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1. Johdanto
Kuntalain (410/2015) 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto
päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee
ottaa huomioon:
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen,
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen,
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet,
4) omistajapolitiikka,
5) henkilöstöpolitiikka,
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet,
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.
Kuntastrategia perustuu arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön
muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamisessa. Niiden toteutumista
seurataan ja arvioidaan.
Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.
Kunnan toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat yhteiset arvot: asukaslähtöisyys, vastuullisuus
(huolenpito, välittäminen), yhdenvertaisuus, elinympäristöstä ja luonnosta huolehtiminen ja
turvallisuus. Strategisia tavoitteita tarkennetaan toimenpiteiksi vuosittain kunnan talousarviossa
ja toimialakohtaisissa toimintasuunnitelmissa.

2. Toimintaympäristön kuvaus 2017 – 2021
Kunnan toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Merkittävimmät rakenteelliset
muutokset tapahtuvat 1.1.2020, jos suunniteltu maakunta-uudistus toteutuu ja sosiaali- ja
terveystoimi siirtyvät maakunnan hoidettavaksi.
Digitalisaatio vaikuttaa sekä julkisiin että yksityisiin palveluihin, kun palveluja siirretään
verkkoon.
Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunnan tehtävä painottuu entistä enemmän kuntalaisten
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tämä edellyttää erityisesti sitä, että kuntalaiset
kokevat olonsa turvalliseksi ja viihtyisäksi.
Kunta panostaa ennalta ehkäisevään työhön ja ihmisen elinkaaren kattavat peruspalvelut
turvataan. Varhaiskasvatus, perusopetus sekä liikunta- ja kulttuuripalvelut pidetään edelleen
laadukkaana ja ajanmukaisena.
Menestystekijät tulevaisuudessa
Väestömäärän kasvu

Väestörakenteen muutos
Rääkkylän mummola/yhteisöasuminen
Yritysten lisääminen

Toimenpiteet
Kuntamarkkinointi: Kaksoiskuntalaisuus,
vapaa-ajan asukkaiden muuttaminen
kuntaan pysyvästi.
Etätyön markkinointi.
Mummola/yhteisöasuminen: Rakentaminen
käynnistetään.
Kunnan päätöksenteko on yrittäjä
ystävällistä. Yrittäjien kanssa käydään
avointa vuoropuhelua. Hankinnoissa
huomioidaan paikallisuus. Elinvoimaohjelman
toteuttaminen.
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Vetovoimainen asuinkunta

Digitalisaation tuomat mahd. työelämässä

Matkailu (luonto ja maaseutumatkailu)

Pidetään kuntaympäristö siistinä ja
viihtyisänä. Huolehditaan, että puistot,
leikkialueet ja liikuntapaikat sekä asuntojen
piha-alueet ovat siistit ja hoidetut sekä
huolehditaan niiden kunnossapidosta.
Pidetään vuokra-asunnot kunnossa ja
viihtyisinä. Huolehditaan hyvästä
palveluvarustuksesta.
Kuntamarkkinointi. Erilaiset tarinat ja
haastattelut, some.
Tehostetaan kuntamarkkinointia ja etätyön
mahdollisuutta kiinteän Valokuidun ansiosta.
Erilaisten tarinoiden julkaiseminen ja
haastattelut lehdissä ja somessa.
Tehostetaan matkailumarkkinointia. Tehdään
yhteistyötä matkailuyrittäjien kanssa.

Muutoshaasteet tulevaisuudessa
Talouskehitys

Toimenpiteet
Kunnan omia sopeuttamistoimia jatketaan.
Tasapainoinen talous on edellytys kunnan
elinvoimalle ja uudistumiselle. Kunnan
talouskehitys riippuu myös julkisen talouden
kehityksestä, sote- ja
maakuntauudistuksesta sekä muista valtion
toimenpiteistä.

Työpaikka- ja yrityskehitys

Kunta hoitaa aktiivisesti työttömyyttä.
Kannustetaan yrittäjiä laajentamaan
yrityksiään ja kannustetaan yrittäjyyteen.
Yrittäjien kanssa tehdään aktiivisesti
yhteistyötä.

3. Arvot
Asukaslähtöisyys
Kuntalaisia kuullaan ja heidän näkökantansa otetaan huomioon päätöksenteossa, palvelujen
suunnittelussa ja kunnan kehittämisessä. Kuntalaiset otetaan mukaan oman elinympäristön
kehittämiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Asukkaille järjestetään erilaisia tilaisuuksia.
Vastuullisuus (huolenpito, välittäminen)
Huolenpito ja välittäminen alkaa kunnan tarjoamista hyvistä perus- ja lähipalveluista:
Varhaiskasvatus ja perusopetus sekä liikunta- ja nuorisopalvelut sekä ikäihmisten palvelut
pidetään laadukkaita ja nykyaikaisina. Kaiken ikäisille kuntalaisille tarjotaan laadukkaita
liikunta- ja kulttuuripalveluja sekä vapaan sivistystyön palveluja.
Yhdenvertaisuus
Kunta on toiminnassaan tasapuolinen ja oikeudenmukainen.
Kaikki kuntalaiset ovat samanarvoisia ja kaikilla on mahdollisuus saada kunnan erilaisia
palveluja sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja
vakaumuksesta, mielipiteestä, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista,
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vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä
syystä huolimatta.
Elinympäristöstä ja luonnosta huolehtiminen
Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu
perustuslain (731/1999) mukaan kaikille. Jokaisella on oikeus terveelliseen elinympäristöön ja
kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa omaa ympäristöään koskevaan
päätöksentekoon.
Kunta järjestää alueiden käyttöä ja rakentamista niin, että edellytykset hyvälle elinympäristölle
mahdollistuvat. Alueiden käytön suunnittelussa edistetään luonnon monimuotoisuuden ja
muiden luonnonarvojen säilymistä, ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä ja
luonnonvarojen säästeliästä käyttöä. Kaavoituksen yhteydessä huomioidaan mm maiseman ja
luontoarvojen vaaliminen.
Turvallisuus
Kuntalaisten ja asukkaiden turvallisuuden tunnetta vahvistetaan luottamuksella, osallisuudella
ja yhteisöllisyydellä niin, että kuntalaiset voivat elää turvallisessa ympäristössä ilman pelkoa ja
epäilystä. Jokainen kuntalainen luo turvallisuutta omassa yhteisössään.
Kunta huolehtii ja auttaa turvallisuutta uhkaavien vaarojen vähentämisessä toimimalla
aktiivisesti yhdessä eri viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Turvallisuussuunnitelmat pidetään
ajantasaisina.

4. Toiminta-ajatus
Yhteisöllisyydellä ja yhteisellä tahtotilalla saadaan paljon aikaan.
Kunnan perustehtävä on tarjota asukkailleen laadukkaat peruspalvelut, turvallisen ja viihtyisän
asuin- ja elinympäristön sekä luoda ja edistää kuntalaisten hyvinvointia.
Kunta on omaleimaisesti itsenäinen ja vetovoimainen. Positiivisella ja rennolla asenteella
kuntaan saadaan uusia asukkaita ja matkailijoita. Kunta on yrittäjämyönteinen ja tekee
aktiivista yhteistyötä yrittäjien kanssa.

5. Strategiset päämäärät
Kunnan strategiset päämäärät kaudelle 2017 – 2021 ovat:
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kuntalaisten osallistaminen
Elinvoiman vahvistaminen (asukkaiden ja yrittäjien määrän lisääntyminen)
Talouden tasapaino
Laadukkaat lähipalvelut.
Tavoitteet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimenpiteet
Teema-illat: Kuntalaisille järjestetään info- ja
keskustelutilaisuuksia liikunnan ja terveellisen
ravinnon merkityksestä ihmisen hyvinvointiin ja
terveyteen (=sairauksien ehkäiseminen).
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Panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan ja
terveyden edistämiseen yhteistyössä
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Ympäristö on hyvin hoidettu ja siisti sekä
liikuntapaikat motivoivat liikkumaan.
Huolehditaan siitä, että palvelut ovat kaikkien
saatavilla esteettömästi. Esteetön ympäristö ja
palvelut tukevat itsenäistä elämää ja
osallisuutta.
Käynnistetään terveyskeskuksen kanssa
terveysliikuntaneuvonta.
Hyödynnetään valokuitua kehittämällä
sähköisiä hyvinvointipalveluja.

Elinvoiman vahvistaminen

Lisätään tiedottamista.
Yrityksiä kannustetaan kehittämään ja
laajentamaan toimintaansa, kannustetaan
yrittäjyyteen. Tehdään aktiivista yhteistyötä
yrittäjien kanssa.
Kunta mahdollistaa ja tukee alueen
yritysympäristön ja toimijoiden kehittymistä
sekä etsii aktiivisesti uusia toimijoita ja
sidosryhmiä.
Valitaan sellaiset toimenpiteet, joilla kunta luo
positiivista mainetta ja toimintaympäristöä,
joilla vaikutetaan kuntalaisten valintoihin sekä
yritysten ja yhteisöjen toimintaan.
Kunnalla on elinvoima-ohjelma, jota
noudatetaan. Elinvoima-ohjelma pidetään ajan
tasalla.
Kunnan tontti- ja asuntopolitiikka perustuu
monipuoliseen tontti- ja asuntotarjontaan ja
asumisviihtyvyyden ja yrittäjyyden lisäämiseen.
Mummola yhteisöasumiskohteen rakentaminen
aloitetaan.

Osallistaminen

Tieverkosto pidetään kunnossa.
Kannustetaan ja motivoidaan kuntalaisia
osallistumaan kunnan päätöksentekoon ja
toimintaan.
Järjestetään kuntalaisiltoja ja asukasraateja,
seminaareja ja muita yhteisiä tapahtumia myös
kylillä.

Talouden tasapaino

Tavoitteena tasapainoinen kuntatalous.
Talouden tasapainossa pitämiseksi tehdään
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jatkossakin toiminnallisia ja taloudellisia
muutoksia. Tehostetaan kunnan toimintoja ja
priorisoidaan toimenpiteitä ja hankintoja.
Velan määrä pidetään kohtuullisella tasolla.
Taksat ja maksut pidetään tasolla, että ne
kattavat kohteena olevista toimenpiteistä
aiheutuvat kustannukset.

Laadukkaat lähipalvelut

Hallitaan konsernin riskejä. Vuokra-asuntojen
käyttöastetta nostetaan.
Palveluja tuotetaan taloudellisesti ja
asiakaslähtöisesti ja ne ovat lähellä
kuntalaisia.
Kehitetään uusia palvelumuotoja (sähköiset
palvelut).
Panostetaan hyvään asiakaspalveluun siten,
että asiakkaille jää hyvä palvelukokemus.
Naapurikuntien kanssa yhteistyössä
toteutetaan musiikkiopisto- ja
kansalaisopistokoulutusta.

6. Visio 2017 – 2021
Rääkkylä on nykyaikainen, muutoskykyinen ja vetovoimainen kumppanikunta.
Rääkkylä on mukana yhteiskunnan kehityksessä. Rääkkylällä on mahdollisuus ja kyky nopeisiin
muutoksiin. Rääkkylä on vetovoimainen sekä asuinkuntana että yhteistyökumppanina.

Tavoitteet
Vetovoimainen asuinkunta

Toimenpiteet
Kunnasta löytyy sekä tontteja että
hyväkuntoisia vuokra-asuntoja eri
elämänvaiheissa oleville ihmisille.
Liikuntapaikat ovat asianmukaisia ja hyvässä
kunnossa.
Kulttuuripalvelut säilytetään asukaslähtöisinä
ja monipuolisina ja ne ovat kaikkien saatavilla.

Vetovoimainen kumppanikunta

Uudistetaan palvelurakenteita. Kehitetään
sähköisiä palveluja.
Kunta tekee verkostomaisesti yhteistyötä
yritysten, kansalaisjärjestöjen, kuntalaisten ja
naapurikuntien kanssa.
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Nykyaikainen ja muutoskykyinen kunta

Kunnalla on kyky vastata toimintaympäristön
muutoksiin. Kunnan hallintoa ja
hallintokulttuuria uudistetaan tarpeen mukaan.

7. Kunnan kehityskuva (Missio)
Rääkkylä on vireä ja yhteistoiminnallinen nykyaikainen kunta. Kunta edistää kuntalaisten
hyvinvointia ja elinvoimaa ja kestävää kehitystä uudistuvilla palvelurakenteilla.
Maakunta-uudistuksen sekä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen jälkeen kunnan rooli tulee
muuttumaan. Kunnan tärkeimmät palvelualueet tulevaisuudessa ovat sivistystoimi, hyvinvoinnin
ja terveyden edistäminen, elinvoiman ja elinympäristön kehittäminen. Kunta on kuntalaisen
yhteisö ja kunnan rooli on yhteisöllinen.

8. Omistajapolitiikka
Kunnanhallitus ja konsernijohto johtavat kunnan toimintaa. Kunnanhallitus vastaa kunnan
toiminnan omistajaohjauksesta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan
järjestämisestä.
Valtuusto linjaa omistajapolitiikan, joka määrittelee millaista omaisuutta kunta hankkii ja missä
tehtävissä ja hankkeissa kunta on mukana omistajana ja sijoittajana. Omistaja määrittelee
myös omistuksen merkityksen, tarkoituksen ja tavoitteet. Konserniyhtiöillä on aina jokin kunnan
toimintaan liittyvä strateginen tavoite ja ne toteuttavat kunnan kokonaisetuun perustuen
tuloksellisesti omistajan tavoitteita. Valtuusto määrittää ne pitkän aikavälin tavoitteet, joita
kunnalla on omistuksiinsa liittyen.
Kuntayhtiöiden strategiset kehittämistavoitteet sekä tavoitteet toiminnan tuloksellisuudelle
(vaikuttavuus, laatu, kustannustehokkuus, kannattavuus, omaisuuden arvon kehittyminen ja
tuloksellinen käyttö):
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Kehittämistavoitteet
Rääkkylän Sijoitus Oy
Rääkkylän Kiinteistöpalvelu
Oy

Omaisuuden arvon
lisääntyminen/kasvattaminen.
Palvelutarjonnan lisääminen:
turvallisuus- ja
vartiointipalvelut, ”kotitalkkari”
toiminnan käynnistäminen

Tavoitteet
tuloksellisuudelle
Omaisuuden arvon
kehityksen seuranta.
Kiinteistöhoitajat ovat
koulutettuja ammattilaisia.
Työt tehdään huolellisesti ja
kustannustehokkaasti.

Uusasiakashankinta.
Talous on tasapainossa.
Kiinteistö Oy Rääkkylän
Vuokratalot

Huoneistojen remontointia
jatketaan.
Asuntokannan supistaminen.
(Huonokuntoisempien
rivitalojen myynti ja/tai
purkaminen).

Asuntoja tarvitseville tarjolla
remontoituja ja hyväkuntoisia
vuokra-asuntoja.
Vuokra-asuntojen käyttöaste
väh. 90 %.

9. Henkilöstöpolitiikka
Henkilöstön osaamiseen ja osaamisen tasoon kiinnitetään erityistä huomiota.
Henkilöstöä on palvelurakenteen ja resurssien mukainen määrä. Kaikkien eläköityvien tilalle ei
palkata uusia työntekijöitä.
Kehityskeskustelut käydään vuosittain loppuvuodesta ja asetetaan tavoitteet seuraavalle
vuodelle. Keskusteluissa käydään läpi henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittämistarpeet
ja mahdollisuudet.
Kunnassa noudatetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.
Työhyvinvointi: Työnantaja tarjoaa työntekijöille sporttipassin, jota työntekijät voivat käyttää
sekä urheilu- että kulttuuriharrastuksiin. Lisäksi työnantaja tarjoaa mahdollisuuden
työpaikkaliikuntaan kerran viikossa tunnin ajan työajalla. Työnantaja tukee työpaikkaruokailua.

10. Kuntastrategian toteuttaminen
Kuntastrategia on valtuuston lakisääteinen ohjausväline ja sen merkitys korostuu uudella
valtuustokaudella 2017 – 2021.
Kuntastrategian päätavoitteet tarkennetaan vuosittain arvioitavaksi toimenpiteiksi kunnan
talousarvioon ja toimialakohtaisiin toimintasuunnitelmiin.
Kuntastrategia toimii myös lähtökohtana laajan hyvinvointikertomuksen valmistelutyölle.
Laajassa hyvinvointikertomuksessa määritellään tarkemmin kuntalaisten terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävät toimenpiteet, mittarit ja resurssit.
Strategian toteutumista seurataan tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Valtuusto päivittää
strategian valtuustokausien alussa ja sitä tarkistetaan vuosittaisen raportoinnin yhteydessä.
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Mittareiden osalta pyritään merkittävien kokonaisuuksien arviointiin ja vältetään kokonaisuuden
kannalta tarkoituksettomien numeeristen mittareiden käyttöä. Tuloksia arvioidaan
pääasiallisesti laadullisesti. Strategian toteutumista seurataan osana talouden seurantaa.
Yhteenveto toteumasta esitetään tilinpäätöksen yhteydessä.

