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Keskeisiä käsitteitä

• Yhteinen kuva kunnan tavoiteltavasta tulevaisuudesta. 

• Vision halutaan olevan voimakas, vaikuttava, rohkea, mukaansatempaava, tunteita 
herättävä, ennakkoluuloton ja elävöittävä

Visio

• Kunnan tulevaisuuden turvaamiseksi tehty suunnitelma muuttuvassa 
toimintaympäristössä. 

• Se on aina tuore, kotikutoinen ja herättää kysymyksiä.  

• Se on valintoja sen välillä mihin pyritään ja mihin ei pyritä.

Strategia

• Perusarvojen on oltava ajattomia ja niillä on oltava toimintaa elävöittävä merkitys. 
Arvot ovat yhdessä hyväksytty käsitys siitä mitkä päämäärät ovat tavoittelemisen 
arvoisia ja millä periaatteilla niihin pyritään.

Arvot

• Yhteisesti sovittu osatavoite kohti visiota

Päämäärä
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Keskeisiä käsitteitä

• Asia, jossa on ehdottomasti onnistuttava vision toteuttamiseksi.  Asian on oltava 
samanaikaisesti strategisesti tärkeä ja siihen on pystyttävä vaikuttamaan.

Kriittinen menestystekijä

• Kuvaus siitä kuinka pitkälle kriittisen menestystekijän toteuttamisessa on päästy 
vuoteen 2025.

Tavoite vuoteen 2025

• Asia, jonka avulla kriittisen menestystekijän toteuttamista mitataan tai arvioidaan.

Mittari/arviointikriteeri

• Mitä konkreettisia toimenpiteitä aloitetaan ja toteutetaan, kuvataan 
talousarviossa ja toimintasuunnitelmissa.

Toimenpiteet valtuustokaudelle 2015 – 2016/2017
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Toimintaympäristö 

Toimintaympäristössä, palveluiden kysynnässä, lainsäädännössä ja valta-
kunnallisissa linjauksissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat kunnan toiminnan 
suuntaamiseen. 

Toimintaympäristön muutoksien ennakointi auttaa tulevaisuuteen 
valmistautumisessa ja päätöksenteossa.

Hailuodon kunnan tilan ja toiminnan arviointiin on laadittu nelikenttä analyysi ns. 
SWOT-analyysi. Se antaa kuvan siitä, mitkä muutosvoimat haastavat 
hailuotolaisia nyt ja tulevaisuudessa.

4



Toimintaympäristö 

Vahvuudet

- Itsenäinen kunta

- Omat julkiset peruspalvelut 

- Turvallinen maaseutumainen väljä asuin-ympäristö

- Saaristolaisuus ja luonnonläheisyys 

- Kiireettömyys ja yhteisöllisyys

- Kansallismaisema

- Hailuodon vahva imago

- Yrittäjyys monialaista

- Vahva maatalous

Heikkoudet

- Pieni väestö

- Nuorten poismuutto

- Ikärakenne vinoutuu

- Liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien sekä kevyen liikenteen 
väylän puutteellisuus

- Matkailu- ja majoituspalvelukapasiteetin vähäisyys

- Kallis palvelurakenne

- Korkea sairastavuus

- Kuntaorganisaation resurssien vähyys

- Heikkenevä talous

- Yritystoiminnan vähyys

- Yhteisöllisyys

Uhat

- Talouden heikkeneminen

- Väestön ikääntyminen, huoltosuhteen heikkeneminen

- Syrjäytyminen

- Kuntaliitos

- Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon järjestäminen ja 
valtakunnallinen rakenteiden uudistamisen epävarmuus

- Perinteisten ammattien ja ammattitaidon katoaminen

Mahdollisuudet

- Strategian toteuttaminen

- Itsenäinen kunta ja yhteistyö naapurikuntien kanssa

- Aktiivinen ja järjestelmällinen uudistamistyö

- Maankäytön suunnittelu

- Liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien uudistaminen 

- Kuntamarkkinointi

- Asukas- ja yritysmäärän lisääminen

- Kuntalaisten aktiivisuuden lisääminen

- Merellisyys ja puhdasluonto       

- Yhteisöllisyys ja turvallisuus

- Kulttuuriperinnön vaaliminen    

- Energiaomavaraisuus 5



Strategiakartta

Visio Hailuoto – luokseen kutsuva loistokunta

Arvot Asukaslähtöisyys Avoimuus Ketteryys

Strategiset

päämäärät

Hyvinvoiva kuntalainen ja 

laadukkaat palvelut

Vahva talous ja

motivoitunut 

hyvinvoiva henkilöstö

Saaristolainen asuminen ja 

ainutlaatuinen ympäristö

Luova ja positiivinen 

yrittäjyysilmasto

Kriittiset

menestys-

tekijät

1. Ikäihmisten palvelura-

kenteen uudistaminen

2. Hyvinvoinnin lisääminen 

ja terveyserojen kaven-

taminen

3. Työllisyyden edistämi-

nen ja syrjäytymisen 

ehkäisy

4. Lasten ja nuorten palve-

luissa monialainen yh-

teistyö

5. Palveluiden tehostami-

nen teknologisilla ja 

sähköisillä menetelmillä

1. Hailuoto ei ole kriisi-

kunta

2. Organisaation jatkuva 

kehittäminen

3. Hailuodon kunta on ar-

vostettu ja vetovoimai-

nen työnantaja

1. Asukasmäärä kasvaa 

hallitusti

2. Löydetään keinot asuk-

kaiden ja vapaa-ajan 

asukkaiden osallistumis-

ja vaikutus mahdolli-

suuksien lisäämiseksi

3. Riittävä tonttitarjonta
(Asuminen, yritykset)

4. Ympäristö säilytetään 

ainutlaatuisena ja veto-

voimaisena

5. Keskustaajama kehittyy

6. Vetovoimainen luonto-

ja kulttuurimatkailu-

kohde

1. Elinkeinorakenne on 

monipuolinen

2. Panostetaan kunnan ve-

tovoimaisuuden lisään-

tymiseen

3. Yritysten toimintaedel-

lytysten mahdollistami-

nen

4. Ennakkoluuloton toimin-

ta uusien elinkeinojen 

(elinkeinoelämän) ver-

kostojen syntymiseksi
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Hailuoto – luokseen kutsuva loistokunta

Suomen kunnista kaikki ovat suurten muutosten edessä. Kuntien taloudellinen tilan-
ne on jo pitkään ollut vaikea ja on vaikeutunut kansainvälisen talouden taantuessa. 
Palvelurakenteiden uudistamista on suunniteltu pitkään. 

Tulevien muutosten johtaminen on lähivuosina vaativa johtamistehtävä. Tämä edel-
lyttää päätöksentekoon osallistuvilta sekä toimintaa toteuttavilta strategista ajattelua 
ja sitoutumista sekä muutosten johtamista siten että tarpeiden, tavoitteiden ja 
voimavarojen yhteensovittamisessa onnistutaan.

Valovoimainen saaristokunta Hailuoto haluaa tässä ajassa turvata taloudellisen ja toi-
minnallisen itsenäisyytensä. Loistokunta kutsuu luokseen asukkaita, ei vaatien vaan 
välittäen. Ihmisläheisyys, yhteisöllisyys ja luonnon ainutkertaisuus antavat puitteet 
asumiseen, elämiseen ja yrittämiseen. Palvelujen tuottaminen pääosin lähipalveluina 
on yhteinen tahtotila. 
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Hailuoto – luokseen kutsuva loistokunta

Strategiatyö on keskeinen osa tulevaisuuteen valmistautumista ja yhteisten tavoittei-
den määrittämistä. Tavoitteena on, että poliittiset päättäjät, kuntalaiset, yrittäjät ja 
kunnan henkilöstö toimivat yhdessä tuumin – välittäen – ja luovat yhteistä loistokun-
nan tulevaisuutta.

Strategian tehtävänä on osoittaa pelkistetysti keskeiset valitut päämäärät, joita kohti 
halutaan toiminta suunnata. Strategia ohjaa johtamista ja on lähtökohta vuosittaisil-
le talous- ja toimintasuunnitelmille. (KL 37§)

Jatkossa kuntastrategia tarkistetaan aina uuden valtuuston aloittaessa toimintansa.
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Hailuodon kunnan toimintaa ohjaavat arvot

Arvo Mitä se tarkoittaa?

Asukas-

lähtöisyys

 Toimitaan asukkaiden tarpeiden mukaisesti, eri ikäryhmät huomioon ottaen

 Järjestetään erilaisilla tavoilla palveluja asukaslähtöisesti 

 Pysytään palveluissa ja lupaprosesseissa takuuajoissa

 Hyödynnetään kuntien yhteisesti järjestämiä palveluja aktiivisesti

 Toimitaan kuntastrategian mukaisesti

Avoimuus  Otetaan asukaspalaute vastaan avoimella keskustelulla kuntalaisia ja vapaa-ajan 

asukkaita kuulemalla

 Raportoidaan tietoa oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa helposti nähtäväksi

 Käytetään aikaa vuorovaikutukseen, joka tukee avoimuutta ja luotettavuutta 

kunnan toimintaan

 Tiedotetaan ja viestitään ajankohtaisia asioita eri kohderyhmille säännöllisesti

Ketteryys  Itsenäinen, oma päätöksenteko

 Sujuva, yksituumainen ja rohkea poliittinen sekä viranhaltija päätöksenteko 

 Sopeutetaan toimintaa nopeasti muuttamalla toimintamalleja tarpeen mukaan

 Toimitaan oppivan organisaation periaatteiden mukaisesti
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Hyvinvoiva kuntalainen ja 
laadukkaat palvelut

Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen on kunnan keskeinen tehtävä. 
Elinvoimaisessa saaristokunnassa on asukkaiden ja yritysten tarpeita vastaavat 
palvelut. Kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta keskeiset peruspalvelut turvataan 
kuten lasten päivähoito, terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut ja koulu-
palvelut. Palvelut tuotetaan laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti.  
Muita palveluja tuotetaan kunnan talouden kantokyvyn rajoissa. 

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2025 Mittari/arviointi

Ikäihmisten 

palvelurakenteen 

uudistaminen 

 Kotihoito toteutuu ympärivuorokau-

tisesti kotona asumisen tukemiseksi.

 Omaishoidon, kotihoidon ja tehoste-

tun palveluasumisen kriteerit tarkis-

tetaan joka toinen vuosi.

 Päivätoiminta on säännöllistä ja moni-

puolista. 

 Yhteistyö on sujuvaa seurakunnan ja 

järjestöjen kanssa.

yli 75 –vuotiaista

- 92 % asuu kotona

- 14 % saa säännöllistä koti-hoitoa

- 7 % saa omaishoidon tukea

- 7 % on tehostetun palvelu-asumisen 

piirissä

- 1 % on pitkäaikaisessa hoidossa 

esim. terveyskeskuksen vuode-

osastolla
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Hyvinvoiva kuntalainen ja 
laadukkaat palvelut

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2025 Mittari/arviointi

Hyvinvoinnin 

lisääminen ja    

terveyserojen 

kaventaminen

 Laaja hyvinvointikertomus laaditaan 

valtuustokausittain.

Hyvinvointikertomuksen indikaattorit.

 Palvelut edistävät asukkaiden oma-

ehtoista toimintaa ja kannustavat 

aktiiviseen elämäntapaan

- Terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisen aktiivisuus THL:n viisarin 

lukemat 

- Huoltosuhde ja taloudellinen 

huoltosuhde

- Koulutustaso

- Kuntatiedotteen terveysinfojen 

määrä

- Hyvinvointitapahtumien määrä

 Tuotetaan kuntalaisia innostavia 

liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan 

palveluja.

- Tilojen käyttöaste

- Tapahtumien määrä

- (Osallistujien määrä)

 Edistetään turvallisuutta ja esteettö-

myyttä palvelutuotannossa ja infra-

struktuurissa.

- Hyvinvointikertomuksen indikaat-

torit.
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Hyvinvoiva kuntalainen ja 
laadukkaat palvelut

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2025 Mittari/arviointi

Hyvinvoinnin 

lisääminen ja    

terveyserojen 

kaventaminen

 Edistetään valinnan vapautta otta-

malla käyttöön asteittain palveluseteli 

- Toteutuminen

 Perheitä ja kotona asumista tuetaan 

ennaltaehkäisevästi, varhaisesta 

vuorovaikutuksesta huolehtien

- Hyvinvointikertomuksen indikaat-

torit

 Kansansairaudet vähenevät

 Päihde- ja mielenterveysongelmat 

vähenevät

- Kansansairauksien indeksit, 

sairastavuusindeksit (KELA ja THL)

 Lastensuojelutoimien tarve vähenee - Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 – 17 

vuotiaat %:a vastaavan ikäisestä 

väestöstä

- Lastensuojelun avohuollollisten 

tukitoimien piirissä 0 – 17 –vuotiaita

vuoden aikana, %:a vastaavan 

ikäisestä väestöstä
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Hyvinvoiva kuntalainen ja 
laadukkaat palvelut

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2025 Mittari/arviointi

Työllisyyden 

edistäminen ja 

syrjäytymisen 

ehkäisy

 Työllisyys on parantunut, työttömyys-

prosentti alle 8 %

- Työttömyysaste %

- Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä

- Nuorisotyöttömät %

- Työmarkkinatuen määrä (€/vuosi) ns. 

sakkomaksu

 Kunta kannustaa asukkaiden koulut-

tautumista ja työllistymistä

- Aktivointisuunnitelmien määrä 

- Koulupudokkaiden määrä

- Nuorten kesätyöllistettyjen määrä

Lasten ja nuorten 

palveluissa toteu-

tuu monialainen 

yhteistyö 

 Tuotetaan lasten, nuorten ja lapsiper-

heiden palvelut lapsen ja nuoren edun

ja perheiden hyvinvoinnin näkökul-

masta (elämänkaariajattelu, ehkäisevä työ)

- Kouluterveyskyselyn tulokset

- Hyvinvointikertomuksen indikaat-

torit.

 Lapset Puheeksi toimintamalli on va-

kiintunut ja vaalitaan lapsen hyviä 

kehitysympäristöjä

- Lapset Puheeksi keskustelujen 

toteutuminen eri ikäryhmissä

 Yhteistyö on sujuvaa seurakunnan ja 

järjestöjen kanssa.

- Toteutuminen
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Hyvinvoiva kuntalainen ja 
laadukkaat palvelut

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2025 Mittari/arviointi

Palveluiden 

tehostaminen 

teknologisilla ja 

sähköisillä 

menetelmillä

 Tietoverkkopohjainen haku ja ilmoit-

tautuminen palveluihin toteutuu

- Toteutuminen

 Ikäihmisille on erilaisia mobiiliratkai-

suja ja tunnistimia

- Toteutuminen

 Valokuitukaapeli - Toteutuminen

 Ajanmukaiset tietojärjestelmät - Toteutuminen

Valtuustokauden 2015-2016/2017 keskeiset toimenpiteet

- Toimintaympäristöä ja palveluja kehitetään siten, että ikäihmisten kotona asu-

minen edellytykset turvataan mahdollisimman pitkään.

- Terveys- ja hyvinvointitiedon lisääminen kuntalaisille

- Työllisyyden edistäminen ja kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen

- Hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosan päivittäminen kuntastrategian 

mukaiseksi

- Lapset Puheeksi -toimintamalli toteutuu

- Sivistys-, liikunta-, vapaa-aika ja kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen 

yhteistyön tiivistäminen kuntalaisten palvelutarpeita vastaavaksi
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Vahva talous ja motivoitunut 
hyvinvoiva henkilöstö

Hailuodon kunnan taloudellinen tila on ollut pitkään vakaa. Tilanne on kuitenkin 
ennusteiden mukaan heikkenemässä nopeasti. Suomen kuntien talous pysyy myös 
lähivuosina kireänä.  Kuntien palvelutehtävien ja rakenteiden uudistamiseen ja 
tuottavuuden kasvuun on suuria odotuksia. Uudistusten eteneminen ja taloudellis-
ten säästöjen aikaansaaminen ei tapahdu kovin nopeasti ja todennäköisesti kestää 
koko strategiakauden. Kansainvälisen talouden pitkän aikavälin ennusteet esittävät 
myös arvioita talouden siirtyvän pitkään hitaan talouskasvun aikaan mikä vaikeuttaa 
kuntien asemaa entisestään suunnittelukaudella. Kun tulojen lisäämisen mahdolli-
suudet ovat rajalliset, on toiminnan taloudellisuuden ja vaikuttavuuden paranta-
minen keskeistä.  Onnistumista taloudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa 
ja henkilöstön motivoinnissa ei voi liikaa korostaa.

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2025 Mittari/arviointi

Hailuoto ei ole 

kriisikunta

 Tuloperustan ja palvelumaksujen 

tarkistaminen vuosittain kunta-

konsernissa

- Vuosikate €/asukas

- Vero %

 Konsernin positiivinen vuosikate ja 

vahva tase

- Kertynyt ali- ja ylijäämä €/asukas
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Vahva talous ja motivoitunut 
hyvinvoiva henkilöstö

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2025 Mittari/arviointi

Hailuoto ei ole 

kriisikunta

 Hailuoto -konsernin velkaantuminen 

on hallittua 

- Lainamäärä €/asukas pysyy alle 

kriisikuntakriteerin

 Investoinneille riittävä oman pääoman 

rahoitusosuus 

- Investointien tulorahoitus, %

- Pääomamenojen tulorahoitus, %

 Omistajapolitiikka toteutuu kunta-

konsernissa

- Toteutuminen

 Sosiaali- ja terveystoimen nettokus-

tannukset lähestyvät maakunnan 

keskiarvoa

- Sote nettomenot €/asukas

Organisaation 

jatkuva kehittä-

minen

 Kunnassa toteutuu nopea reagointi ja 

laadukas päätöksenteko sekä 

yhteistyö naapurikuntien kanssa

- Luottamushenkilöarviointi

- Toimeenpantavien päätösten määrä 

suhteessa tehtyjen päätösten 

määrään

- Luottamushenkilökoulutusten määrä
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Vahva talous ja motivoitunut 
hyvinvoiva henkilöstö

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2025 Mittari/arviointi

Organisaation 

jatkuva kehittä-

minen

 Kunnan palveluissa, johdossa ja 

luottamushenkilöjohdossa on 

käytössä hallinnon rajoja ylittävä 

tehokas toimintapa 

- Luottamushenkilöarviointi 

- Organisaatiouudistuksen toteutumi-

nen

- Sote -uudistuksen toteutuminen

Hailuodon kunta 

on arvostettu ja 

vetovoimainen 

työnantaja

 Ketterä, uudistumiskykyinen ja uusia 

työmuotoja mahdollistava työyhteisö, 

jossa työntekijöillä on mahdollisuus 

kehittyä ja osallistua

- Kehityskeskustelujen toteutuminen 

%:a

- Työhyvinvointikysely

- Sairauspoissaolot

- Keskimääräinen eläköitymisikä

- Täydennyskoulutuksien määrä/ 

työntekijä

Valtuustokauden 2015-2016/2017 keskeiset toimenpiteet

- talouden seurannan ja henkilöstöraportoinnin uudistaminen

- työnvaativuudenarviointien ajantasaistaminen

- vuosittainen henkilöstö ja koulutussuunnitelma laaditaan 

- luottamushenkilöorganisaation ja palvelutuotanto-organisaation uudistaminen 

sekä niihin liittyvän henkilöstömitoituksen tekeminen
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Saaristolainen asuminen ja 
ainutlaatuinen ympäristö

Hailuodon kunta tarjoaa asumista merellisessä ympäristössä, jossa maaseudun 
kulttuuriympäristön ja luonnon ainutlaatuisuus ovat olennaiset tekijät nostalgista 
miljöötä. Kaavoituksen tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle ja toimivalle 
elinympäristölle ja taata perinteisen maatalousmaiseman säilyminen. Hailuodon 
tunnettavuutta lisätään luokseen kutsuvana loistokuntana. Saariston erityisyys 
nähdään mahdollisuutena. Asukkaiden tarpeiden huomioiminen ja palveluiden 
kehittäminen on jatkuvaa kehitystyötä. 

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2025 Mittari/arviointi

Asukasmäärä 

kasvaa hallitusti

 Väkiluku 1150 - Vähintään 1,5 % /vuosi

- Muuttotase

Löydetään keinot 

asukkaiden ja 

vapaa-ajan asuk-

kaiden osallistu-

mis- ja vaikutus 

mahdollisuuksien 

lisäämiseksi

 Asukastilaisuudet ovat vakiintuneet - Asukastilaisuuksien määrä/vuosi

 Sähköinen palautejärjestelmä 

käytössä

- Toteutuminen

 Kuntalaisaloitteet voidaan jättää 

sähköisesti ja niiden etenemistä 

voidaan seurata

- Kuntalaisaloitteiden määrä
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Saaristolainen asuminen ja 
ainutlaatuinen ympäristö

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2025 Mittari/arviointi

Riittävä 

tonttitarjonta 
(Asuminen, yritykset)

 Kunnan maareservin tehokas hyödyn-

täminen tonteiksi

- Tonttivaranto

- Tonttivaraukset ja myydyt tontit

 Raakamaan hankinta on suunniteltua - Toteutuminen

Ympäristö säily-

tetään ainut-

laatuisena ja 

vetovoimaisena

 Maankäyttö on määritelty 

kaavoituksella yksityiskohtaisesti

- Koko kunnan kattava yleiskaavan 

hyväksyminen

- Oikeusvaikutteisten kaavojen 

hyväksyminen

 Kansallismaisema statuksen ja vanhan 

rakennuskannan säilyminen

- Toteutuminen

 Liikenneturvallisuus on parantunut - Pyörätien toteutuminen

- Hyvinvointikertomuksen mittaristo

Keskustaajama 

kehittyy

 Taajamarakennetta on tiivistetty 

keskustaajaman osalta.

- Oikeusvaikutteisten kaavojen 

hyväksyminen

 Viihtyvyys ja siisteys ovat parantuneet - Asukastyytyväisyys
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Saaristolainen asuminen ja 
ainutlaatuinen ympäristö

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2025 Mittari/arviointi

Keskustaajama 

kehittyy

 Keskustaajama on selkeä kunnan 

keskus ”kuntalaisten olohuone”

- Asukastyytyväisyys

- Keskustaajaman yritysten lukumäärä

Vetovoimainen 

luonto- ja kulttuu-

rimatkailukohde

 Monipuoliset luontoreitit ja kulttuuri-

tapahtumat 

- Asukastyytyväisyys

- Matkailijoiden palautteet

Valtuustokauden 2015-2016/2017 keskeiset toimenpiteet

- Asukastilaisuudet ovat vakiintuneeksi käytännöksi

- Maapoliittisen ohjelman päivittäminen strategian mukaiseksi

- Koko kunnan strateginen yleiskaava valmistuu maankäytön suunnittelun pohjaksi

- Liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen

- Virkistys- ja luontoreittien uudelleen suunnittelu aloitetaan yhteistyössä 

sidosryhmien kanssa
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Luova ja positiivinen yrittäjyysilmasto

Yrittäjyys ja elinkeinot ovat ratkaisevassa asemassa osana kunnan menestystä. 
Ennakkoluuloton suhtautuminen elinkeinoihin ja niiden mahdollisuuksiin takaa 
työpaikkojen määrän sekä väestönkasvuun saaressa. 

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2025 Mittari/arviointi

Elinkeinorakenne 

on monipuolinen

 Työpaikkojen määrän kasvu on 

lisääntynyt nettolisäys 20

- Työpaikkojen muutos/ vuosi

Panostetaan 

kunnan veto-

voimaisuuden 

lisäämiseen

 Työpaikkaomavaraisuus 80 % - Työpaikkaomavaraisuus %

 Edullinen vuokra-asuminen - Vuokra-asuntojen kokonaisneliöhinta 

asukkaalle

 Ajantasainen markkinointiaineisto - Toteutuminen
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Luova ja positiivinen yrittäjyysilmasto

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2025 Mittari/arviointi

Yritysten 

toiminta-

edellytysten 

mahdollistamien

 Vapaita yritystontteja/toimitiloja on 

tarjolla vähintään viisi

- Vapaiden yritystonttien/ toimi-

paikkojen määrä

 Päätöksenteossa käytetään ennakko-

vaikutusten arviointia

- Ennakkovaikutusten arvioinnin käyt-

tömäärä talousarvion mukaisesti

Ennakkoluuloton 

toiminta uusien 

elinkeinojen ja 

elinkeinoelämän

verkostojen 

syntymiseksi

 Elinkeinopalveluiden, hanketoimin-

nan ja markkinoinnin vakiintunut 

resursointi on toteutunut 

- Hankkeiden lukumäärä

- Yrittäjä palaute joka toinen vuosi

Valtuustokauden 2015-2016/2017 keskeiset toimenpiteet

- Maankäytön suunnittelun käynnistyminen

- Elinkeino-, hanketoiminta-, matkailu- ja markkinointipalveluun on resurssit

- Sähköisen markkinointimateriaalin tuottaminen

- Viestintäsuunnitelman laadinta (yhtenäinen visuaalinen ilme)
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Omistajapolitiikka (-ohjaus)

Uuden kuntalain mukaisesti kunnan omistajapolitiikka tulee ottaa mukaan kunta-
strategiaan. Hailuodon kunnan konserniin kuuluu Hailuodon vesihuolto Oy. Kunta-
yhtymistä tytäryhteisöjä ovat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiri Ky, sekä Oulun seudun ammatillisen koulutuksen Ky.

Kuntalain mukaan kunnan on laadittava konsernitilinpäätös, joka kuvaa kuntakon-
sernin toiminnan tulosta ja taloudellista asemaa ikään kuin konserniyhteisöt oli-
sivat yksi kirjanpitovelvollinen. Myös konserniyhtiöiden toiminnalliset tavoitteet 
tulee esittää talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä. Kunnan ja konserni-
yhtiöiden suhdetta ohjataan konserniohjeella. Konserniohje uudistetaan ja omista-
japolitiikan tavoitteet ja linjaukset määritellään vuosittain talousarviossa. 

Omistajapolitiikka on johtamisen väline, joka luo puitteen kunnan menestykselli-
selle toiminnalle. Lähtökohtana on kunnan kehittämistavoitteet ja strategia. 
Valtuusto päättää kunnan omistajapolitiikan linjauksesta. 
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