
 

 

 

HANKASALMI 

HYVÄN ARJEN KUNTA 
 

KUNNAN STRATEGIA 2010 – 2014 

 

 

Hyväksytty kv 14.6.2010 § 23 

 



Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) 

Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja harrastaa 

 

Hankasalmen kunnan tavoite vuosille 2010 – 2014 (VISIO) 

Hankasalmi on hyvän arjen kunta 

 

Tehtäväämme toteutamme ja tavoitteeseemme pyrimme seuraavilla arvoilla 

 

YHTEISÖLLISYYS 

 YHTEISTYÖKYKYISYYS 

   VASTUULLISUUS 

    OSALLISUUS 

     YRITTÄJYYS  



Päämäärät, joiden kautta arvomme ja tavoitteemme vuosina 2010 – 2014 toteutuvat: 

 

Kunnan päätöksentekijät ja työntekijät ovat kiinnostuneita kuntalaisten ja kunnan sidosryh-
mien mielipiteistä ja ottavat ne huomioon 

 

Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyillä palveluilla on turvattu kuntalaisten hyvinvointi. 

 

Maaseutumaisen Hankasalmen päätöksillä on edistetty kestävää kehitystä kuntalaisten tar-
peista lähtien 

 

Hankasalmella päätösten vaikutukset kuntalaisiin ja yrityksiin on arvioitu valmistelussa 

 

Hyvinvoivat ja osaavat työntekijät turvaavat palvelujen vaikuttavuuden ja mahdollisuuden 
kunnan kehittämiseen 

 



Mitä päämäärämme tarkoittavat: 

 

1) Kunnan päätöksentekijät ja työntekijät ovat kiinnostuneita kuntalaisten ja kunnan sidos-
ryhmien mielipiteistä ja ottavat ne huomioon 

Strategiakauden aikana monipuolistetaan kunnan viestintää ja tiedottamista, helpotetaan palautteen antamista palveluista ja päätök-
senteosta sekä kehitetään ja lisätään välitöntä ja välillistä vuorovaikutusta kuntalaisten ja päätöksentekijöiden kesken. Näin vahvistuu 
sekä vastuullisuus että yhteisöllisyys kunnassa. 

Hankasalmella eri toimijat tiedostavat toistensa merkityksen elämisen mielekkyydelle  ja kunta ennen kaikkea luo edellytykset kuntalais-
ten omatoimiselle selviytymiselle arjessaan. Kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua Hankasalmella entistä paremmin itseään ja elinym-
päristöään koskevaan päätöksentekoon. 

 

2) Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyillä palveluilla on turvattu kuntalaisten hyvin-
vointi 

Palvelutarpeet arvioidaan lakien, suositusten, kuntalaisten palautteen ja erilaisten vertailutietojen kautta ja mitoitetaan käytettävissä 
olevien resurssien mukaan. Kuitenkaan tinkimättä tavoitteesta turvata kuntalaisille hyvä ja turvallinen arki Hankasalmella.  

Hyvien taloudellisten ja toiminnallisten käytänteiden levittäminen sekä innovatiiviset ja ennakkoluulottomat palveluratkaisut edellyttä-
vät henkilöstön ja päättäjien uudistumiskykyä, osaamisen vahvistamista sekä vertaisoppimista. Kulttuuri-, liikunta ja muut vapaa-ajan 
palvelut ovat olennainen osa hyvinvointia tulevaisuuden Hankasalmella. 

 

 



3) Maaseutumaisen Hankasalmen päätöksillä on edistetty kestävää kehitystä kuntalaisten 
tarpeista lähtien 

Kunnan hyvä imago ja vetovoimaisuus edellyttävät, että keskeiset arjen palvelut ovat kunnassa saatavilla. Siksi maankäytön ja asumisen 
suunnittelussa asunto- ja teollisuuskaavoittaminen keskittyy pääsääntöisesti olemassa oleviin taajamiin. Maaseutumaisuus on kunnan 
keskeinen vetovoimatekijä ja Pienmäen asuinalueen tapaan se otetaan huomioon muussakin suunnittelussa. 

Hyvä ja viihtyisä asuinympäristö, puhtaat vedet, vastuullinen ympäristön hoito ja kuntalaisten kannustaminen ympäristön huomioimi-
seen ovat seikkoja, joita kunta edistää omilla ratkaisuillaan.  Kunnan jätevesien käsittely saatetaan nykyteknologian kautta parhaalle 
mahdolliselle tasolle, lisäksi turvataan ja varmistetaan puhtaan veden saanti myös poikkeustilanteissa. Öljyn käytöstä energialähteenä 
kunnan toiminnoissa luovutaan vaiheittain. 

 

4) Hankasalmella päätösten vaikutukset kuntalaisiin ja yrityksiin on arvioitu valmistelussa 

 

Hankasalmi tunnetaan nyt ja jatkossa aktiivisuudestaan ja idearikkaudestaan seutukunnallisessa kuntarajat  ylittävässä päätöksenteossa 
ja –valmistelussa sekä palvelutuotannossa. Näillä ratkaisuilla turvataan kuntalaisten palveluja niiden vaikutukset kuntalaisiin aina huo-
mioiden.  Ihmisvaikutusten arviointi on jatkossa mukana kunnan päätöksenteossa. 

Kunnan yhteistyötä paikallisen yrityskentän ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kehitetään ja monipuolistetaan. Keskeisenä pää-
määränä on yhteisöllisyyttä tukevien toimintatapojen vahvistaminen. Yrittäjyys- ja elinkeinotoimintaa kunnassa toteutetaan elinkeino-
poliittisen ohjelman kautta, jota vuosittain tarpeen mukaan päivitetään. Yritysvaikutusten arviointi tulee sekin keskeiseksi osaksi kunnan 
päätöksentekoa. 

 



5)  Hyvinvoivat ja osaavat työntekijät turvaavat palvelujen vaikuttavuuden ja mahdollisuu-
den kunnan kehittämiseen 

Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin, koska sillä lisätään kunnan toimintojen vaikut-
tavuutta. Henkilöstöasioiden kehittymistä seurataan kunnassa vuosittain tilastojen ja saatavan palautteen perusteella. Hankasalmi tul-
laan tuntemaan jatkossa uusiutumiskyvystään, joka syntyy keskeisesti henkilöstön aloitteellisuudesta. Nykyteknologian ja sosiaalisen 
median mahdollisimman ennakkoluuloton hyödyntäminen on tulevaisuuden keskeinen haaste ja mahdollisuus. 

Hankasalmi on nopeasti muutoksiin reagoiva ja tulossa olevat muutokset jo ennakkoon huomioiva kunta.  

 

 


