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Vesannon ja Vesannon kunnan strategia

• Liitteenä ensimmäinen versio visiosta, strategiasta ja hankeaihioista

• Parannettu versio valmistuu marraskuun puolivälissä

• Tämän jälkeen se avataan kommentoitavaksi kuntalaisille kunnan 
nettisivuille

• Ehdotetaan, että valtuustolle järjestetään valtuustoseminaari tausta-
analyysien tuloksista ja strategialuonnoksesta, mikäli tätä mahtuu 
valtuuston aikatauluihin

• HUOM. Strategiatyö käynnistyi niin lähellä budjettivalmistelua, että 
esimerkiksi eri hallintokuntien kytkeytyminen siihen jää tehtäväksi 
vasta budjettiprosessin jälkeen ja näkyy siten täysimääräisesti vasta 
vuoden 2019 budjetin valmistelussa. Tämä ei ole sinänsä ongelma, 
koska elinvoimatyö merkitsee siirtymistä kerran neljässä vuodessa 
kirjoitettavasta strategiasta jatkuvaan strategiatyöhön.
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Vesannon visio
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Vesannon visio

Pienuus on vahvuus!
Mitä se on: tuttujen kesken toimimista, osallisuutta pienyhteisöissä, yksilöllisiä lähipalveluita, 
toisten kuuntelemista, kasvamista ja oppimista pienissä ryhmissä, turvallisuutta, matalia 
kynnyksiä, nopeutta.

Rohkea sydän ja maalaisjärki!
Mitä se on: oma-aloitteisuutta, yrittäjyyttä, ratkaisuhakuisuutta, itseluottamusta, keskinäistä 
kannustamista, positiivisuutta, ennakkoluulotonta tekemisen meininkiä.

Maahan, veteen, metsään, ihmisiin ja koneisiin me uskomme!
Mitä se on: luonnonvaroista ammentavaa liiketoimintaa; kirjavien koneiden, tuottavan 
luonnon ja osaavien ihmisten toimintakykyä. 

Koti korvessa, maailma lähellä!
Mitä se on: luonnonläheisiä asumismahdollisuuksia koko kunnan alueella, toimivia yhteyksiä 
lähelle ja kauas, tuottavaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta muun maailman kanssa.

Sydän-
maa
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Vesannon kunnan strategiamatriisi = vision 
yleinen käyttöliittymä

Vision teemat

Kunnan prosessit

Pienuus on
vahvuus!

Rohkea sydän ja
maalaisjärki!

Maahan, veteen, met- 
sään, ihmisiin ja konei-

siin me uskomme!

Tavoitteiden asettaminen
suunnittelu ja resursointi

Toimeenpano, johtaminen
ja viestintä

Seuranta ja arviointi

Koti korvessa,
maailma lähellä!

* Asetetaan tavoitteita yhdessä 
kuntalaisten, yritysten ja
järjestöjen kanssa sekä tuotetaan 
ratkaisuja ja palveluita 
joustavasti yhdessä
* Käytetään kaikki voimavarat
tehokkaasti vision edistämiseen

* Siirrytään reagoivasta 
sopeutumisesta ennakoivaan 
haltuunottoon
* Toteutetaan avoimia ja luovia
suunnittelu-, valmistelu- ja
kokouskäytäntöjä

* Osallistetaan aktiivisesti
asiakkaita, kuntalaisia ja 
ulkopuolisia toiminnan arviointiin

* Palkitaan työntekijöitä ja 
kuntalaisia oma-aloitteisuudesta 
ja parannuksista
* Toteutetaan aktiivista ja 
positiivista ulkoista viestintää

* Toteutetaan aktiivisesti
teema- ja hankearviointeja, ja
otetaan niiden tulokset rohkeasti
huomioon tavoitteissa ja 
toiminnassa
* Seurataan kunnan 
julkisuuskuvaa

* Edistetään tavoitteellisesti
yritys- ja kehittämishankkeita
* Edistetään verkostoyhteistyötä
ja uusia toimintatapoja

* Toimitaan kehittämisverkoston 
aktiivisena osapuolena ja 
osarahoittajana

* Opetellaan toimimista ja
johtamista monenlaisissa
verkostoissa
* Turvataan nykyiset lähipalvelut
* Toteutetaan nopeaa
verkostoviestintää

* Seurataan ja arvioidaan
säännöllisesti eri hankkeiden ja 
valintojen elinvoimavaikutuksia

* Tuotetaan rohkeita avauksia ja
linjauksia uusista asumis- ja 
toimintamahdollisuuksista koko 
kunnan alueella

* Mahdollistetaan kaavoituksen
ja yhteyksien osalta asuminen ja 
toimiminen koko kunnan alueella, 
ja viestitään tästä innovatiivisesti
* Markkinoidaan aktiivisesti
profiloituja asumis- ja 
toimintamahdollisuuksia

* Hankitaan aktiivisesti tietoa ja
palautetta asumiskokemuksesta
ja yhteystarpeista

Sydän-
maa
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Vesannon kunnan strategiset projektit 2018

Näillä systeemiä tönitään eri puolilta visioon suuntaan:

Koko kuntaa koskevia hankeaihioita:
1) Strategian jalkauttamishanke (sisäinen; Kehittämissäätiö?)
2) Kunnan viestintäjärjestelmän mallintamishanke (sisäinen/ulkoinen; 

P-S liitto?)
3) Konseptointihanke: koti korvessa, ampuma- ja metsästyskeskus, 

biokaasulaitos ym. aihioiden kehittely ja arviointi (ulkoinen; 
Mansikka tms.)

4) Tapahtumakoordinaattorihanke (ulkoinen; lähikunnat?)
5) Muita strategisia hankkeita?

Kunnan organisaatiossa voi olla myös vain tiettyä sektoria tai 
kokonaisuutta koskevia strategisia hankkeita (esim. lukion 
erikoistumisselvityksen tyyppinen hanke)

Sydän-
maa
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Elinvoimanäkökulma kouluhankkeeseen

Viisi selvitystä/suunnitelmaa ennen päätöksentekoa:

1) Kouluhankkeen hyödyntäminen vetovoimatekijänä
• Miten jätti-investointia hyödynnetään suunnitelmallisesti vetovoimatekijänä?
• Vetovoimatekijöiden tunnistaminen ja huomiointi ratkaisussa: puu vai betoni, puhtaus, toiminnallinen kokonaisuus…
• Viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma hankkeesta: imago- ja ilmapiirihyödyn maksimointimalli

2) Paikallistalousvaikutusten maksimointi
• Miten omalla rahalla tehtävästä jätti-investoinnista jää maksimaalinen määrä työtä ja rahaa Vesannolle?
• Mitä kunnan omana työnä vs. ulkoisina hankintoina; jos kaikki mahdollinen omana työnä, erillinen projektipäällikkö?
• 1 % = 70.000 EUR (!), 5 % = 350.000 EUR (!!!)

3) Kuntatalousvaikutusten hallinta ja simulointi
• Miten varmistetaan, että kunnan talous pysyy hallinnassa hanketta toteutettaessa?
• Sitova kokonaiskustannus?
• Suorat ja epäsuorat vaikutukset; kustannus-hyötyanalyysi
• Tulos-, rahoitus- ja tasevaikutukset erilaisissa vaihtoehdoissa

4) Arviointitiedon hyödyntäminen
• Mitä päiväkotihankkeesta opittiin em. asioiden suhteen?
• Lyhyt arviointi vaikka ranskalaisin viivoin: plussat ja miinukset

5) Riittävästi aikaa suunnitteluun ja vaihtoehtojen vertailuun
• Miten saavutetaan riittävä varmuus siitä, että kaikki tarpeelliset vaihtoehdot ja kokonaisuuden hallinta on 

mietitty?
• Selvästi kaksivaiheinen päätöksenteko? Ensin rakenneratkaisu ja budjettiraami, sen jälkeen toteutustapa, 

vaiheistus, puu vs. betoni jne. mahdollisesti eri asiantuntijakonsortiolla.

Esitetään lausunto tiedoksi kunnanhallitukselle ja toivotaan, että kaikkiin viiteen kysymykseen saadaan monipuolisesti 
perustellut vastaukset ja suunnitelmat.
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Elinkeinoasiahenkilön kuulumisia

• Keskusteltiin yrittäjäystävällisin kunta –arviointilomakkeen täyttämisestä 
ja todettiin, että se olisi hyödyllisintä täyttää isommalla porukalla 
oppimiskokemuksena (esim. elinvoimaryhmä, kunnanjohtaja, valtuuston ja 
hallituksen puheenjohtaja)

• Keskusteltiin hakemisesta kirkonkylät palvelukeskuksina –hankkeen 
pilottikohteeksi. Hankkeessa ei ole omarahoitusosuutta ja se voidaan liittää 
esimerkiksi kouluhankkeeseen. Sari ja Tuomas suunnittelevat hakemusta 
ja lähettävät muille kommentoitavaksi.


