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Hailuoto –
 luokseen 

kutsuva 
loistokunta

Kunnanvaltuusto päivittää 
Hailuodon tavoitetilan vuosille 2023
-2025.

Päivitys on toteutettu talouden 
sopeuttamistyöryhmän 
kunnanhallitukselle ja valtuustolle 
tuottamien aineistojen pohjalta sekä 
kuntalais- ja henkilöstökyselyyn 
perustuen.

Hailuoto uudistaa kunnan 
tavoitetilaan liittyvät valintansa,  
niitä toteuttavat tavoitteet ja 
toimenpiteet toimintaympäristön 
muutoksen edellyttämällä tavalla.

 

Strategiset valinnat vuosille 2023-
2025 ovat:

ü Maapolitiikan tavoitteellinen 
toteuttaminen ja asukasmäärän 
kasvu

ü Elinkeinopolitiikan tavoitteellinen 
toteuttaminen sekä

ü Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen.

Hailuodon kunta on perustettu 
vuonna 1865. Vuonna 2025 
juhlimme 160-vuotiasta 
uudistunutta Hailuotoa!



Hailuodon visio ja toimintatapa

Hailuodon kunnan visio on Elävä, kokeileva ja luonnollisesti uudistuva Hailuoto.
Hailuoto on luonnollisen hyvinvoinnin ja kulttuurin kunta. Hailuodossa löydät sen mikä elämässä on 
olennaisinta. 

Olemme kokeileva, uudistuva ja luova kunta.

Hailuodon kunnan toimintatapa on Yhdessä vastuullisesti.
Yhdessä vastuullisesti tarkoittaa käytännössä, että kunnan päättäjät ja työntekijät toimivat sitoutuneesti 
edistäen avoimen hallinnon periaatteiden sekä kaikkien osallisuuden ja arvostamisen toteutumista 
käytännössä. Kunnan perustyön moniammatillista ja monialaista toimintatapaa toteutetaan 
tavoitteellisesti. Ennakointi, yhteiskehittäminen, seuranta ja arviointi ovat osa kestävää hallintoa ja 
palveluja sekä kunnan toiminnalle perustan luovaa kestävää taloutta.



Yhdessä vastuullisesti -toimintatapa

Avoin hallinto

• Kestävä valmistelu ja päätöksenteko
• Kaikkien osallisuus ja vaikuttaminen; 

kuntalaiset, henkilöstö
• Kunnan moniammatillinen ja 

monialainen yhteistyö ja toimintatapa. 
Pois siiloista!

• Ennakointi, seuranta, raportointi

Yhdessä vastuullisesti –
toimintatavan eettinen 

perusta

• Yhdessä vastuullisesti on Hailuodon 
selviytymisen edellytys ja lähtökohta

• Yhteisvastuullinen toimintatapa
• Avoin, toisia kunnioittava sekä Me -

hengen nostaminen etusijalle, 
huomioiden jokaisen yksilöllinen 
arvokkuus

• Tasa-arvo
• Kaikki osallistuvat

Paikkaperustainen 
toimintatapa

• Hailuodon ominaispiirteiden, 
saaristolaisidentiteetin, kulttuurin, 
kansallismaiseman ja luonnon 
vaaliminen siten, että tulevatkin 
sukupolvet saavat nauttia 
omintakeisesta saarielämästä.



Yhdessä vastuullisesti -toimintatapa

Vastuullisuus ja kestävät teot ovat toimintatapamme.  

Luomme uutta – arvostaen perinteitä ja historiaa. Hailuotolainen ruokakulttuuri, perinteiset 
kädentaidot sekä uusi käsillä tekeminen on osa hailuotolaista osaamista. Hailuodossa taitojen ketju on 
kestävä. Tiedot, taidot ja tekemisen tavat – kulttuuriperintömme ylläpitäminen – siirtyy aina 
varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta lähtien.
 
Olemme resurssiviisas kunta. Huomioimme ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämisen toimintakulttuurissamme; käytännön toimien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 
Kunnan palveluorganisaatio kehittää toimintaansa yhdessä kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien kanssa. 
Henkilöstön osaamista kehitämme kunnan tarpeiden mukaisesti toimintaympäristön muutoksen 
lähtökohdista. Hailuodon kunnan omistajaohjaus on tavoitteellista myötävaikuttamista omistajana tai 
jäsenenä yhtiöiden ja yhteisöjen hallintoon ja toimintaan.
 

 

Osallisuus, vaikuttaminen ja yhdessä tekeminen

 

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden osallisuus ja vaikuttaminen toteutetaan osana Hailuodon kunnan palvelujen ja elinympäristön 

suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Osallisuuden lähtökohta on kaikkien osallisuus ja yhdessä tekeminen hailuotolaisella tavalla 

– luovasti ja ketterästi, perinteisesti ja sähköisesti suoran osallistumisen monipuolisin keinoin.

Kunnan edustuksellinen päätöksenteko, asukkaiden suora osallistuminen ja vuoropuhelu sekä vaikuttamistoimielimet muodostavat 

kokonaisuuden. Osallisuus ja vaikuttaminen toteutuu ennakoiden, oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Asukkaita kuullaan 

ennakoivasti osana kuntastrategian valmistelua sekä kunnan vuosittaista talouden ja toiminnan suunnittelua. Kunta huolehtii, että 

asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoa valmisteltavina olevista asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa yhteisten 

asioiden valmisteluun. Kunnan vaikuttamistoimielimet toimivat aktiivisesti. 

Yhdessä tekeminen ja yhteisöllinen toimintatapa vahvistaa perinteistä hailuotolaista yhteisvastuisuutta ja omaehtoisuutta . Se on 

myös yhteistä tietoisuutta ja yhteenkuuluvaisuutta. Asukkaita kannustetaan yhteisöllisyyteen ja vastuullisuuteen sekä luovaan, 

omatoimiseen ja kokeilevaan toimintakulttuuriin. Yhteisöelämän kehittäminen sekä ihmisen ja luonnon yhteenkuuluvuuden 

vahvistaminen on jatkuva tehtävämme.

Yhdessä tekeminen ja yhteisöllinen toimintatapa vahvistaa perinteistä hailuotolaista yhteisvastuisuutta ja omaehtoisuutta. 

Yhteisöllisyys on kehittyvää vuorovaikutusta, jossa yhteisön identiteetti kehittyy konkreettisen toiminnan seurauksena. Se on myös 

yhteistä tietoisuutta ja yhteenkuuluvaisuutta. Asukkaita kannustetaan yhteisöllisyyteen ja vastuullisuuteen sekä luovaan, 

omatoimiseen ja kokeilevaan toimintakulttuuriin. Yhteisöelämän kehittäminen sekä ihmisen ja luonnon yhteenkuuluvuuden 

vahvistaminen on jatkuva tehtävämme.

 



Hailuodon tapa kehittää  

Kehitämme kokeilemalla ja luomme hailuotolaista kokeilukulttuuria. 

Kokeilemalla kehittäminen on tapa saada tietoa toimenpiteiden tai muutosten hyödyllisyydestä ja 
vaikutuksista ennen niiden laajempaa käyttöönottoa.  Kokeilemalla kehittämisessä tavoitteemme on 
synnyttää uusia innovatiivisia palveluja ja tuotteita sekä kehittää olemassa olevia toimintatapoja ja –
muotoja.  Kokeilemalla kehittämiseen sisältyy kokeilun tulosten ja niiden skaalattavuuden arviointi. 

Näin etenemme pienemmistä onnistumisista kohti yhteistä menestystä.



Osallisuus, vaikuttaminen ja yhdessä tekeminen
 
Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden osallisuus ja vaikuttaminen toteutetaan osana Hailuodon kunnan 
palvelujen ja elinympäristön suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Osallisuuden lähtökohta on kaikkien 
osallisuus ja yhdessä tekeminen hailuotolaisella tavalla – luovasti ja ketterästi, perinteisesti ja sähköisesti 
suoran osallistumisen monipuolisin keinoin.
Kunnan edustuksellinen päätöksenteko, asukkaiden suora osallistuminen ja vuoropuhelu sekä 
vaikuttamistoimielimet muodostavat kokonaisuuden. Osallisuus ja vaikuttaminen toteutuu ennakoiden, oikea
-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Asukkaita kuullaan ennakoivasti osana kuntastrategian valmistelua sekä 
kunnan vuosittaista talouden ja toiminnan suunnittelua. Kunta huolehtii, että asukkaat ja palvelujen käyttäjät 
saavat riittävästi tietoa valmisteltavina olevista asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa yhteisten asioiden 
valmisteluun. Kunnan vaikuttamistoimielimet toimivat aktiivisesti. 

Yhdessä tekeminen ja yhteisöllinen toimintatapa vahvistaa perinteistä hailuotolaista yhteisvastuisuutta ja 
omaehtoisuutta. Se on myös yhteistä tietoisuutta ja yhteenkuuluvaisuutta. Asukkaita kannustetaan 
yhteisöllisyyteen ja vastuullisuuteen sekä luovaan, omatoimiseen ja kokeilevaan toimintakulttuuriin. 
Yhteisöelämän kehittäminen sekä ihmisen ja luonnon yhteenkuuluvuuden vahvistaminen on jatkuva 
tehtävämme.



Viestintä, kumppanuudet ja verkottuminen

Viestintä
Viestinnässä painotetaan oikea-aikaista, ymmärrettävää ja oikeellista, osallistumisen ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksia edistävää tietoa. Monikanavaisella kuntaviestinnällä on tärkeä tehtävä hailuotolaisen 
yhteisön laajan luottamuksen, turvallisuuden ja yhteisen tulevaisuuskuvan rakentamisessa.
 
Kunnan toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa 
ja päätöksenteossa. Kunnanhallitus ja toimielimet sekä palvelualueiden johtavat viranhaltijat huolehtivat, että 
kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoa valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä 
asioita ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja 
ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.

Kumppanuudet ja verkottuminen
Kumppanuuksien ja verkottumisen kehittämisessä korostamme Hailuodon ensisijaisuutta elinympäristön, 
hyvinvoinnin ja toiminnan, kulttuurin sekä kokemuksien tarkastelussa. Kehitämme toimintaa joka saattaa 
yhteen, liittää ja yhdistää erilaisia verkostoja. Luomme käytännön edellytykset paikalliselle, asukaslähtöiselle, 
verkostoja rakentavalle kokeilukulttuurille perinteisesti ja sähköisesti.
 



Strategiset valinnat, tavoitteet, toimenpiteet, mittarit

Strateginen valinta Tavoite Toimenpide Mittari

Maapolitiikan tavoitteellinen 
toteuttaminen ja asukasmäärän 
kasvu

Maapoliittisen ohjelman (MAPO) 
pitkäjänteinen ja 
johdonmukainen toteuttaminen 
käytännössä

Uudet rakennuspaikat ja tontit 
(asuminen, elinkeinot)

MAPO:n vuositason 
toteuttamissuunnitelma (TA)

Kirkonkylän rakennuskaavan 
päivitys ja laajennus 2023

Rantasumpun kaavat

Maanhankinta ja raakamaan 
hinnoittelu

Jatkuva suunnitelmaan perustuva 
MAPO-kuntaviestintä ja 
markkinointi

Valmis toteuttamissuunnitelma

Uusien rakennuspaikkojen ja 
tonttien määrä
Myydyt rakennuspaikat/tontit

Asukasmäärä (myöhemmin 
lisätään: ikärakenne, koulun 
oppilasmäärä)

Maanhankinnan toteuma
Raakamaa hinnoiteltu alueittain

Viestintäsuunnitelman ja 
markkinoinnin toteuma; julkaisut, 
lataukset, viestinnän peitto, 
messuille ym. Osallistuminen



Strategiset valinnat, tavoitteet, toimenpiteet, mittarit
Strateginen 
valinta

Tavoite Toimenpide Mittari

Elinkeinopolitiikan 
tavoitteellinen 
toteuttaminen

Luodaan Hailuodon 
elinkeinopolitiikan strategiset 
linjaukset ja tavoitteet

Hailuodon kunnan 
elinkeinotoimintaa edistävä 
toimintatapa, elinkeinoystävällisyys

Kehitysyhtiön perustaminen

Elinkeinoasenteen ja –valmiuksien 
edistäminen

Hailuodon elinkeinostrategia ja sen 
toteuttamissuunnitelma

Hailuoto -toimintatavan luominen ja käyttöönotto 
osana kaikkea kunnan palvelutoimintaa ja 
kuntaviestintää

Rakennuspaikkojen/tonttien hakuprosessien 
digitalisointi
Reaaliaikainen hakusovellus (Tontti-Tinteri)

Kunnan ja elinkeinotoimijoiden sekä TKI-
sidosryhmien  vuorovaikutuksen ja yhdessä 
tekemisen tavoitteellinen edistäminen

Kehitysyhtiön perustamissuunnitelman ja 
toimenpiteiden valmistelu

Elinkeinokasvatus, elinkeinokokeilut ja –pilotit

Valmis elinkeinostrategia ja 
toteuttamissuunnitelma 2023

Uudet elinkeinotoimijoiden elinkeinopanostukset 
Hailuotoon

Elinkeinotoimijoiden kyselyjen tulokset (mkl 
palautekyselyt)

Rakennuspaikkojen/tonttien asiakasyhteydenotot
Päätökseen saatetut yhteydenotot

Tavoitteellisesti ja tuloksekkaasti toimiva 
elinkeinotoimikunta

Raportoidut valmistelutoimenpiteet

Toteutuneet valmennukset, koulutukset, kokeilut 
ja pilotit; laatu/määrä



Strategiset valinnat, tavoitteet, toimenpiteet, mittarit
Strateginen valinta Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen

Hyvinvointia ja terveyttä edistävän 
toiminnan toteuttaminen osana 
kunnan toimintaa ja 
järjestöyhteistyötä

Hailuodon ja Pohteen ennakoiva, 
laadukas toiminnan 
vuosisuunnittelu ja käytännön 
toteutus, mkl yhdyspintatyö

Hyvinvointisuunnitelman päivitys, 
laaja hyvinvointikertomus 2025

Hyvinvointisuunnitelman 
toteuttaminen osana 
perustoimintaa; vastuut ja 
resurssit

Järjestötoiminnan aktivointi ja 
kehittäminen

Lakeuden kuntien 
harjoittelukierros –neuvottelu 
2.12.2022

Vaikuttamistoimielinten toiminnan 
kehittäminen ennakoinnin ja 
vuosisuunnittelun avulla

Toteutuneet päivitykset ja 
raportoinnit

Palvelualueiden/
tulosyksiköiden toteutunut 
toiminta: määrä/laatu

Kuntalaisten omaehtoisen HYTE-
toiminnan toteumat

Järjestöjen HYTE-toiminnan 
laadullinen ja määrällinen 
kehittyminen

Vaikuttamistoimielinten 
vuositoiminnan raportit; 
toiminnan laadullinen ja 
määrällinen kehittyminen, 
osallistuminen Pohteen 
vaikuttamiselinten toimintaan


