Hyvän arjen Hankasalmi
Hankasalmi tarjoaa hyvän ympäristön asua, kasvaa,
kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja harrastaa

Tämä on luonnos pohjaksi strategialle
•
•
•
•

Tavoitteena on siis se, että strategiamme olisi keskeiset valintamme sisältävä konkreettinen
toimintasuunnitelma
Johon päätöksenteon valmistelussa sitoutuisimme
Ja joka tulisi osaksi talousarviotamme kunakin vuonna – jota seurattaisiin ja päivitettäisiin –
entistä konkreettisempi siis
Tässä on myös paljon poisvalintoja, joista esimerkkinä vaikkapa laajakaista (joka monilla kunnilla
keskeinen valinta)

•

Kyseenalaistakaa/tukekaa/kritisoikaa ja kehukaa tätä pohjaa webropol–kyselyssä, jossa tähän
kalvosarjaan voitte ottaa kantaa

•

Ehdottakaa lisäyksiä, poistoja, mittareita, uusia tavoitteita

•

Ennen kaikkea tavoitteita on nyt luonnoksessa vasta esimerkkeinä, niitä haluamme ja
kaipaamme teiltä tämän kyselyn kautta – luodaan strategiaa oikeasti yhdessä

Startegiapohjaa ohjaavat siis seuraavat keskeiset valinnat
•
•

•

•

•

•
•

•
•

Kirkonkylään rakennetaan uusi koulukeskus – ja pohditaan siinä yhteydessä ehkä kirkonkylän päivähoidon tilaratkaisujakin –
ehkä myös tekojäätä …
Päiväranta ja Tammela/Tammiranta sekä tk:n tilat tarvitsevat vähintään laajan peruskorjauksen – samanaikaisesti
koulukeskuksen kanssa emme oikein voi sitä toteuttaa (lainakanta kasvaisi liikaa, etenkin suhteessa tulossa olevan makuuudistuksen jälkeiseen kunnan liikevaihtoon)  annetaanko yksityisen toteuttaa uudet palvelutalot ja terveyskeskuksen
tarvitsemat tilat?
Silloin meillä olisi lasten ja nuorten sekä vanhusten palveluihin tilat ja olosuhteen kunnossa – turvaa samalla lukion
vetovoimaa ja turvaa terveyspalvelujen säilymistä Hankasalmella. Varmistaa vanhustenpalvelujen työpaikkoja
Hankasalmella ja iäkkäiden ihmisten hoivapaikat. Velkamäärämme ei kuitenkaan ole kohtuuttomasti kasvanut
Kun hallitsemme nuo suuret investoinnit – voimme parantaa harrastuspalveluja (osin investointien yhteydessä) ja kun
kevyen liikenteen väylällä parannamme myös näyttävästi liikkumismahdollisuuksia ja turvallisuutta – niin saamme uutta
potkua kuntakuvaan ja markkinointiin
Osittain rahoitamme kaikkea omaisuuden myynnillä – ja pyrimme siis saamaan JKL:n isojen hankkeiden myötä
seutukunnalle tulevasta kasvusta osamme – olemme näkyvä ja kehittyvä maaseutukunta – ja haluammekin nimenomaan
olla maaseutukunta, jossa hyvät kaupalliset palvelut ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet – kuitenkin Jyväskylän
vieressä – riittävän kaukana ja riittävän lähellä
Poistamme Niemisjärven kaavasta rakentamista rajoittavat esteet ja käynnistämme Olkkolan pellon kaavan – markkinoimme
samalla yritystonttejamme – tavoitteena kaikilla toimenpiteillä muuttotappion katkaisu ja yritysten työpaikkojen lisääminen
Kasvuhakuisuuden keskellä meidän on huolehdittava olemassa olevaa infraamme nykyistä paremmin kuntoon ja siinä
voimavaraksi voimme ottaa kuntalaisaktiivisuuden ja palautteen – ei koeta sitä enää vain arvosteluksi, vaan se jalostetaan
tiedoksi, mitä pitäisi tehdä – turvaudutaan myös vaativissa infrakohteissa (vesihuolto) yhteistyöhön muiden kanssa…
Kehitetään vuorovaikutuksellista viestintää ja otetaan siinä mm vlogiviestintä avuksi – tullaan lähelle kuntalaisia ja otetaan
sieltä vinkkejä
Ja toiminta tehdään yhdessä yritysten ja yhteisöjen kanssa – asenteella, ettei haittaa, vaikka Hankasalmi muistettaisiin niistä
yrityksistä ja yhteisöistä ja tapahtumista. Uskalletaan olla mukana ja tukena yritysten ja yhdistysten arjessa.

Hyvän arjen Hankasalmi
Hankasalmi tarjoaa hyvän ympäristön asua, kasvaa,
kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja harrastaa

Hankasalmi on

Vastuullinen
Osallistava
Turvallinen

Päämäärät
1. Hankasalmella viihdytään ja osallistutaan
2. Palvelumme ovat laadukkaita ja henkilöstö
koulutettua ja motivoitunutta
3. Omistajapolitiikka kiteytyy turhasta luopumiseen ja
jäljelle jäävän vastuulliseen hoitoon
4. Elinvoimamme saavutamme yhteistyöllä
yrittäjiemme kanssa

1. Hankasalmella viihdytään ja osallistutaan
Asuinympäristön viihtyisyys, puhdas luonto, toimiva infra ja hyvät
harrastusmahdollisuudet hyvien palvelujen ohella ovat edellytyksiä sille, että
Hankasalmella asukkaat ja matkailijat viihtyvät.
Avoin vuorovaikutuksellinen viestintä taas innostaa osallistumaan ja kehittää
yhteistyötä kunnan, yritysten, yhdistysten ja kuntalaisten välille – ja sen tulee
ulottua vapaa-ajan asukkaisiin, matkailijoihin ja kunnan ulkopuolisiin
sidosryhmiin saakka.
Hankasalmi on lypsylehmineen ja viljeltyine peltoineen aito maaseutukunta,
joka kuuluu tiiviisti Jyväskylän kaupunkiseutuun. Emme ole kaupunkimainen
lähiö kaupungin kyljessä, vaan koko Jyväskylän seutua rikastuttava
omaperäinen, itsenäinen hyvän arjen kunta.

Keskeisiä tavoitteita ja mittareita
osion 1 asiakohtiin

asuinympäristön viihtyisyys
Tavoite 1:
Virkistys- ja puistoalueiden, liikuntapaikkojen ja tienvarsien hoitoon panostaminen
ja asukkaiden mahdollisuus sähköisesti vaikuttaa toimenpiteisiin ja arvioida
asuinympäristön tilaa
Mittarit:
asukaspalaute, johon mahdollisuus suoraan kunnan www-sivuilla ja jota tarkkaillaan
kuukausittain
Laatutason määrittäminen liikuntapaikoille sivistyslautakunnassa ja sen toteutumisen
seuraaminen dokumentoidusti
Tavoite 2:
Huonokuntoisten ja/tai käytöstä poistettujen kiinteistöjen tai rakennelmien purku
tai kunnostaminen (etenkin taajama-alueilla)
Mittarit: kirjataan kohteet ympäristölautakunnassa ja aikataulutetaan toimenpiteet 
sitten seurataan toteutumista. Kunta omistaa vain pienen osan kohteista, joten edellyttää
yhteistoimintaa kiinteistöjen omistajien kanssa. 1-2 kohdetta/vuosi toteuduttava

Puhdas luonto
Tavoite 1
Puhtaiden vesistöjen turvaaminen
Vesiviisas –kuntahanke luo pohjaa sille, että hallitsemme vesihuoltoon liittyvät riskit.
Teollisuuden ja maatalouden kanssa tehtävä yhteistyö ympäristöasioissa turvaa myös
tilannetta
Tavoite 2

Toimiva infra
Tavoite 1
Varmistetaan vesihuollon toimivuus kaikissa tilanteissa
Luodaan mittarit Vesiviisas kunta –hankkeen valmistuttua ja sen kautta esille nousevien tarpeiden kautta keväällä 2018.
Luodaan myös riittävät yhteistyömallit vesiosuuskuntien kanssa tarvittaessa ulkopuolisia tahojakin hyödyntäen
ongelmatilanteiden varalle
Tavoite 2
Kevyen liikenteen väylän luominen Asema-Kirkonkylä välille
Turvallisuuden kannalta ja liikkumismahdollisuuksien kannalta tärkein yksittäinen kohde – saattaa ratketa
osin/kokonaan käynnissä olevan kehittämishankehaun kautta, mutta voi jäädä edelleen ratkaisemista edellyttäväksi
kohteeksi myöhemmälle strategiakaudelle
Tavoite 3
Tie- ja kevyen liikenteen -väylien kunnossa pito turvallisen liikkumisen edellyttämällä tasolla ja asukkaiden
mahdollisuus vaikuttaa toimenpiteisiin suoraan sähköisesti
Mittarit:
asukaspalaute, johon mahdollisuus suoraan kunnan www-sivuilla
Laatutason määrittäminen ympäristölautakunnassa ja jota dokumentoidusti seurataan
Valtion teiden osalta kunnan ja kuntalaisten palautteen johdosta tehtyjen toimenpiteiden seuraaminen dokumetoidusti ja
siten oman vaikuttamistyön onnistumisen arviointi

Hyvät harrastusmahdollisuudet

Tavoite 1
Liikunnan, virkistyksen ja vapaa-ajan suunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen
Asetetaan esitetyille hankkeille aikataulutustavoite sivistyslautakunnassa tammikuussa 2018 ja sivistys- ja ympäristötoimi yhdessä
vastaavat toteutuksesta valtuuston hyväksynnän perusteella
Luontopoluista isoin osa ja latureitit sekä kirkonkylän rannan lentopallokenttä ja frisbeegolfalue kuntoon jo 2018. Aseman koulun
liikuntasali 2019. Tekojäähanke toteutukseen Kuuhankaveden koulun uudisrakennuksen yhteydessä (valmis 2020 – 2021?)–
niiden ohella keskeisin hanke kirkonkylän pallokentän tekonurmi (2019 – 2020?) – hyvällä suunnittelulla ja valmistelulla voidaan
saada näihin hankkeisiin myös ulkopuolista rahaa. Mittarit: harrastaja ja käyttäjämäärät sekä palaute alueiden kunnosta – myös
asukasmäärä
Tavoite 2
Auditoriotilan luominen koulukeskuksen rakentamisen yhteydessä
Kunnan yksi tilapuutteista on ollut nousevan auditoriosalin puute – sen rakentaminen koulun yhteydessä loisi mahdollisuuksia
uudenlaisiin kulttuuri- ja koulutustapahtumiin ja/tai parantaisi nykyisten järjestämismahdollisuuksia Hankasalmella
Tavoite 3
Lajitarjonnan ja tapahtumien sekä yhdistysten toiminnan tukeminen, aktivoiminen ja kehittäminen
Kunnan tulee olla yhdistysten ja seurojen tukena, jotta nykyinen toiminta- ja tapahtumatarjonta säilyy ja kehittyy sekä uutta
syntyy. Kunta muodostuu toimijoistaan. Avustusmäärärahoja ei ainakaan leikata, kohdeavustuksia lisätään, yhteistyötä ja
vuorovaikutusta yhdistystoimijoihin kasvatetaan strategiakaudella. Kaikilla lapsilla tulee olla harrastus Hankasalmella ja vanhusten
yksinäisyyden ehkäisyyn on vastattava sillä, että kunta saa aktivoitua Hankasalmella ystävätoimintaa vanhuksille.
Mittarit: yhdistysten aktiiviseen toimintaan osallistuvien määrä, tapahtuminen ja niihin osallistuvien määrä
Tavoite 4
Kunnan ja yritysten yhteistyön aktivoiminen
Hankasalmella on poikkeuksellisen paljon yritysten tuottamaa harrastuspotentiaalia. Kunnan ja yritysten yhteistyötä kuntalaisten
aktivoimisessa niiden harrastusmahdollisuuksiin ja tapahtumatarjontaan tulee lisätä ja kehittää
Mittarit: esimerkiksi keilaavien, golffaavien, laskettelevien hankasalmelaisten määrä, yritysten tapahtumiin osalistuvien määrä

Vuorovaikutuksellinen, avoin viestintä
Tavoite 1
Otetaan kunnan viestinnässä käyttöön vuorovaikutuksellinen videoviestintä, jolla voidaan
esimerkiksi saada kuntalaistilaisuudet niidenkin tavoitettavaksi, jotka eivät pääse paikalle –
samoin esimerkiksi vapaa-ajan asukkaat
Voidaan avata myös talousarviota tai jotain isoa projektia visuaalisesti kaikille kuntalaisille ja kunnasta
kiinnostuneille – ja saada taas palautetta ja rakentavaa keskustelua syntymään ja ideoita kuntalaisilta.
Käynnistetään mahdollisuuksien mukaan jo vuoden 2017 puolella – ei siis niinkään kokousten
videointia, vaan vuorovaikutusta videoiden kautta esim. somessa haetaan.
Mittarit: videoiden tavoittavuus ja niiden kautta syntynyt vuoropuhelu
Tavoite 2
Kuntalaiset käyttävät välittömiä vaikutusmahdollisuuksiaan
www-sivuille luodaan suora palautekanava tieinfran ja harrastuspaikkojen infran kunnosta, jotta
mahdollisia vikoja ja puutteita hoidettaisiin mahdollisimman pian kuntoon. Luodaan 2018 vuoden
alkupuolen aikana
Mittarit: palautekanavan käytön määrä ja käytön aiheellisuus, sen kautta tehdyt toimenpiteet,
asukaspalaute – asukasmääräkin jatkossa

Päämäärä1
”Hankasalmella viihdytään ja osallistutaan” siis edellä
ja

Päämäärä 2
”Laadukkaiden palvelujen Hankasalmi” seuraavassa

2. Laadukkaiden palvelujen Hankasalmi
Kunnan on vastattava siitä, että lasten päivähoito ja opetus on hyvissä tiloissa ja osaavan henkilöstön
kautta järjestetty – hyviä tiloja voidaan hyödyntää myös kunnan harrastustoiminnassa. Lapsiperheitä
on ongelmatilanteissa pystyttävä kunnasta aidosti tukemaan – jatkossa sen on hoiduttava maakunnan
toimesta. Hankasalmen lukio ja laadukas kansalaisopisto turvaavat kunnan elinvoimaa nyt ja jatkossa.

Toisaalta ikääntyneiden palvelujen on oltava laadukkaita ja kunnalla itsellään on vielä mahdollisuus
vaikuttaa niiden tulevaisuuteen – samoin kuin terveyspalvelujen. Myös jatkossa kunnan on oltava
aktiivinen vaikuttaja kyseisten palvelujen järjestämisen suhteen, mikäli maakuntauudistus toteutuu.
Kunnan on huolehdittava vammaispalvelujen saavutettavuudesta ja työelämässä sivussa olevista
työikäisistään vastuullisesti, jotta hyvän arjen Hankasalmi toteutuu
Jotta tämä kokonaisuus voi toteutua, on syytä huomioida, että kunta ei nyt eikä jatkossa tuota kaikkia
palveluja itse, eikä sen tarvitse omistaa kaikkia palvelujen tuotantoon tarvittavia tiloja.
Kokonaisuudessaan laadukkaiden palvelujen vaikuttavuutta seurataan kunnassa
hyvinvointikertomuksen kautta

Päivähoito
Tavoite 1
Päivähoidon piha-alueiden parantaminen aidoiksi liikkumis- ja oppimisympäristöiksi
Päiväkotien pihat eivät voi olla vain hiekkakenttiä pahimmillaan rinteessä, vaan niiden on tuettava
pelaamista, erilaisia leikkejä ja tarjottava virikkeitä. Strategiakauden aikana pihojen asteittainen
uusiminen, joka aloitetaan Niemisjärven päiväkodista 2018. Ympäristötoimen otettava päivähoito ja
vanhemmat – ja lapset ! – mukaan suunnitteluun
Mittari: lasten ja vanhempien palaute, henkilöstön palaute
Tavoite 2
Perhepäivähoidon turvaaminen palvelutarjonnassa
Hankasalmen vahvuus on ollut vahva perhepäivähoidon rooli. Perhepäivähoitajien määrä on
vähentynyt ja kunnan on oltava aktiivinen nykyisen määrän turvaamisessa. Luotettavuus,
vuorovaikutuksellisuus ja joustavuus työnantajana omassa kodissaan työskenteleville
perhepäivähoitajille ovat kunnan keinoina tässä
Mittari: perhepäivähoitajien määrä, heidän hoidossaan olevien lasten määrä
Tavoite 3
Kirkonkylän päivähoidon tilojen ratkaisut
Sillankorvan päiväkodin kohdalla arvioidaan Kuuhankaveden koulun ratkaisujen yhteydessä,
korjataanko jatkossakin Sillankorvaa, vai rakennetaanko kirkonkylän tilat koulun yhteyteen

Opetus
Tavoite 1
Kirkonkylään uusi koulukeskus
Strategiakaudella toteutetaan kirkonkylään uusi Kuuhankaveden koulukeskus. Se
vaikuttaa muihin investointeihin, niiden ajoitukseen ja kunnan rooliin niiden toteutuksessa.
Toisaalta se mahdollistaa kaivattuja strategisia investointeja, kuten auditorio, tekojää ja
päiväkoti niin haluttaessa
Mittari: tilojen toimivuus, riittävyys, muunneltavuus, kustannustehokkuus, asukamäärä

Tarkoituksella strategiakauden keskeisin hanke nostettu tässä yksinään esiin – koska
ohjaa suuresti kaikkia linjauksia kunnassa – niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti

Vanhuspalvelut
Tavoite 1
Päivärannan sekä Tammela ja Tammirannan tilojen korvaaminen uusilla nykyaikaisilla
hoivatiloilla
Kunnalla itsellään ei ole resursseja samanaikaisesti uusia sekä vanhuspalvelujen että koulukeskuksen
tiloja. Vanhuspalveluissa on mahdollisuus hyödyntää yksityistä palvelutarjontaa – myös uusissa
tilainvestoinneissa - ja silti kunnalle itselleen jää edelleen merkittävä osa vanhuspalveluja omaan
tuotantoonsa. Ratkaisulla turvataan hoivapaikkojen määrä ja niiden turvallisuus jatkossakin sekä
työpaikkojen määrää Hankasalmella
Mittarit: kustannustaso asiakkaille ja kunnalle, hoitopaikkojen määrä jatkossa

Tavoite 2
Seniorikeskustoiminnan kehittäminen ja kotihoidon riittävä taso
Vanhusten yksinäisyyden ehkäisy ja kotona asumisen tukeminen ovat tärkeä osa palveluketjua
Mittarit: seniorikeskuksen kävijämäärä, kotihoidon työntekijöiden hoivaan käyttämä aika työajastaan,
tyytyväisyyskyselyt asiakkaille ja omaisille

Terveys
Tavoite 1
Toimivien tilojen luominen tulevaisuuden terveystoimen tilatarpeisiin ja
terveyspalvelujen turvaaminen lähipalveluina Hankasalmella
Palvelutaloihin synnytettävän liiketoimintaratkaisun kautta rakennutetaan myös
terveystoimen tarpeisiin uudet tilat Hankasalmelle. Kunta pyrkii kaikin tavoin
vaikuttamaan siihen, että peruslääkäripalvelut ja hammashoito ovat saavutettavissa
Hankasalmella jatkossakin
Mittarit. Palvelun käyttäjien määrä, palvelun tarjonnan määrä
Tavoite 2
Lääkäritilanteen turvaaminen
Sekä terveyskeskuslääkäri että hammaslääkärirekrytoinnissa on kunnan itsensä otettava
aktiivinen rooli, jotta henkilöstöresurssit saadaan turvattua kunnassa
Mittarit: täytettyjen vakanssien määrä

Muita tavoitteita palveluihin liittyen
Tavoite
Vastuulliset hankinnat
Otetaan hankinnoissa huomioon esimerkiksi seikkoja,
kuten eettisyys, lähiruoka, sitoutuminen…

Henkilöstön osaaminen ja viihtyvyys
Tavoite 1
Koulutussuunnitelman perustuminen tarpeeseen ja sen toteuttaminen
Jotta henkilöstön osaaminen säilyy ja motivaatio kehittää itseään toteutuu, täytyy
koulutussuunnitelman olla vuosittain käsiteltävä ja harkittu kokonaisuus, joka myös toteutetaan
Mittarit: työtyytyväisyyskysely, tilinpäätös
Tavoite 2
Esimiestyön kehittäminen
Esimiestilaisuuksia, ohjeistuksia yms. täytyy kehittää, jotta työyhteisöt voivat hyvin. Lähiesimiehillä on
siinä suuri rooli
Mittarit: työtyytyväisyyskysely
Tavoite 3
Vuorovaikutus henkilöstöön päin vuorovaikutuksellisemmaksi ja avoimemmaksi
Kehitetään intraa, lisätään tiedotustilaisuuksi, hyödynnetään videoviestintää, jotta saavutetaan kaikki
Mittarit: työtyytyväisyyskysely sekä tilaisuuksien, intran kävijöiden ja videoiden katselijoiden määrä

Päämäärä 2 päättyy
ja päämäärä 3

Hankasalmi omistajana
alkaa

3. Hankasalmi omistajana
Hankasalmen kunnalla on kiinteistö-, sähkö ja metsäomaisuutta. Sijoitusrahasto-omaisuus on hyvin pieni.
Kiinteistöjen kohdalla on tärkeää keskittyä Koy Hankasalmen Hakan toiminnan kehittämiseen, sen vuokraasuntokannan määrän ja kunnon tarkasteluun niin, että tarvittava osa vuokra-asunnoista suunnitelmallisesti
peruskorjataan tulevina vuosina ja osasta kiinteistökantaa luovutaan. Muut kunnan hallussa olevat vuokra-asunnot
pääsääntöisesti myydään. Suunnitelmallisella peruskorjaamisella turvataan kiinteistöjen arvon säilyminen ja hyvä
vuokra-asuntokanta Hankasalmella kohtuullisella vuokratasolla.
Palvelutuotannon kohdalla kunta pääsääntöisesti, mutta ei enää kokonaan, omistaa tuottamiseen tarvittavat kiinteistöt,
jolloin tärkeää on, että niistä kiinteistöistä, joita ei enää palvelutuotantoon tarvita, mahdollisimman pian luovutaan
tarpeettomina joko myymällä tai tarvittaessa muilla keinoin. Palveluihín tarvittavien kiinteistöjen hoidosta huolehditaan
oman henkilöstön kautta vastuullisesti ja sähköinen huoltokirja tukee tässä työssä.
Kunnan sähköomaisuuden kohdalla omaisuudesta osin luovutaan, kunhan kyseiselle omaisuudelle löytyy ostaja. Eteläja Pohjois-Savossa sijaitsevilla sähköyhtiöillä ei ole kunnalle juuri muuta, kuin omistuksellinen merkitys. Osa
sähköomaisuudesta säilytetään kuitenkin yhä kunnan omistuksessa. Yhtiöiden hallintoelimissä toimiessaan kunta
omistajana pyrkii turvaamaan omistuksen arvon nousua ja osinkotuottojen kohtuullista tasoa

Metsäomaisuuden kohdalla osa metsäomaisuudesta myydään seuraavan 1-2 vuoden kuluessa, mutta jäljellä olevasta
metsäomaisuudesta vähintään 75 % säilytetään kunnan omaisuutena tämän strategiakauden aikana.
Metsäomaisuuden arvon säilymisestä huolehditaan ostopalvelusopimuksessa asiantuntijayrityksen kanssa ottaen
huomioon viihtyisä asuinympäristö ja luontoarvot.

Tavoitteet
Tavoite 1
Sähköomaisuuden myynti ja arvon turvaaminen
Vuoden 2018 kuluessa on tarkoitus löytää ostaja noin 300 – 400 Suur-Savon Sähkön osakkeelle –
myynnillä tasapainotetaan kuntataloutta ja katetaan investointimenoja. Sähköyhtiöiden hallinnossa
Hankasalmi tukee yhtiöiden kehittämistoimia, joilla turvataan yhtiöiden arvon säilymistä.
Mittarit: osinkotuotot, myyntituotto
Tavoite 2
Metsäomaisuuden myynti
Vuoden 2018 kuluessa myydään metsätiloja 250 000 euron arvosta ja sen jälkeen tarkastellaan sitä,
keskityttäisiinkö hoitamaan jäljelle jäävä metsäomaisuutta ja kasvattamaan sekä sen arvoa
tulevaisuudessa että huomioimaan luonto ja ympäristö vastuullisesti. Suuria myyntituottoja ei ole
lähivuosina odotettavissa (metsän ikä jne…)
Tavoite 3
Hakan asuntojen peruskorjauksen suunnitelmallisuus ja turhasta asuntokannasta luopuminen.
Omistajaohjauksella varmistetaan, että vuoden 2018 aikana päätetään peruskorjaussuunnitelma
Hakan asunnoille. Hakankin turhasta kiinteistökannasta luovutaan. Vuokra-Hanka myydään. Kunnan
yksittäiset asunto-osakkeet myydään strategiakauden aikana. Tyhjät palvelukäytössä ennen olleet
kiinteistöt myydään myös strategiakauden aikana (osa voidaan joutua purkamaankin)

Päämäärä 3 päättyi
ja

Päämäärä 4 ”voimaantuva Hankasalmi” alkaa

4. Voimaantuva Hankasalmi
Palveluverkostojaan uusiva ja harrastusmahdollisuuksiaan parantava Hankasalmi
tarvitsee kehittyäkseen hyvää ja voimakasta yhteistyötä kunnan yrittäjien ja
yrittäjäjärjestöjen kanssa. Kunta itse voi vaikuttaa elinvoimaansa ennen kaikkea
maankäytön ja markkinoinnin ja vuorovaikutuksellisuuden kautta.
Tarjolla olevat tontit ja elinympäristö vaikuttavat niin yritysten kuin asukkaidenkin
näkemyksiin kunnasta. Molempiin seikkoihin kiinnitetään nyt vahvasti huomiota. Monet
yrityksemme, esimerkiksi matkailussa, ovat itse asiassa niitä tekijöitä, joista Hankasalmi
tunnetaan, joten siksi paitsi elinvoimamme niin kuntakuvamme muodostuu osin niiden
kautta. Se tulee kunnassa huomioida niin toiminnassa kuin markkinoinnissa ja
viestinnässäkin.
Työllisyyden hoito ja elinvoiman kehittäminen ovat asioita, joita ei Hankasalmella voida
jättää maakunnan ja/tai valtion hoitoon. Molempiin tarvitaan kunnan aktiivisia omia
toimenpiteitä nyt ja jatkossa.

Elinkeinopolitiikka (tehdään yhdessä)
Tavoite 1
Yrittäjien ja kunnan säännöllinen tiivis yhteydenpito
Ideoiden ja tiedon kulun sekä keskinäisen luottamuksen synnyttämiseksi ”yrittäjäkahvit/illat” koskien
kaikkia yrittäjiä tulee pyrkiä aktivoimaan uudelleen. Myös tässä voidaan hyödyntää myös sähköistä
viestintää (videotallennus…) – elinkeinopolitiikka tehdään yhdessä. Tehdään yritykset tietoisiksi
kunnan hankinnoista ja mahdollistetaan heidän osallistumisensa tarjouskilpailuihin
Tavoite 2
Matkailuyritykset ja kunta saavat toisistaan tukea toiminnassaan ja markkinoinnissaan
Revontuli ja Häkärinteet luovat Hankasalmesta aktiivisen ja harrastus- ja palvelutarjonnaltaan erilaisen
maaseutukunnan. Kunnan ja matkailuyritysten yhteistyötä on kehitettävä, koska se hyödyttää kaikkia
kunnassa.
Tavoite 3
Teollisten työpaikkojen kasvattaminen
Tärkeän sahan ohella puuteollisuuden jatkojalostuksen synnyttäminen. Ysitien yritysputken
aktivoiminen toimintaan – tavoitteena se, että teollisuuden työpaikat eivät kunnassa enää
strategiakaudella vähene, vaan kääntyvät nousuun
Mittarit: teollisten työpaikkojen määrä kunnassa

Kaavoituksella (luodaan puitteet)
Tavoite 1
Pienmäen asuinalueen rakentuminen Niemisjärvellä
Poistetaan rajoittavat kaavamääräykset. Pyritään saamaan pohjavesialuemerkintä pois Niemisjärven
alueelta tarpeettomana. Nämä jo vuoden 2018 agendalla. Niemisjärven koulu/päiväkoti tukee
prosessia
Mittari: toteutuneet rakennukset kaava-alueella strategiakauden kuluessa, asukasmäärä
Tavoite 2
Olkkolan pellosta uusi vetovoimatekijä
Viedään Olkkolan pellon kaavoitus yhdessä maanomistajan kanssa loppuun ja käynnistetään alueen
luominen. Jyväskylän seutukunnan taloudellinen kehitys tukee toteumista samoin kuin Hankasalmen
kouluinvestoinnit jne…
Mittari: toteutuneet rakennukset kaava-alueella strategiakauden kuluessa, asukasmäärä
Tavoite 3
Pohjakarttojen uusiminen
Luodaan kehittämiselle mahdollisuuksia laittamalla pohjakartat kunnan alueelta kuntoon, jolloin
asemakaavoittaminen ja kaavamuutokset on mahdollista hallitusti tarpeen mukaan tehdä

Työllisyyden hoitoon (tarvitaan kuntaa)
Tavoite 1
Estetään nuorten syrjäytyminen
Nuorten työpajatoiminta, Etsivä nuorisotyö jne. nähdään strategisesti edelleen tärkeäksi
osaksi kunnan toimintaa. Nuorisovaltuuston näkemysten kuuleminen myös ikäistensä
ongelmien ratkaisussa pitää saada osaksi päätöksentekoa
Tavoite 2
Kuntouttavassa työtoiminnassa kuntouttavampi ote
Kuntouttavalla työtoiminnalla pyrittävä saamaan aikaan myös muutosta sen piirissä
olevien elämätilanteessa vielä nykyistäkin voimakkaammin – välillisiä hyötyjä –
työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentämisen ohella.
Tavoite 3
Tukityöllistäminen taas voimakkaammin yrityksiin
Talouden käännyttyä kasvuun tulee pyrkiä taas kasvattamaan tukityöllistämistä kunnan
vastaamana yrityksiin – tukityöllistämisen paikkoja kunnassa sen sijaan hallitusti
vähennetään – niiden tulee reagoida työllisyystilanteeseen

Markkinointi (lähtee strategiasta)
Tavoite 1
Parannetaan sähköistä ja some-markkinointiamme ja viestintäämme – muistaen
että kunta muodostuu toimijoistaan
Otetaan käyttöön vlogit niin henkilöstö- kuin muussa viestinnässämme. Aktivoidutaan
somessa muuallakin kuin facebookissa. Luodaan sähköinen esite, jota voidaan
hyödyntää paperisenakin. Yhdistyksemme ja yrityksemme näkyvät viestinnässämme.
Kehitetään www-sivujamme, muistaen että ne ovat alusta aktiivisemmalle viestinnälle
Tavoite 2
Kasvatetaan hieman toimintaresursseja hallitusti
Hallintotehtävissä tapahtuvien eläköitymisten ja sote-uudistuksen keskellä kun
henkilöstöresursseja sekä supistetaan että järjestellään toisin, niin pyritään siihen, että
markkinoinnissa ja elinkeinotoimessa kunnanjohtajan ja johtoryhmän tukena olisi yksi
kokopäiväinen työntekijä (vahva some, viestintä jne osaaminen korostuisi)

