lähidemokratia ja osallisuus
Juuassa
lähidemokratia
ja
osallisuus
ovat
todella
korkealla
tasolla.
Päätöksentekokulttuuri on erinomainen ja mahdollistaa kuntalaisten laajan
osallistumisen. Demokratiaa tukevat lukuisat järjestöt, joiden toiminta on erityisen
aktiivista eri puolilla laajaa kuntaa. Strategiakaudella kunnan tehtävä on luoda
mahdollisuus yhteisöille toimita jatkossakin kuntalaisten eduksi. Kunnassa selvitetään
seuratyöntekijän sekä järjestöjen byrokratiatuen avustamisessa sekä pidetään
avustustaso ennallaan. Mikäli järjestöissä on halukkuutta lisätä toimintaa, kunta on
siinä aktiivisesti tukena. Osallisuuteen käytetään uusia menetelmiä ja erityisesti
jalkaudutaan kuntalaisten pariin.
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Elinvoima/ työn ja yrittäjyyden edellytysten
parantaminen
Yrittäjyyden ja työn edellytysten parantaminen on keskeistä Juuassa, jossa elinkeinot
ovat edelleen murrostilassa. Tarvitaan uutta työtä ja yrittämistä ja kunnan tulee tehdä
aktiivista elinkeinopolitiikkaa. Oman elinkeinotyön vahvistaminen on keskeinen
strategiakauden valinta, jossa rakennetaan Juuan malli. Juuan mallissa kunnan oma
elinkeinotoimi tekee aktiivista yhteistyötä alueen yrittäjien kanssa, hakee uusia
yrityksiä kuntaan sekä edistää paikallisia kehityshankkeita. Tavoitteena on
elinvoimaisuuden edistäminen, maa- ja metsätalous, teollisuus sekä matkailu
huomioiden. Elinkeinotoimessa käytetään ostopalveluita niihin palveluihin, joissa
osaamista ei 1 - 2 henkilöllä ole. Samassa yhteydessä nykymuotoinen Josek-yhteistyö
lakkaa ja siihen haetaan uusia malleja.
Elinvoimaisuuden edistämistä ei voida irrottaa muusta kunnan toiminnasta ja jättää
vain elinkeinotoimen tai kehittämisyhtiön huoleksi, vaan elinvoimanäkökulman tulisi
sisältyä kaikkeen kunnan paatoksentekoon. Kyse on elinkeinopolitiikan laajentamisesta
elinvoimapolitiikaksi, jonka toteuttamisesta on vastuussa koko kuntakonserni ja
erityisesti kunnan johto.
Kriittiset pisteet

Tavoitteet

Toimenpiteet

Aikataulu

Mittarit

Vastuutaho

Työpaikat

Työpaikkojen kasvu
Uusien PK-yritysten
saaminen

Tonttien määrän varmistaminen ja
markkinointi

2018-2021

Työpaikkojen määrä
Yritysten määrä
Työpaikkaomavaraisuus
Alueen investoinnit

KH

Kyselyt

KH

Aktiivinen yrittäjien haku
Oma elinkeinotoimi
Yritystilojen rakentaminen

Yrittäjyyden
tukeminen

Maa- ja
metsätalousyrittäjyyden tukeminen

Nykyisten yritysten
toimintaedellytysten
tukeminen

Yhteistyö

Tarve
ohjaa

Yritykset, yrittäjät ja
yrittämisestä kiinnostuneet
saavat palvelunsa läheltä ja
nopeasti. Yrityspalvelut
kehityksen mahdollistajana

Oman elinkeinotoimen
vahvistaminen.

2017-2021

Säännöllinen yhteydenpito
Yritysryhmähankkeet

2017-2021

Työvoiman saatavuuden ja
osaamisen varmistaminen
Yrittäjyys koulutuspolun
vaihtoehto

Mahdollistava maankäyttö

Verkottaminen
Yhteistyö kouluttajien kanssa (ItäSuomen yliopisto, Karelia, PKKY,
ProAgria)

Työpaikkojen määrä
Oppisopimus määrä
Koulutukset määrä
2018Uudet yritykset tai
sukupolvenvaihdokset

Lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatus
Päätöksenteon ketteryys

Kaavoituksen ja
maankäytön
tehostaminen

2018-2021

Lähiruokakeittiö

Lähiruoan käytön lisääminen kunnan
hankinnoissa

Suunnitelmallinen
maankäyttö

Maan hankinta
Kaavoituksen ajankohtaistaminen

Koko ajan
Lähiruoan käyttö

2019-

Pinta-ala, saatavilla olevat
tontit

KH
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Tehokas ja tavoitteellinen johtaminen - Hyvinvoiva
henkilöstö
Kunnan johtamiselle määritellään selkeät ja konkreettiset tavoitteet. Tavoitteet
ohjaavat virkamiesjohdon ja luottamushenkilöiden päätöksentekoa. Kunnan johto
viestii tavoitteista ja päätöksistä henkilöstölle. Esimiehet tuntevat tavoitteet ja tekevät
yksiköidensä kanssa töitä niiden saavuttamiseksi. Päivittäisellä johtamisella edistetään
asukaslähtöisen toiminnan toteuttamista yksiköiden sisällä, niiden välillä ja alueellisesti.
Johtamisjärjestelmää vahvistetaan määrittelemällä esimiesten selkeät vastuut ja
tehtäväkuvat. Lean-johtamisella varmistetaan henkilöstön osallistuminen ja pyritään
tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan oikea-aikaisesti. Samalla vähennetään kaikkea
turhaa ja ollaan joustavia sekä avoimia muutoksille. Hyvän johtamisen periaatteita
hyödynnetään soveltuvin osin kaikilla tasoilla johtamisessa. Esimiestyössä tarvittavan
tiedon selkeys ja oikea-aikaisuus varmistetaan. Yksiköiden raja-aidat ylittävän
prosessiajattelun sisäistäminen ja toteuttaminen ovat tärkeitä.
Henkilötyön tuottavuutta lisätään siten, että työntekijöiden ammatillinen osaaminen
varmistetaan ja saadaan tarkoituksenmukaisesti käyttöön. Työntekijät tuntevat oman
työnsä merkityksen osana työyksikkönsä ja koko kunnan toimintaa.
Muuttuva henkilöstön ikärakenne asettaa uudenlaisia haasteita työyhteisölle,
johtamiselle ja esimiestyölle. Työmarkkinoille tulossa olevat ns. Y- ja Z-sukupolvet
odottavat työnantajalta vapautta ja vastuuta tarjoavaa kulttuuria.
Henkilöstöpolitiikan avulla luodaan kannustava, turvallinen ja joustava työyhteisö.
Vahvistetaan työyhteisötaitoja sekä innovatiivisuutta työyhteisössä ja sen ulkopuolella.
Työyhteisön yhteisöllisyyttä, avoimuutta ja keskinäistä luottamusta lisätään.
Varmistetaan hiljaisen tiedon siirtyminen ja osaaminen ennakoimalla tulevaa
henkilöstörakennetta ja -määrää. Ennakoivaa rekrytointia hyödynnetään aktiivisesti.
Yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun, Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymän ja muiden kouluttajien kanssa turvataan kuntayhtymän
kannalta keskeisten osaajien saatavuus. Tavoitteellinen henkilöstörakenne määritellään
osana henkilöstösuunnittelua.
Tarkoituksenmukaisilla tehtävänkuvilla ja osaamisen johtamisella varmistetaan se, että
oikeat osaajat ovat oikeissa paikoissa.

17

18

Luottamuksellinen yhteistyö
Kunta tekee hyvää ja laadukasta yhteistyötä eri Pohjois-Karjalan kuntien kanssa
mosaiikkiperiaatten mukaisesti. Se tarkoittaa sitä, että kunta on mukana
yhteistyöhankkeissa tapauskohtaisesti sen mukaan, miten Juualle on odotettavissa
hankkeesta hyötyä. Kunta sitoutuu erityisesti Kolin alueen kehittämiseen osana Juuan
alueen matkailun strategista kehittämistä.
Maakunnallisessa yhteistyössä sitoudutaan Siun sote -hankkeessa määriteltyihin
tavoitteisiin niin. Strategista kumppanuutta muiden keskeisten toimijoiden kanssa
kehitetään. Seudullisesti pohditaan vaihtoehtoja kumppanuuksien kehittämiseen.
Prosessiajattelua ja organisaatioyksiköiden keskinäistä yhteistyötä tuetaan avoimella
viestinnällä sekä lisäämällä henkilöstön välistä vuorovaikutusta. Sisäisen luottamuksen
ja yhteen hiileen puhaltamisen henki syntyy yhteisten arvojen ja tavoitteiden
sisäistämisestä sekä yhdessä työtä tekemällä.
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Tarkoituksenmukaiset toimitilat ja teknologia
Investointeja, hankkeita, erilaisia tila- ja teknologiaratkaisuja tarkastellaan laajemmin
ja pidemmällä aikavälillä ottaen huomioon ennusteet tulevasta palvelutarpeesta ennen
niiden toteutusta. Investointeja ja logistiikkaa arvioidaan palveluntarvitsijan
näkökulmasta ja pyritään kunnanpalvelukokonaisuuden kannalta optimaalisiin
ratkaisuihin. Tilojen muunneltavuus otetaan suunnittelussa huomioon.
Tilankäyttöä ja kapasiteetin hyödyntämistä tehostetaan. Selkeällä kokonaiskuvalla
tilatarpeesta ja luovilla ratkaisuilla toteutuksessa vähennetään kustannuksia. Tämä
edellyttää tilojen määrän vähentämistä kunnan alueella. Vähällä käytöllä olevista
tiloista luovutaan, mikäli se ei aiheuta kohtuuttomia kustannuksia.
Kustannusten hallintaa ja ennakoitavuutta parannetaan selkeyttämällä ohjeita ja
ottamalla käyttöön talouden laskentamalleja. Vaihtoehtoisia rahoitusmalleja pohditaan
mittavien investointien yhteydessä. Kustannushyötyanalyysiä tehdään suunniteltaessa
uusia toimitiloja, teknologia- sekä ICT-hankintoja. ICT-järjestelmien hankinnoissa
korostetaan toimintalähtöisyyttä ja selkiytetään yhteisiä tavoitteita palveluntuottajan
kanssa.
Aivan keskeistä kunnan toiminnassa ovat tarkoituksenmukaiset ja terveet tilat.
Hyvinvoinnin kasvattaminen edellyttää sitä, että jokainen palveluiden käyttäjä ja
työntekijä voi työskennellä laadultaan hyvissä tiloissa. Erityisesti terveiden tilojen
vaatimus koskee lapsia, joten päiväkodit ja koulut ovat keskiössä. Strategiakauden
keskeisin investointi onkin Poikolan alueen uudisrakentaminen, johon liittyy strateginen
valinta yhden yhtenäiskoulun mallista. Uusi koulu toteutetaan huomioiden sisäilmaan
liittyvät erityiskysymykset sekä energia- ja monikäyttöisyysvaatimukset.
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7. Strategian toteutus
Strategian ’Parhaat palvelut oikeaan aikaan’ toteuttamisessa strategisia tavoitteita
viedään organisaatiossa alaspäin. Kunkin päämäärän saavuttamiseksi määritetään
toiminta-alueiden ja alemman tason yksiköille toimintasuunnitelmat, joiden tavoitteet
tukevat päämäärien saavuttamista. Toimintasuunnitelmien hyväksyjät seuraavat
tavoitteiden toteutumista. Vuosittaisen arvion yhteydessä tehdään johtopäätökset ja
sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä.
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