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Elinvoimaryhmä 26.6.2018

Ajankohtaisten asioiden kokous

• Uuden kuntastrategian seuranta

• Kesätapahtumat

• Elinkeinopoliittisen mittaristokyselyn tulokset 2018

• Ajankohtaisia asioita
• Elinkeinoasiahenkilö 
• SavoGrow
• Seuraavat kokoukset
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Uuden kuntastrategian seuranta

• Valtuusto hyväksyi 18.6.2018 Vesannon uuden kuntastrategian

• Strategian arviointi ja seuranta:
• Elinvoimaryhmä esittää valtuustolle vuosittain elokuun lopussa arvion 

strategian toteutumisesta ja täsmennystarpeista 
elinvoimanäkökulmasta; tarkastuslautakunta arvioi kunnan toimintaa 
hallinnon ja talouden näkökulmasta

• Strategian seurantajärjestelmä: mitä seurataan ja miten
Ø Kevyt, helppo
Ø Osuva
Ø Ohjaava

• Myös strategian sisäistä ja ulkoista viestintää, ulkoasua yms. täytyy 
vielä työstää (syksyllä)
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Uuden kuntastrategian seuranta

• Vision seuranta: olemmeko tällainen paikka ja yhteisö?
• Pienuus on vahvuus – vastavirran edelläkävijä – koti maalla, maailma lähellä – luontoon, luovuuteen ja 

tekniikkaan me uskomme
• Mediaseuranta: millaisena näyttäydymme mediassa
• Päättäjä-, kuntalais- ja sidosryhmäkyselyt; pyöreän pöydän keskustelut: näkemys ja kokemus

• Toimintatapoja koskevien linjausten seuranta: toimimmeko näin?
• Reagoinnista ennakointiin – positiivinen, kannustava, rohkea – verkostot ja yhteistyö
• Mediaseuranta: millaisena näyttäydymme mediassa
• Päättäjä-, kuntalais- ja sidosryhmäkyselyt; pyöreän pöydän keskustelut: näkemys ja kokemus

• Strategiaprojektien seuranta: ovatko toteutuneet ja vaikuttaneet?
• Strategiatyön jalkauttaminen – markkinointihanke – viestintäjärjestelmän mallintaminen –

konseptointihanke – tapahtumakoordinointi
• Raportointilomake olemassa, raportit huhtikuussa ja elokuussa

• Toimintaympäristön seuranta: aiheuttaako muutostarpeita strategiassa ja projekteissa?
• EVR:n oma seurantatyö: mitä, kuka ja miten (kytkös tiedonvälitysjärjestelmään)

• Kunnan operatiivisen toiminnan seuranta: onko muutostarpeita strategiatyön 
näkökulmasta?

• Tilinpäätös – budjetin toteutumisen seuranta yms.
• EVR:n oma arviointi
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Uuden kuntastrategian seuranta

Huomioita:

Yleisiä seurantaindikaattoreita: 
• väestömuutos ja muuttoliike ikäryhmittäin 
• työpaikat 
• yritysperustanta
• tapahtumien ja osallistujien määrä

Mediaseuranta:
• muutamasta avainlehdestä (SSL, SS, HS) voidaan tehdä itsekin 
• some-seuranta haastavampi (esim. hashtag eli aihetunniste #vesanto eri kanavissa)
• maksullisia vaihtoehtoja on, mm. Mealtwaternews (https://www.meltwater.com/fi/?ucs)
• Vesannon kunnan kotisivujen kävijädata (unique visitors, pääsivu ja alasivut)

Tulomuuttajahaastattelut:
• selvitetään yhteystietojen saatavuus

https://www.meltwater.com/fi/?ucs
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Kesätapahtumat

• Kesäkohtaaminen 30.6. klo 11–14: kulkue klo 10:30, kylttejä ja 
mellakkaa

• Reiska-MM: ständi ja joukkuekuvat someen hashtagilla
#sydänmaavesanto
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Elinkeinopoliittisen mittaristokyselyn tulokset 2018

Keskustelutilaisuus syksyllä 28.8.2018
• Huomiot
• Toimenpiteet
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Ajankohtaisia asioita

• Kuntakehittämisen pilottihanke syksy 2018 – 31.12.2019

Budjetti 136.000 EUR
• Pohjois-Savon liitto 80 %
• Savo Grow 20 %
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Ajankohtaisia asioita

Elinkeinoasiahenkilö (Sari) opintovapaalla syys-joulukuun 2018

• Sijaistamiset sovitaan tehtäväkohtaisesti

• Elinvoimaryhmässä sijaistaa pääsääntöisesti toimitusjohtaja Olli 
Tiainen
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Seuraavat kokoukset

• Keskiviikko 15.8.2018 klo 18-20

• Keskiviikko 19.9.2018 klo 18-20

• Keskiviikko 24.10.2018 klo 18-20

• Keskiviikko 21.11.2018 klo 18-20

• Tiistai 11.12.2018 klo 18-20


