
YHDESSÄ 
VASTUULLISESTI

Hailuodon kuntastrategia 2025 
Kuntalaisen käsikirja  

Hailuodon 2025 strategiset valinnat, 
tavoitteet ja toimenpiteet 





VISIO 
Elävä, kokeileva ja luonnollisesti uudistuva Hailuoto

MISSIO 
Uudistumme itsenäisenä kuntana, kestävästi ja perin-
teistämme käsin. Olemme houkutteleva ja erityislaatui-
nen kunta.

TOIMINTAPA 
Yhdessä vastuullisesti. 

TAVOITE  
Vuonna 2025 Hailuoto on tunnettu rohkeista hailuoto-
laisista ratkaisuista. Hailuotolainen elämäntapa yhdis-
tää luonnon ja kulttuurin ainutlaatuiseen suhteeseen. 
Hailuoto tunnetaan myös kansainvälisesti. Hailuotolai-
sia on reilusti enemmän vuonna 2025. 

Puhdas luonto ja vastuullisuus uudistumisessa on 
meille tärkeää. Arvostamme kaikkia ihmisiä ja luomme 
uutta huomioiden saaren perinteet ja historian. 

HAI- 
LUOTO 
2025

Kunnan päättäjät, palveluorganisaatiot, 
vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä 
heidän yhteisönsä ja järjestöt toimivat 
yhdessä kunnan yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.



YHDESSÄ 

OSALLISUUS 

PUHDAS LUONTO 

KESTÄVÄT TEOT 

VASTUULLISUUS 

VAIKUTTAMINEN 

LÄPINÄKYVYYS 

AVAINSANOJA



TAIDE 

UUSIUTUVA ENERGIA 

ELÄVÄ KESKUSTA 

LUONTO 

OMALEIMAISUUS 

YHDENVERTAISUUS 

TURVALLISUUS

HISTORIA 

PERINTEET 

UUDEN LUOMINEN 

ITSENÄINEN 

ROHKEUS 

YRITTÄJYYS 

KULTTUURI

Hailuoto 2025 kuntastrategian valmisteluun on 
osallistunut koko kunta. Päättäjät, kaiken ikäiset 

kuntalaiset, järjestöt ja muut saaristokunnan 
kehittäjät, elinkeinotoimijat, kunnantyöntekijät 

sekä johto.



KUNNANHALLITUKSEN 
PERUSTEHTÄVÄ
Kuntalain 38 §:n mukaisesti kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja 
taloutta. Kuntalain 39§:n mukaan kunnanhallituksen tulee:

1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta

2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden 
valvonnasta

3) valvoa kunnan etua, ja jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja 
käyttää sen puhevaltaa

4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta

5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta 

6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta 

7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä



KUNNANVALTUUSTON 
PERUSTEHTÄVÄ
Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan 
päätösvaltaa. 

VALTUUSTO PÄÄTTÄÄ:

1) kuntastrategiasta

2) hallintosäännöstä

3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta

4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta

5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista

6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista

7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista

8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä 
perusteista

9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta

10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä

11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista

12) tilintarkastajien valitsemisesta

13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta

14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista



HAILUOTO  
PERUSTETTIIN  
VUONNA 1865.  
VUONNA 2025  
JUHLIMME  
YHDESSÄ  
HAILUODON  
160-VUOTIS- 
SYNTTÄREITÄ.

OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN 
Osallisuuden lähtökohtana on kaikkien osallisuus ja 
yhdessä tekeminen hailuotolaisella tavalla luovasti ja 
ketterästi. Toteutamme osallisuutta ja vaikuttamista 
ennakoiden, oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. 
Osallisuus on oikeuksia ja velvollisuuksia, kuulumista 
ja vastuunkantamista. Kunnan toiminnassa osallisuus 
on vuoropuhelua ja yhdessä tekemistä, jonka keskeinen 
ajatus on kuntalainen tekijänä. Kuntalainen, joka saa, 
osaa ja haluaa toimia yhteisten asioiden edistämiseksi. 
Osallisuus on oikeutta sekä omaan identiteettiin osana 
yhteisöä että sitoutumista toimintaan yhteiseksi hyväksi. 

Kannustamme asukkaita yhteisöllisyyteen ja vastuullisuu-
teen sekä luovaan, omatoimiseen ja kokeilevaan toimin-
takulttuuriin. Yhteisöelämän kehittäminen sekä ihmisen 
ja luonnon yhteenkuuluvuuden vahvistaminen on jatkuva 
tehtävämme. 

Tikkuröijy kuuluu Elävän perinnön 
kansalliseen luetteloon.



VIESTINTÄ
Viestinnässä painotamme oikea-aikaista, ymmärrettä-
vää ja oikeellista, osallistumisen ja vaikuttamisen mah-
dollisuuksia edistävää tietoa. Kuntaviestintä on monika-
navaista. Kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat 
riittävästi tietoa valmisteltavina olevista yleisesti merkit-
tävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden 
asioiden valmisteluun. Viestinnän kieli on selkeää ja 
ymmärrettävää.  

VERKOTTUMINEN JA KUMPPANUUDET
Korostetaan paikan ensisijaisuutta ihmisen elinympäris-
tön, hyvinvoinnin ja toiminnan, kulttuurin sekä kokemuk-
sien tarkastelussa. Kehitämme toimintaa, joka saattaa 
yhteen, liittää ja yhdistää erilaisia verkostoja. 

STRATEGIAN KÄYTÄNNÖN 
TOTEUTTAMINEN 
On kytketty osaksi Hailuodon kunnan vuosittaista 
toiminnan ja talouden suunnittelua ja toteutusta. Kun-
tastrategian painopisteille on määritelty kuntatason ja 
palvelualueiden vuositavoitteet, toimenpiteet ja seu-
rantamittarit sekä vastuutahot. Seuranta on jatkuvaa ja 
tapahtuu osana hallintosäännön mukaista toiminnan ja 
talouden raportointia.

STRATEGISET PAINOPISTEET
1. ITSENÄINEN HAILUOTO UUDISTUU KOKEILLEN JA KESTÄVÄSTI

2. LUONTO JA KULTTUURI OVAT ELÄMÄNTAPAMME 

3. HYVÄ JA SUJUVA ARKI LUODAAN YHDESSÄ





ITSENÄINEN HAILUOTO UUDISTUU 
KOKEILLEN JA KESTÄVÄSTI 

Vuonna 2025 meidät tunnetaan rohkeista 
hailuotolaisista ratkaisuista. 

Luomme uutta unohtamatta saaren 
ainutlaatuista historiaa ja perinteitä. 

Teemme pitkäjänteistä työtä Hailuodon kunnan 
itsenäisyyden eteen.  

Hailuodossa on elävä keskusta, omaleimaiset 
kylät ja vanhoilla rakennuksilla on myös uusia 
käyttötarkoituksia. (Keskusta-taajamassa on 
vuokra-asuntoja ja erilaisia omistusasuntoja) 

Kunnan tilat ovat tehokkaasti käytössä. Tilojen 
muunneltavuus ja yhteiskäyttö on huomioitu.

Huomioimme kestävän kehityksen, jossa 
lämmitys ja liikkuminen tapahtuu uusiutuvilla 
energiamuodoilla.

Ajattelemme luontoa, kun uudistamme ja 
monipuolistamme lähi- ja luontomatkailua.

STRATEGINEN  
VALINTA 1



Hailuoto on kokonaisena kuntana 
ainoa kansallismaisena Suomessa.



STRATEGINEN  
VALINTA 2

LUONTO JA KULTTUURI OVAT 
ELÄMÄTAPAMME.

Vuonna 2025 olemme muodostaneet 
hailuotolaisen elämäntavan, jossa luonnolla 
ja kulttuurilla on erityinen suhde.  Meidät 
tunnetaan myös kansainvälisesti uusista 
yhdessä tekemisen tavoista, teoksista ja 
tuotannoista. 

Monialainen kulttuuriyhteisö syntyy toimimalla 
yhdessä saaren asukkaiden, yhdistysten, 
järjestöjen, taiteilijoiden, yrittäjien, seurakunnan 
ja kunnan kanssa. 

Olemme taiteilijoiden saari.

Olemme kulttuuritapahtumien saari.

Ensimmäiset taiteilijat saapuivat 
saareen jo 1910-luvulla.





HYVÄN JA SUJUVAN ARJEN 
LUOMINEN YHDESSÄ

Vuonna 2025 meitä on reilusti enemmän. 

Uudistamme kunnan hyvinvoinnin ja terveyden 
sekä sivistyspalvelujen toimintatapoja. 
Vahvistamme yhdessä tekemistä ja 
kumppanuuksien kehittämistä. Luomme 
yhdessä uusia käytännön innovaatioita 
palvelutuotantoon.

Saaren elämänrytmi yhdistää ainutlaatuisella 
tavalla perinteen ja tulevaisuuden. 

Hailuoto tunnetaan rohkeista, omannäköisistä 
ratkaisuistaan.

STRATEGINEN  
VALINTA 3

Vuonna 1920 Hailuodossa oli 3800 lammasta. Lampaat olivat kesälaitumella lokakuulle saakka. Lammasmarkkinoita 
vietettiin saaressa Mikkelinpäivän aikoihin aina 1950-luvulle saakka. Erottelusta käytettiin nimeä lammasmarkkinat, 
saparomarkkinat tai Luovon markkinat. Lammasmarkkinat olivat merkittävä yhteisöllinen tapahtuma. 



PALVELUALUEIDEN 
PAINOPISTEET



HYVINVOINTITAVOITTEET
Hailuodon kunnan hyvinvointitavoitteilla edistetään 
kaiken ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, 
osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja elämänhallintaa sekä 
tarjotaan monipuolisia kulttuurikokemuksia.

ELINVOIMATAVOITTEET

- edistää ja ylläpitää asukkaiden ja yhteisön sosiaalista 
toimintakykyä ja turvallisuutta

- kasvattaa kaiken ikäisten kuntalaisten tietoja ja taitoja, 
parantaa kuntalaisten elinoloja ja luoda edellytyksiä 
kansalaistoiminnalle.

- varmistaa kuntalaisten ja yritysten 
toimintaedellytyksiä sekä kunnan elinvoimaa 
laadukkaalla maankäytönsuunnittelulla ja ympäristön ja 
infran toimivuudesta huolehtimisella.



HALLINNON 
TUKIPALVELUT

Avoimen hallinnon toimintakulttuurin omaksuminen

Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen 
uudistaminen

Kunnan varautumisen ja arjen turvallisuuden 
kehittäminen. Paikkaperustaisen tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan edistäminen

Palvelujen järjestämisen periaatteet

Kunnan prosessikuvaukset ja 
tiedonohjaussuunnitelma.

Palvelualueiden talous- ja henkilöstöhallinnon 
toimintamalli.

Hailuodon luonnon ja kulttuurin tie

SOTE-SAARI

Palveluiden monipuolistaminen palvelukodin ja  
kotihoidon väliin

Luoda yhteistyötä oppilaitoksen ja yksityisen 
palveluntuottajan kanssa

Terveyspalveluiden saatavuus ja lainmukaisuus toteutuu

Ikääntyvän väestön palvelutarpeiden tunnistaminen ja 
hyvinvoinnin tukeminen

Ikäihmisten koetun hyvinvoinnin esille tuominen

Luonto ja ulkoilu ovat jokaisen ulottuvilla



OPPIVA-SAARI

Laadukkaiden peruspalveluiden turvaaminen 

Joustava palvelutarjonta

Kirjastopalveluiden saatavuuden lisääminen

Kuntosalin perusparannus

Kulttuuripalveluiden lisääminen ja kulttuuriperinnön 
vaaliminen

Luontoliikunnan lisääminen

ELINVOIMAINEN 
SAARI

Maankäytön suunnittelun jatkaminen strategisen 
yleiskaavan ja kuntastrategian periaatteiden mukaisesti 

Maanpoliittisen ohjelman päivittämisen 
käynnistäminen

Asiakaspalvelun parantaminen 

Kuntamarkkinointiin panostaminen 

Verkkopalvelut helposti saatavilla

Luonnossa liikkumisen lisääminen

Liikkumisen lisääminen
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