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RAUTAVMRA-SAVOTTA: RAUTAVAARAN KUNNAN UUSI KUNTASTRATEGIA-2030
KhaII 23.06.2014

§ 180

USO2-verkostohanke alkoi kunnassa vuoden 2013 alussaja kestäth
vuoden 2014 loppuun. USO2-hankkeen Kuntastrategiatyäpajoja on
pidetty kunnassa yhteensä 5 kertaa ja pienten tai maaseutumaisten
kuntien vertaisseminaareja ja teema seminaareja yhteensä 10 kpl.
Tavoitteena, että kunnalle saadaan KUNTASTRATEGIA, jolla
tuwataan lãhipalvelut myäs pitkien etëisyyksien ja hawan asutuksen
olosuhteissa. Uusia lakeja on tulossa 82, nyt nHtä on 535.
Lisäpalvelujen rahoittaminen kunnifle on monelta osin vielä avoin.
Kehittämistyö alkol ruohonjuuritasolta eli lautakunnissa. Kaikki
kunnan sektoristrategiat päivitetään tai tehdään kokonaan
uudestaan. Näin tehdään kuntaan toimenpideohjelmat, joita
toteutetaan kunnan talousarvioprosessin kautta.
EsUn nousi tarve Iflttãä kunnan strategiat tNvhmmin talousaMoon ja
budjettiprosessiin (tuloskortti, “Iaajakaistakortti”). Strategiassa tuli
huomioida vahvasti myös tietoverkkojen ja teknHkan mahdollisuudet,
sekä pitkät välimatkat (pitkien vä(imatkojen p&velustrategia). Mitä
tehdãän nopeilla laajakaistayhteyksillã, jos nHtä el oteta palvelutuo
tannon tueksi ja välineeksi? Luottamushenkilöt ovat olleet tUvisti
mukana strategiaprosessissa ja sitoutuneet strategia-ajatteluun
työpajojen ryhmätoiden kautta.
Keskeistä cli saada kunnan neljä Iautakuntaa mukaan strategiseen
ajatteluun ja päãtöksentekoon.
Kunnan toimintaympäristö ja lainsãädäntö ovat kuitenkin muuttuneet
ja muuftumassa tämän vuoden aikana. Keskeisinä kysymyksinä
Rautavaaralla kunnassa on paikallisen ja alueellisen toiminnan
kehittäminen ja sitoutuminen, palvelutason ylläpitäminen,
osaamistason nostaminen, yrittäjyyden edistäminen rahavirtojen
kãäntäminen, yhteistyön Iisääminen kuntaorganisaatiossa ja
paikallisen identiteetin vahvistaminen.
—

Toisaalta on pohdittava, miten olemassa o!evia ja parantuneita
resursseja voidaan hyödyntää entistã paremmin. Keskeisenä nähtiin
myös parantuneiden Iaajakaistayhteyksien hyödyntáminen
palveluiden tuoffamisessa. Miten esimerkiksi laajakaistaa
hyodynnetään palvelutuotannossa?
Haasteita kunnassa on paijon:
Miten tuwataan kunnan Iukio, onko naapurikunnilla kUnnostusta
yhteistyohon, kenen kanssa Iàhdetään tekemään
kuntalUtosselvitystä onko Lapinlahti ja SiilinjäM yksi suunta, miten
Iobataan poikkeamista, miten hoidetaan ERVA-SoTe-jarjestamislain
—

Poytäkirjan tarkastajat:
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tuevat velvoitteet, rHttaako KYSTERI-malli, miten hoidetaan
valtionosuusjarjestelman uudistus? Tyopaikka-omavaraisuuden
nostaminen paikitaan !isarahoituksella miten kuntaan saadaan
tyopaikkoa?
-

Asiahstaila ovat myOs valtionosuus)eikkaukset 1.1.2015:
syrjaisyyslisa ja kotikuntakorvaukset.
Keskustan ala-asteen koulu on jäämässä tyhjilleen vuonna 2016—
mita tilalle, etatyOhotelli, monitoimitalo, mediakeskus,
tutkimuskeskus? Naita on syyta alkaa kaikkien miettimäàn.
USO2-verkostohankkeen Kuntastrategiatyapaja 5 pidettHn tiistaina
10.6.2014 FCG Konsultti Oy:n/johtava konsulttiAnssi Hietaharjun
vetamäna. Tyopajassa hyvaksyttiin kunnalle uusi visic eli kuvaus,
millaisessa ymparistOssa kunta toimU ja millaiseksi se haluaa tuHa,
Visio on haluttu Rautavaaran kunnan tulevaisuudenkuva vuoteen
2030:
Rautavaaran kunnan uusi visio 2030: EIoa, iloa ja älya.
Rautavaaran kunta on itsenainen, ihmislaheinen,
yhteistyoverkoissa toimiva, luonnonlaheinen ja sahkOisia
ICT-palveluja kehittava ja hyOdyntava kunta.
-

Kunnan arvot:
Palveluhenkisyys, Osallisuus, Oikeudenmukaisuus 18
Y hte is a II isyys
-

Toimenpiteet kohdistetaan kunnan strategiatyossa:
Elinvoima, Talous ja yhteistyo, Palvelut ja kuntalaiset, Johtaminen
ja henkilastO.
-

Lisatietoja edella mainituista asioista USD2-hankkeen kunnan
yhdyshenkila/kunnanjohtaja Unto Murto, puh. 040-860 8100 ja sp:
unto.murto@rautavaara.fi
Esityslistan lute 1:
Rautavaaran kunnan uusi Kuntastrategia-2030-asiakirja:
arvot, tavoitteet, toimenpiteet, miftarit ja tavoitetasot seka
vastuutahot
-

Kj:n ehdotus:

visio,

Kunnanhallitus paattää:
1. esjttãa (ausunnon antaneille tahoille kiitokset arvokkaista kannan
otoista, jotka otetaan huomioon kuntastrategiaa täydentavien
strategioiden sekã koko valtuustokautta ja yksifläista vuotta
koskevien tavoifteiden valmistelussa.
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2. esiffaa valtuustofle, effä valtuusto hyvaksyy IHtteena 1 olevan
Rautavaaran kunnan uuden Kuntastrategia-2030-asiakirjan.
3. esittää valtuustolle, että hyväksytty Kuntastrategia-2030 on
pohjana koko valtuustokaufta koskevien tavoifteiden ja vuoden 2015
talousarvioon oteflavien toiminnallisia tavoiffeita Iaadittaessa ja että
Kuntastrategiaa taydentavien en sektonikohtaisten strategioiden
Iaadinta ja päivitys toteutetaan kuluvan vuoden aikana. Näita ovat
Kunnan tietohallintostrategia, IkaantymispolUffinen strategia ja
palvelurakenteen kehittamisohjelma vuoteen 2015, KiinteistOjen
kunnostusstrategian Iaatiminen (ulkopuolisen rahoituksen saanti:
AVI, ARA), Tasa-arvosuunnitelma, Kunnan tyOllisyysstrategia,
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja Kunnan
Hyvinvointikertomus.
Paätbs:

Ehdotus hyvaksyffUn keskustelun jalkeen yksimielisesti.

Kvalt

Esityslistan lUte 2:
Rautavaaran kunnan uusi Kuntastrategia 2030-asiakirja: visio,
arvot, tavoitteet, toimenpiteet, mittaritja tavoitetasot seka
vastuutahot

§ 27

-

PaatOs:

Ehdotuksen kohdat 2 ja 3 hyvaksyttiin keskustelun jalkeen
yksimielisesti.
Merkitäan, etta kunnanjohtaja Unto Murto esitteli kokouksessa
Rautavaaran kunnan Kuntastrategia 2030-asiakirjan.

Poytükirjan tarkastajat:

Vislo & arvot
EIoa, iIoa ja älyä
• Rautavaara on itsenäinen, ihmisläheinen, yhteistyOverkoissa
toimiva, Iuonnonläheinen ja sähkOisiä ICT -palveluja kehittävä
ja hyOdyntävä kunta.
•
•
•
•

Palveluhenkisyys
Osallisuus
Oikeudenmukaisuus
Yhteisöllisyys

FCC.

ELINVOTMA

Tavoitteet
Elinkeinojen ja
elinkeinopolitlikan
kehittaminen
luontaisia
voimavaroja
käyttämällä

Toimenpiteet
Kunnanhallitus kasittelee keskeisiã elinvoima-asioita
SAVOUR -ittakoulutilaisuuksissa tarvittaessa
]atketaan yhteistyOtä Metsanhoitoyhdistyksen kanssa
Hankesaikun päivittäminen ja terävOittäminen, hankkeissa
pyrittävä isompiin kokonaisuuksiin, hankesaikusta
raportointi.
Aktiivinen eiinkeinomahdoliisuuksien hakeminen ja
edistäminen

Mittaritja tavoitetasot
Iltakouluja pidetty vâhintään 2 kertaa vuodessa

-

-

-

-

-

-

-

Yrittäjyyden
tukeminen,
yrittäjien ja
paiveluiden
Iisääminen

Markkina-, tuote- ja kehittamistutkimus
yrittäjyysmahdoilisuuksista Rautavaaraiia

-

-

Yrittäjyyskasvatusta peruskoulussa ja lukiossa ja
tutustumiskäynteja yrityksiin
KesätyOinfon jarjestaminen

-

-

-

-

-

-

Tiedottaminen ammattikouluissa ja korkeakouluissa
opiskeleviiie nuoriiie Rautavaaran yrittamismahdoWsuuksista.
Yhteistyon vahvistaminen Rautavaaran Yrittäjien kanssa en
tiiaisuuksien kautta (esim. yrittäjäiilat, aamukahvit)

-

-

-

Vaestokadon
pysäyttaminen

Sopimusta noudatettu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vapaa-ajan-, omakoti- ja nivitaiotonttjen kaavoitus
Kaavoitussopimus otettu käyttoon
vauvarahan kayttbänotto
Kirjojen pitäminen Rautavaaralla
TyOssäkàyvien
matkustamisen tukemista jatketaan ja kriteereja
tarkennetaan
Korkeakouiuopiskelijoita ja ammattiin opiskelevia tuetaan
pitmään kijat Rautavaaralla.
Kuntakuvan vaaliminen iàhipaiveiujen säiiyttàmisellä ja
sähköisten palvelujen hyodyntamisella
Seivitetän en kesätapahtumien mahdoilisuuksia

-

-

-,

Vastuutaho
kunnanjohtaja

Hankesaikku päivitetty 12/2014 mennessä ja
raportointi toimielimessä kerran vuodessa
Kumppanuussopimus tehty (Metsakaftanon kanssa)
Tybpaikkaomavaraisuus paranee

kunnanhailitus
elinkeinolautakunta
kunnanhailitus

Tutkimus tehty 2015 Ioppuun mennessA

elinkeinolautakunta

Kirjattu opetussuunnitelmaan, tutustumiskàyntejä
paikaiiisiin yrityksiin iisätäan

sivistysiautakunta

Into jãrjestetty joka kevät
Tiedotteita ja yhteydenottoja tehty Rautavaaraita
I a htenei lie
Yrittajäiliat vähintään kerran vuodessa
ViijeIijaiIIat vahintäan kerran vuodessa
Aamukahvitilaisuuksia jarjestetty kpl (tavoitetaso 5
kpi/vuosi)
Kysyntää vastaava mãärä kaavoitettuja tontteja
Sopimusta noudatettu
Vauvaraha otettu kayttoon ja rahamäärä tarkennettu
talousarvioprosessin yhteydessà

sivistyslautakunta

sivistyslautakunta
eIinkeinoautakunta
elinkeinolautakunta
elinkeinolautakunta

tekninen lautakunta
kunnanhavitus
vaituusto

-

Kriteerit tarkennettu 10/2014 mennessä

elinkeinoiautakunta

-

Kriteenit tarkennettu 10/2014 mennessä

kunnanhaNitus

Nykytilanne säiiyy
Suunnitelma sähkäisten paivelujen hyödyntamisestä
on laadiftu 12/2015 mennessä
Selvitys tehty 10/2014 mennessä

Atk-tukihenkitä

-

-

-

Vapaa-ajan ohjaaja

Tavaitteet

Toimenpiteet

Tasapainoinen talous

-

-

-

-

-

Investointiriskien
hallinta investointien
suunnittelulla

Kuntapalveluyhteisty
on kehittaminen

-

-

TALOUS JA YHTEISTYO
Mittaritja tavoitetasot

Huolehditaan, että valtioneuvoston
kriisikuntakriteerit eivät täyty

-

Tarvittaessa verojen korotus
Tarvittaessa maksujen ja taksojen nostaminen

Oman tuotannon ja ostopalveluiden suhteen
tarkastelu sekä palvelurakenteen,
palvelutarjonnan ja henkilostomitoituksen
tarkastelu
Sisäisen valvonnan ja ohjeistuksen
noudattaminen ja pivittäminen
Kiinteistostrategian Iaadinnan yhteydessa
tehdaan kiinteistomassan ja infran ennakoivat
investoinnit systemaattisten kuntoarvioiden
perusteella

Mahdollisen kuntarakenneselvityksen
yhteydessa selvitetããn myOs palveluyhteistyOn
vaihtoehto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vastuutaho

Valtioneuvoston krHsikuntakriteeren mukaiset
Wnnusluvut eivät täyty. Tunnusluvut:
1. Vuosikate negatlivinen
2. Tuloveroprosentti vähintään 0,5%
keskimaäraistä korkeampi
3. Lainamäärä ylittää keskimãäräisen väh. 50%
4. Taseessa kertynyttä kattamatonta alijäämaa
5. Omavaraisuusaste on aIle 50%
6. Suhteellinen velkaantuneisuus vähintäan 50%

valtuusto

Budjettiprosessissa sovittu tarvittaessa
Maksut ja taksat tarkistettu vuosittain
hallintokunnittain

valtuusto
haliintokunnat

Palveluselvitys Iaadittu 12/2016 mennessä

kunnanhallitus

Tarkastuslautakunnan vuosittainen arviointi
Ohjeistus päivitetty 4/2015 mennessä
Kflnteistostrategia tehty 10/14 mennessä
Kuntoarvio laadittu 100% kunnan kiinteistöistä v.
2015 oppuun mennessä
Pitkän tähtäimen investointisuunnitelma Iaadittu
kesakuun 2016 Ioppuun mennessä
Kuntarakenneselvitys ja yhteistyoselvitys tehty
lainsäädännOn edellyttämän aikataulun puitteissa
Erva Sote-laki (lain vaatimat toimenpiteet)

tarkastuslautakunta
kunnanhallitus
tekninen lautakunta
tekninen lautakunta

valtuusto

Tavoitteet

Toimenpiteet

Toömivien
peruspalvelujen ja
va pa a

PALVELUT JA KUNTALAISET
Mittaritfa tavoitetasot

AIueeII(sta yhteistyOta perusopetuksen järjestämisessä
kehitetaan edelleen (ainsäädännön puitteissa

Opiskelijoiden valintojenmukainen opetustajonta
säilyy

-

-

-

-

-

Lukion etaopetuksen ja verkko-opetuksen Usaaminen
Vapaa-aikapalveluiden vaatiman infran yllapitaminen

-

oppilaskohtaiset kustannukset vähenevät

Liikuntatilojen kayttoaste pysyy ennallaan
Käytetty rahamaara vapaa-ajan
infraan/asukasfvuosi pysyy ennaltean
Kävijmääriä on seurattu ja raportoitu kerran
vuodessa kunnanhallitukselle
-

-

-

3. sektorin kavijämaaria seurataan tilaisuuksittain

Yhteistyo 3. sektorin kanssa (tilojen tajoaminen,
kannustaminen ja ohjaaminen yhdistysten keskinäisen
yhteistyan tiivistãmiseen ja toimintatapojen
uudistamiseen)
-

Palvelutarpeenmukaisen ja kohtuuhintaisen
asiointiliikenteen jaijestaminen ja sen kustannusten
seuranta
-

-Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen Iähipalveluna
Nuorisotakuun
toteuttaminen
Hyva ja kattava
asiakaspalvelu

Toimenpanosuunnitelman toteuttaminen ja seuranta
seka raportointi vuosittain valtuustolle
-

-

-

Yhteispalvelupisteen ja kelan toiminnan seuranta
Tiedottaminen ja tiedon jakaminen palveluista

Kunnan internetsivujen uudistaminen ATK- tyoryhmän
avustuksella
-

-

Vastuutaho

sivistyslautakunta

sivistyslautakunta
tekninen
lautakunta
tekninen
lautakunta

Jäjestoille ja yhdistyksille annettujen
tukiperusteiden pivittäminen 12/2014 mennessä

kunnanhallitus

Asiointiliikenteen käyttäjämäärä pysyy samana
Kustannusten ja vaikuttavuuden seuranta
tilinpaatoksen yhteydessa

sivistyslautakunta

Nykyiset perusopetuspalvelut sekä sosiaali- ja
terveyspalv&ut säilyvät kuntalaisten saatavilla.
Nuorisotakuun piiriin kuu)uvista kuntalaisista kaikki
ovat opiskelemassa, töissä tai toimenpiteissä

valtuusto

-

-

-

-

-

Asiakaskäynnit ja asiakastyytyväisyys, raportointi
kunnanhallitukselle kerran vuodessa

-

Palveluesite paivitetty koko kunnan kattavaksi ja
esittely hallitukselle 10/2014 menness.

sivistyslautakunta
kunnanjohtaja
lautakunnat

-

Tyoryhma perustettu 9/2014 mennessä. Kunnan
internet-sivut päivitetty 2014 Ioppuun mennessã
-

Atk-tukihenkilo

Tavoitteet
Pollittisen ja
ammatillisen
johtamisen

Toimenpiteet
-

-

-

HaHintosaannon
uudistaminen

JOHTAMINEN JA HENKTIöSTö
Mittaritja tavoitetasot

Luottamushenkiloille tarjotaan mahdollisuus koul
utukseen
Johtoryhma valmistelee hyvän hallintotavan
asiakijan
Dynasty- asiakijaohjelma otetaan kãyttoön

HallintosaäntO uudistetaan
Tietohalhntostrategian päivitetään ja sen toteutumi
sesta
raportoidaan
-

-

-

Koulutustilaisuuksia jãjestetty vuosittain

-

Asiakijavalmis 2014 Ioppuun mennessä

Dynastyohjelma käytossä 8/2014
mennessä
HaIIintosànto uudistettu 9/2014 mennessã
Tietohallintostrateqia päivitetty vuoden
2014 Ioppuun mennessä
Tietohallintostrateqian toteutumisesta
raportoitu vaItuustoIe kerran vuodessa
Johtoryhman palaverit pidetty
kuukausittain
Jokajsesta kokouksesta toimitettu
kokouksen asialista hallitukselle tiedoksi
haflintokunnat laativat suunnitelmat
Työtehtavien mukaisia koulutustilaisuuksia
jãrjestetty henkiloställe vuosittain
Kehityskeskustelut pidetty saannollisesti
vuosittain hallintokunnissa
Perehdytyslomake kaytossa ja esimiehet
ovat raportoineet yhteistyokomiteaa
vuosittain
Virkistystapahtumia pidetty vuosittain
Sääntö tiedotettu 3/2014 mennessä
Tulospalkkiosäänta on kv-tessin mukaisesti
Iaadittu 3/2015 mennessä
-

-

Vastuutaho
kunnanjohtaja

johtoryhmä
Atk-tukihenkilo
kunnanjohtaja

-

Atk-tukihenkilo

-

Johtoryhmn
tyOskentelyn
tehostaminen

-

-

Johtoryhma pitäã sãnnoIIiset kuukausipalave
rit
)ohtoryhma pitää tarvittaessa asiakohtaiset koko
ukset

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitel
man
toteuttaminen
Henkiloston osaamisen jatkuva kehittäminen koul
utusten,
työkiertoon kannustamisen ja säännollisten
kehityskeskustelujen kautta
-

Henkiloston
tybhyvinvoinnin
edistaminen J8
hyvan tyonantajan
maine

-

-

-

-

-

-

-

Tyohön perehdyttaminen ja sen raportointi tehd
aän

TyOyhteison yhteishengen parantaminen yhteisilla
virkistystapahtumilla
Aloitepalkkiosaanto tiedotetaan henkilostolle
Yhteistyokomitean valmistelevan tulospa!kkiosàänn
än
valmistelun Ioppuun saattaminen
Tehdään vuosittain tyahyvinvointikysely kaikkia
hallintokuntia koskien osana sahkOista hyvinvointike
rtomusta
Säannblliset osastokohtaiset työpaikkakokoukset
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kysely tehty vuosittain
Työpaikkakokoukset pidetty kuukausittain,
muistio kaikkien nahtävilla osastolla

-

-

Atk-tukihenkilö
kunnanjohtaja
johtoryhmän sihteeri
osastopaällikot
osastopaällikot
esimiehet ja
kunnanhallitus
esimiehet

yhteistyokomitea
tyasuojelupäãllikka
yhteistyokomitea
kt- yhteyshenkilo
esimiehet
esimiehet

