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VISIOMME
ELINVOIMAISESTA JA HYVINVOIVASTA 

SOINISTA

ITSENÄINEN & KEHITTYVÄ

Soini on itsenäinen kunta, jossa perheet ja työpaikat ovat 
elinvoiman lähde. Kunnassa on riittävästi palveluita, joita 
kehitetään kuntalaislähtöisesti, aktiivisesti ja suunnitelmallisesti 
− yhdessä yritysten, yhteisöjen ja erityises� muiden kun�en 
kanssa. Erityisesti kunnan infraa kehitetään tukemaan 
elinkeinoelämää. 

AKTIIVINEN & YHTEENPUHALTAVA

Soinissa on mahdollisuus elää hyvää ja aktiivista elämää 
toimivassa ja turvallisessa sekä luonnonläheisessä ja 
puhtaassa ympäristössä. Kuntalaiset ovat terveitä, 
onnellisia ja tyytyväisiä elämäänsä. Kunnan yhteisöissä 
on positiivisuutta, rentoutta ja yhteen hiileen 
puhaltamista. 



Soinissa ”katto pitää ja kivijalka on kunnossa”. 
Pidämme huolta kuntamme taloudesta ja ketterästä 

päätöksenteosta. Tuemme myös osallistavaa ja 
yhteisöllistä kulttuuria.

TOIMIVA
KUNNALLISHALLINTO

VALTUUSTOKAUDEN 2017-2021 TAVOITTEET:
• Tasapainoinen kuntatalous
• Ketterä ja nopea päätöksenteko
• Tarjoamme kuntalaisille, yhteisöille ja yrityksille 

mahdollisuuksia osallistua kehittämiseen

VALTUUSTOKAUDEN KÄRKIHANKKEET:
• Avoimien kuntalaistilaisuuksien järjestäminen

STRATEGISET 
PAINOPISTEEMME &  
VALTUUSTOKAUDEN

TAVOITTEEMME

MITTARIT TILANNE 2017 TAVOITETASO 
2021

Tase 
alijäämä/ylijäämä 1.544.000 1.500.000

Kuntalais-
tilaisuuksien
osallistujamäärä/
tilaisuus

Rajattu aihe/5
Yleinen aihe/15

Rajattu aihe/10
Yleinen aihe/30

Yhteisten toimenpiteiden toteutumisen arviointi vuosittain



Säilytämme kunnan peruspalvelut ja pidämme huolta 
asiakaslähtöisyydestä ja laadusta. Kehitämme 

palveluidemme monikanavaista käyttöä ja 
saatavuutta hyödyntäen uusia teknologioita.

VALTUUSTOKAUDEN 2017-2021 TAVOITTEET:
• Säilytämme kunnan asiakaslähtöiset peruspalvelut
• Seuraamme palveluiden laatua ja asiakastyytyväisyyttä 

aktiivisesti
• Kehitämme palveluiden saatavuutta uuden teknologian 

avulla

VALTUUSTOKAUDEN KÄRKIHANKKEET:
• Nuorten perheiden palvelut

MITTARIT:
• Yhteisten toimenpiteiden toteutumisen arviointi
• Asiakastyytyväisyys palveluiden saatavuuteen ja laatuun

LAADUKKAAT 
PERUSPALVELUT

VETOVOIMAINEN
ELINYMPÄRISTÖ

Vahvistamme Soinin vetovoimaa kuntamarkkinoinnilla ja 
yritysyhteistyötä lisäämällä. Korostamme elinympäristön 
keittämisessä turvallisuutta ja luontoa. Houkuttelemme 

myös luontomatkailulla ja -matkailijoita alueelle.

VALTUUSTOKAUDEN  2017-2021 TAVOITTEET:
• Lisäämme kuntamarkkinointia ja nostamme esiin Soinin 

vahvuudet
• Avaamme ovia yrittäjille ja lisäämme yritysyhteistyötä
• Elinympäristön turvallisuuden lisääminen
• Puhtaiden energiaratkaisujen esiin nostaminen 

aluekehittämisessä 
• Luontoharrastusmahdollisuuksien lisääminen
• Lähi- ja luontomatkailun kehittäminen

VALTUUSTOKAUDEN KÄRKIHANKKEET:
• Vuorenmaan alueen kehittäminen 
• Retkeilyreittien ja muun luontomatkailun kehittäminen
• Tuulivoimalahankkeet

MITTARIT TILANNE 2017 TAVOITETASO 
2021

Väestökehitys - 40 ± 0

Loma-asuntojen 
määrä 600 620

Työpaikkojen 
määrä 773 (v. 2013) 810

Yritysten määrä 216 230

Yhteisten toimenpiteiden toteutumisen arviointi vuosittain



ITSENÄINEN & KEHITTYVÄ,
AKTIIVINEN & YHTEENPUHALTAVA

SOINI

Tasapainoinen kuntatalous

Elinympäristön 
turvallisuuden lisääminen

Puhtaat energiaratkaisut

TOIMIVA 
KUNNALLISHALLINTO

Ketterä & nopea 
päätöksenteko

LAADUKKAAT 
PERUSPALVELUT

Luonto- ja lähimatkailun 
kehittäminen

Kuntamarkkinoinnin 
kehittäminen

VETOVOIMAINEN 
ELINYMPÄRISTÖ

Yritysyhteistyön 
lisääminen

STRATEGISET 
PAINOPISTEET

VALTUUSTO-
KAUDEN

2017-2021
TAVOITTEET

ELINVOIMAN 
KEHITTÄMISEN TAVOITTEET

HYVINVOINNIN 
EDISTÄMISEN 
TAVOITTEET

OMAN TOIMINNAN JA 
JOHTAMISEN KEHITTÄMISEN 

TAVOITTEET

Osallistumis-
mahdollisuuksien lisääminen

VISIO

Asiakaslähtöisen 
peruspalveluiden 

säilyttäminen

Laadun ja 
asiakastyytyväisyyden 

seuraaminen 

Palveluiden saatavuuden 
parantaminen uusi 

teknologioita hyödyntäen

Luontoharrastusten
lisääminen



LIITTEITÄ



7

Oman toiminnan ja 
johtamisen kehittämisen 
tavoitteet

Kuntalaki 37 §

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

Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategia

KUNTASTRATEGIA & KUNTALAKI

Hyvinvoinnin edistämisen
tavoitteet

Elinvoiman
kehittämisen 
tavoitteet



STRTATEGIATYÖPAJOISTA ESIIN NOUSSEITA TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA

VETOVOIMAINEN ELINYMPÄRISTÖ:

• Luonto-, majoitus- ja mökkimatkailua tuottavien ryitysten ja 
yhteisöjen toiminnantukeminen

• Kuntamarkkinointi:
• positiivinen soinilaisuus ” ketä ollaan ja mistä”
• asumisen edullisuus ja laatu,
• hyvät kulkuyhteydet 
• yritysystävällisyys sekä maa-ja metsätalouden 

hyödyntäminen
• peruspalveluiden toimivuus, yksilöllisyys ja hyvä 

laatu-
• matkailu

• Uusia harrastusmahdollisuuksia luontoharrastusten 
rinnalle

• Matkailun kehittämien luonto ja eläimet vetonaulana:
• Possut ja lehmät
• Green care ja kansainvälinen matkailu
• Nuoret mukaan (4H), esim. eräopastus ja 

kanoottivuokraus
• Kouluteiden turvaaminen
• Luontoreittien kehittäminen ja ylläpito (tiet, metsäreitit, 

ladut, vesistöt ym.)
• Luontoarvojen kouluttaminen
• Bioenergiaratkaisujen ja ympäristöystävällisten 

innovaatioiden tukeminen 

TOIMIVA KUNNALLISHALLINTO:

• Avoimien keskustelutilaisuuksien järjestäminen: 
kuntalaiset, yrittäjät, kesäasukkaat

• Varahenkilötoiminta lomien aikana
• EVA&YVA-käyttöön isoissa päätöksissä
• Pyritään käyttämään oman alueen yritysten 

palveluita
• Järjestöavustusten suuntaaminen hyvinvoinnin 

edistämiseen
• Uusien rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen 

(hankerahoitus)

LAADUKKAAT PERUSPALVELUT:

• Viestintä ja tiedotussuunnitelma palveluista
• Kulttuuripalveluiden kehittäminen – kulttuuritalo

käyttöön
• Asiakaspalautteen kerääminen kunnan palveluista 

(laadun seuraaminen)



SOININ STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT
(HYVE2018-OHJELMAN ALKUKARTOITUSKYSELYN PERUSTEELLA)

UHAT

HEIKKOUDETVAHVUUDET

MAHDOLLISUUDET

• Kunnan pieni koko ja vähäinen asukasmäärä antaa hyvän 
tiedon eri asukasryhmien hyvinvoinnin tilasta

• Eri toimijoiden välinen yhteistyö luonnollista
• Hallinnon alat tekevät hyvää yhteistyötä
• Kunta tukee ruohonjuuritason toimintaa ja tapahtumien 

järjestämistä
• Elinkeinoelämän edistämiseksi on tehty jo tähän asti 

määrätietoista työtä, esim. neuvontapalvelut melko hyvät à
tulisi kuitenkin saada koko toiminnan läpäiseväksi teemaksi

• Kunta tekee aktiivista työtä työllisyyden edistämiseksi
• Kuntalaiset saavat hyvin tietoa päätöksenteosta
• Toimiva uudistettu toimialarakenne

• Ohut organisaatio ja taloudelliset resurssit
à Tehtävien kasautuminen ja päätösten mahdollinen viivästyminen
• Korkeahko verotusaste 
• Panostaminen ennaltaehkäiseviin palveluihin
• Hyvinvoinnin edistämisen vastuujako epäselvä
• Osallisuuden edistäminen ei suunniteltua
• Riskien kartoitukseen ja sisäiseen valvontaan panostaminen
• Roolien selkiyttäminen johtamisrakenteessa

• Toimivat yhteistyökumppanit ja kolmas sektori
• Hyvä päätieverkko, valokuituverkko, vesijohtoverkko
• Alueen kunnat ovat sitoutuneet alueen kehittämiseen 

yhteistyössä
• Maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisut tukevat 

yritysten toimintaa
• Luontoon liittyvien matkailukohteiden esiintuominen ja 

kokoaminen
• Tuulivoiman rakentaminen ja sen tuomat verotulot

• Ikääntyvä väestö ja huoltosuhde
• Väestön sairastavuus
• Yritystoiminnan hiipuminen
• Talouden muutokset: verotulojen putoaminen, korkotason 

nousu, valtion apujen pieneneminen
• Alueen kuntien yhteistyö tulisi säilyttää hyvällä tasolla, vaikka 

kuntayhteistyö purkaantuukin
• Teollisuuden viennin hiipuminen à alueen työllisyys


