Elinvoimaryhmä 28.08.2019
Asioita
• Elinvoimaryhmän tarkoitus ja toiminta ennen ja tulevaisuudessa
• Kuntastrategian arviointi
• Hankeasioita
- konseptointihanke (tämänhetkinen hankesuunnitelman luonnos liitteenä)
- VM:n digikannustinrahan mahdolliset käyttökohteet
- SITRA:n demokratiakokeilu (kuntalaisten osallistuminen)
•

Sarin ajankohtaiset

•

Muuta?
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Vesannon elinvoimaryhmän
tehtävät ja toimintatavat
Elinvoimaryhmän tehtävänä on:
1) Kehittää ja arvioida koko Vesannon kunnan toimintaa
elinvoimanäkökulmasta
2) Kehittää ja arvioida kunnan elinvoimajohtamista
3) Valmistella elinvoimaa tukevia sisäisiä ja ulkoisia kehittämishankkeita
4) Avustaa kunnanvaltuustoa ja –hallitusta strategiatyössä

Vesannon elinvoimaryhmän
tehtävät ja toimintatavat
Toimintatavat:
1) Ideointi: asiantuntijat, asianosaiset; sidosryhmäkeskustelut; kyselyt
kuntalaisille, päättäjille, kunnan työntekijöille
2) Kehittely: visiot, tulevaisuuskuvat, skenaariot; hankeaihiot,
kehittämissuunnitelmat, strategia-aihiot; elinvoimajohtamisen työkalut
3) Arviointi: elinvoimaisuuden seuranta ja mittarit; strategian arviointi
Nettisivut: sivuille kokousmateriaalit (pl. yksittäisiä yrityksiä koskevat asiat) ja
yhteydenottolomake, jonka kautta voi lähettää ryhmälle ideoita, aloitteita ja
kommentteja
* Kuntapäättäjien sitominen jatkuvaan elinvoima- ja strategiatyöhön

Vesannon elinvoimaryhmän
tehtävät ja toimintatavat
Onko toimittu aiotulla tavalla?
Onko tarvetta muuttaa tehtäviä?
Onko tarvetta muuttaa toimintatapoja?
Itsearviointikeskustelun lopputulema:
• Linja on oikea ja tehty suunnilleen sitä mitä aiottiinkin
• Kuntastrategia suuri ponnistus, jalkauttaminen vaatii vielä panostusta
• Haaste: miten asioita saadaan etenemään hankkeiksi ja toiminnaksi
• Kuntalaisia mukaan eri toimintoihin ja luovuutta lisää;
omatoimisuuden tukeminen vielä nykyistä vahvemmin, osallistaminen,
delegointi

Elinvoimaryhmä 28.08.2019
Kuntastrategian arviointi
• ”Elinvoimaryhmä esittää valtuustolle vuosittain elokuun lopussa arvion
strategian toteutumisesta ja täsmennystarpeista elinvoimanäkökulmasta”.
Kunnanvaltuuston hyväksymä kuntastrategia 18.6.2018

Prosessi:
1) Tehdään alustava arvio yhdessä
2) Täydennetään johtoryhmän vastauksilla: samansisältöinen kysely (Tuomas tekee)
3) Käydään yhteenveto läpi ja lähetetään kunnanhallitukselle, joka voi kommentoida
osaltaan lähettäessään valtuustolle
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Vesannon visio: Sydänmaa
Millainen on sydänmaa?
1) Pienuus on vahvuus!
Mitä se on: Vesanto hyödyntää pienuuden etuja toteuttamalla osallistavaa, kannustavaa ja
ketterää päätöksentekoa, henkilöstö- ja omistajapolitiikkaa sekä tukemalla monipuolisia
pienyhteisöjä ja paikallista identiteettiä vahvistavia toimia.
•
•

Missä toiminnoissa tai käytänteissä tähän on tukeuduttu viimeisen vuoden aikana? Missä
voisi tukeutua tulevaisuudessa enemmän tai paremmin?
Miten tästä vision osatekijästä on viestitty viimeisen vuoden aikana? Miten voisi viestiä
tulevaisuudessa enemmän tai paremmin?

2) Vastavirran edelläkävijä!
Mitä se on: Vesanto panostaa kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä, palvelujen
järjestämisessä ja tuottamisessa sekä lakisääteisten palvelutavoitteiden täyttämisessä
sellaisten toiminta- ja yhteistyömallien kehittämiseen, jotka turvaavat nykyisen palvelutason
sekä syntyvät ratkaisuhakuisuuden, yrittäjyyden, ennakkoluulottoman kokeilemisen ja
edelläkävijyyden perustalle.
•
•

Missä toiminnoissa tai käytänteissä tähän on tukeuduttu viimeisen vuoden aikana? Missä
voisi tukeutua tulevaisuudessa enemmän tai paremmin?
Miten tästä vision osatekijästä on viestitty viimeisen vuoden aikana? Miten voisi viestiä
tulevaisuudessa enemmän tai paremmin?
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Vesannon visio: Sydänmaa
Millainen on sydänmaa?
3) Koti maalla, maailma lähellä!
Mitä se on: Vesanto tarjoaa monipuolisia, luonnonläheisiä, edullisia ja myös innovatiivisia
asumismahdollisuuksia koko kunnan alueella sekä toimivat yhteydet lähelle ja kauas.
•
•

Missä toiminnoissa tai käytänteissä tähän on tukeuduttu viimeisen vuoden aikana? Missä
voisi tukeutua tulevaisuudessa enemmän tai paremmin?
Miten tästä vision osatekijästä on viestitty viimeisen vuoden aikana? Miten voisi viestiä
tulevaisuudessa enemmän tai paremmin?

4) Luontoon, luovuuteen ja tekniikkaan me uskomme!
Mitä se on: Vesanto panostaa luonnonvaroista ammentavan liiketoiminnan ja biotalouden
kehittämiseen, tekniikan ja luovuuden hyödyntämiseen sekä näiden yhdistämiseen.
•
•

Missä toiminnoissa tai käytänteissä tähän on tukeuduttu viimeisen vuoden aikana? Missä
voisi tukeutua tulevaisuudessa enemmän tai paremmin?
Miten tästä vision osatekijästä on viestitty viimeisen vuoden aikana? Miten voisi viestiä
tulevaisuudessa enemmän tai paremmin?
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Vesannon visio: Sydänmaa
Arviointikeskustelu visiosta: pienuus on vahvuus!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helppo käyttää
Sopii moneen kohtaan
Käyttö hieman hiipunut hyvän alun jälkeen
Keskustelu parantunut, ketteryys lisääntynyt
Oivallettava käyttömahdollisuudet monipuolisesti:
kouluhanke, tapahtumat jne.
Voidaan käyttää myös (tärkeissä) itseluottamuksen ja
tulevaisuudenuskon vahvistamisessa
Näkyvyyttä lisää!
Arjen helppous, elämän mutkattomuus ja ”tuttujen kesken”
ovat tämän ilmentymiä
Sanoittamista kaivataan lisää: mitä pienuuden edut ovat
konkretian tasolla; jalkauttaminen hallintokunnittain jne. niiden
omista lähtökohdista
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Vesannon visio: Sydänmaa
Arviointikeskustelu visiosta: vastavirran edelläkävijä!
•
•
•
•
•

Yrittäminen: edullisia tiloja ja edullista asumista
Muuttovoitto ilmentää tätä; samoin uusi päiväkohti ja uusi
puukoulu, vaikka ollaan ”vanhuskunta”
Kokeiluja rohkeammin
Sanoittaminen ja kuvaaminen: millä konkreettisilla jutuilla
tapellaan valtavirtaa vastaan à työkalut
Toimii myös seudullisesti
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Vesannon visio: Sydänmaa
Arviointikeskustelu visiosta: koti maalla, maailma lähellä!
•
•
•
•
•

Uusi tilaohjelma
Täältä käsin voi nykyisin opiskella monenlaista ja tehdä
monenlaista työtä – tiedetäänkö mahdollisuudet?
Ilmastoasiat edistävät tätä ajattelua ja toimintatapaa –
hyödyntäminen viestinnässä
Joustavuus on tämän yksi ilmentymä
Yhteisölliset työtilat?
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Vesannon visio: Sydänmaa
Arviointikeskustelu visiosta: luontoon, luovuuteen ja
tekniikkaan me uskomme!
•
•
•
•

Koulun biotaloushanke liittyy tähän
Voi toimia mm. hankkeistuksen taustalla
Yli rajojen menevä yhteis- ja kehitystyö: kalatalous, kumina,
maissi…
Liittyy kestävyystransitioon, jossa fossiilitaloudesta siirrytään
bio- ja kiertotalouteen
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Vesannon kunnan toimintatapa
Miten Vesannon kunta toimii?
1) Reagoinnista ennakointiin
Mitä se on: Vesannolla panostetaan asioiden ennakointiin, vaihtoehtojen hahmottamiseen ja
muutoksen hallintaan niin paljon, että tulevaisuuteen voidaan tavoitteellisesti vaikuttaa;
strategian toteutumista arvioidaan ja sitä muutetaan aina tarvittaessa.
•

Missä toiminnoissa tai käytänteissä on erityisesti toimittu näin viimeisen vuoden aikana?
Missä asioissa voisi tai pitäisi tulevaisuudessa toimia enemmän näin?

2) Positiivinen, kannustava, rohkea
Mitä se on: Vesannolla luodaan kaikille kannusteet toimia yhteisten tavoitteiden suuntaisesti
ja olla luomassa positiivista ja rohkeaa toimintakulttuuria, josta viestitään aktiivisesti ja
positiivisesti.
•

Missä toiminnoissa tai käytänteissä on erityisesti toimittu näin viimeisen vuoden aikana?
Missä asioissa voisi tai pitäisi tulevaisuudessa toimia enemmän näin?

3) Verkostot ja yhteistyö
Mitä se on: Vesannolla opetellaan toimimaan tulevaisuuden toimintaympäristössä sekä
johtamaan ja vaikuttamaan erilaisissa verkostoissa.
•

Missä toiminnoissa tai käytänteissä on erityisesti toimittu näin viimeisen vuoden aikana?
Missä asioissa voisi tai pitäisi tulevaisuudessa toimia enemmän näin?
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Vesannon visio: Sydänmaa
Arviointikeskustelu toimintatavasta: reagoinnista
ennakointiin
•
•
•
•
•
•

Ilmentymiä mm. perusturvan palvelurakenneuudistus
Pilotit ja kokeilut ovat tätä toimintatapaa
Systemaattisuutta tarvitaan lisää: mihin huomiota ja
panostusta
Vaihtoehtoisia skenaarioita lisää valintojen taustaksi
Ei pidä jäädä odottamaan ”lopullista tietoa”, edettävä omalla
tiellä
Vahva yhteys muihin kahteen toimintatapaan
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Vesannon visio: Sydänmaa
Arviointikeskustelu toimintatavasta: positiivinen,
kannustava, rohkea
•
•
•
•
•
•
•

Tätä on työstettävä enemmän!
Vältettävä itsestään selvien negatiivisten asioiden esille
nostamista
Muutosta tähän suuntaan kuitenkin havaittavissa
Kunnan sisällä henkilöstön vuorovaikutus on parantunut, oma
mielipide tuodaan aiempaa rohkeammin esille
Enemmän kokousten ulkopuolista keskustelua ja
asiantuntijoita/vierailijoita kokousten alkuun
Pitäisikö tähän lisätä yhdeksi kohdaksi ”avoin” – harkintaan
Vahva yhteys muihin kahteen toimintatapaan
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Vesannon visio: Sydänmaa
Arviointikeskustelu toimintatavasta: verkostot ja yhteistyö
•
•
•

Yhteistyö lisääntynyt kuntien välillä: Nilakka, Keitele-TervoVesanto, SavoGrow-kunnat
Esimerkiksi tekninen yhtiö on tämän toimintatavan tulosta
Vahva yhteys muihin kahteen toimintatapaan
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Vesannon kunnan strategiaprojektit 2018
Miten vision toteutumista edistetään käytännössä?
1) Strategiatyön jalkauttaminen
Mitä se on: Hankkeessa suunnitellaan ja saatetaan käyttöön uuden strategian mukainen
toimintamalli.
• Miten on toteutunut viimeisen vuoden aikana? Miten toimitaan vuonna 2020?
Arviointikeskustelu:
• Tarvitaan vielä elinvoimaryhmältä toimintasuunnitelma tms., jotta esimiehille saadaan
valmiita työkaluja
• Päätösten sähköinen arviointityökalu tulee käyttöön syksyn aikana; tähän tulee tulee
ohjeistusta ja koulutusta – tukee osin tätä prosessia

2) Markkinointihanke
Mitä se on: Hankkeessa laaditaan, koeponnistetaan ja arvioidaan markkinointisuunnitelma
Vesannosta asuinpaikkana.
• Miten on toteutunut viimeisen vuoden aikana? Miten toimitaan vuonna 2020?
Arviointikeskustelu:
• Jatketaan suunnittelua
• SavoGrow:n aluemarkkinointi toteuttaa osaltaan tätäkin
• Kuvallisuus, kuvapankki, tukiaineistoa yms. tarvitaan joka tapauksessa
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Vesannon kunnan strategiaprojektit 2018
Miten vision toteutumista edistetään käytännössä?
3) Viestintäjärjestelmän mallintaminen
Mitä se on: Hankkeessa suunnitellaan ja mallinnetaan kunnan viestintäjärjestelmä, johon
kuuluu sekä sisäinen viestintä että viestintä sidosryhmien kanssa (ml. tiedotusvälineet).
• Miten on toteutunut viimeisen vuoden aikana? Miten toimitaan vuonna 2020?
Arviointikeskustelu:
• Sisäisen viestinnän vuosikello liittyy myös tähän
• Etenemässä järjestyksessä: 1) sisäinen viestintä, 2) luottamushenkilö- ja
sidosryhmäorganisaatiot, 3) perinteinen ulkoinen viestintä

4) Konseptointihanke
Mitä se on: Hankkeessa suunnitellaan ja arvioidaan useita liiketoiminta-aihioita. Mikäli aihiot
osoittautuvat toteuttamiskelpoisiksi, niille laaditaan toteutussuunnitelma (ml. toteuttajat,
rahoitus, osaaminen, tuotteistaminen).
• Miten on toteutunut viimeisen vuoden aikana? Miten toimitaan vuonna 2020?
Arviointikeskustelu:
• Asumishanke ja biotaloushanke erikseen, jätetään hakemus mahdollisimman pian
• Asumishankkeesta suunnitelma ja kunnanhallituksen siunaus hankkeen
omarahoitusosuudelle
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Vesannon kunnan strategiaprojektit 2018
Miten vision toteutumista edistetään käytännössä?
5) Tapahtumakoordinointi
Mitä se on: Hankkeessa suunnitellaan toimintamalli, jonka avulla tapahtumien kirjoa voidaan
entisestään laajentaa ja samalla jakaa niiden toteutusvastuuta eri tahojen kesken.
• Miten on toteutunut viimeisen vuoden aikana? Miten toimitaan vuonna 2020?
Arviointikeskustelu:
• Tapahtumien profilointia: mitkä kärkiä, mihin panoksia
• Reiskoissa lasten päivän iltaohjelma
• Kesäkohtaamisen toteutusvastuu ulkoistettu
• Luokkakokous
• Kokonaisuudessa pullonkaulana koordinointi: kukaan ei saa yksin aikaan, mutta miten
voimavarat saadaan fiksusti käyttöön?

* Mitä uusia strategiahankkeita pyritään käynnistämään vuonna 2020?
Arviointikeskustelu:
• Ei käynnistetä uusia strategiahankkeita, vanhoja ja aloitettuja maaliin
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