Perhon kunnan strategia 2018 - 2021

Kunnan toimintaa ohjaavat, yhteisesti hyväksytyt arvot:

Tavoitteemme on hyvinvointi ja
elinvoimaisuus:
Elinvoimaisessa kunnassa
on vetovoimaa ja uskoa tulevaisuuteen, mikä
näkyy vilkkaana kylänraittina ja hyvinvoivina
perheinä ja yrityksinä. Elinvoimaisessa
kunnassa on tapahtumia,
koulutusmahdollisuuksia ja työtä, joita
edistetään alueellisella yhteistyöllä.

Visiomme 2030:

Hyvinvointi on mahdollisuus elää tervettä,
tasapainoista, aktiivista ja taloudellisesti
turvattua elämää läheisten ihmisten kanssa
viihtyisässä, puhtaassa ja turvallisessa
ympäristössä ja palveluiden piirissä.

Perho on
vahvan talouden kunta, jossa
kannustetaan vastuunottoon ja tasaarvoon. Yrittäjyyden, hyvinvoinnin,
yhteisöllisyyden ja osallisuuden
edistäminen ohjaavat toimintaamme.

Strategia käytännön toiminnaksi
Kunnanvaltuusto päättää strategiassa kunnan toimintaa ohjaavat Arvot (= kunnan
toiminnan ja kehittämisen perusta) ja Vision (=haluttu kehityssuunta/tavoite) sekä
Strategiset painopisteet (= toiminnan/kehittämisen painopisteet) koko valtuustokaudeksi.
Kunnanhallitus esittää vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä toiminnalle strategisten painopisteiden mukaiset osatavoitteet (= strategiset tavoitteet), joihin talousarviossa
resursseja kohdennetaan.
Lautakunnat ja konserniyhtiöt (kunnan määräysvallassa olevat) esittävät toimialakohtaiset
toimenpiteet, joilla strategisia tavoitteita toteutetaan (= toimintatavat, roolit, aikataulut
ja vastuut)
Osastopäälliköt, esimiehet (ja henkilöstö) valmistelevat esitykset lautakunnille ja toimeenpanevat tehdyt päätökset.
Strategian toteutumista seurataan määriteltyjen mittareiden kautta osavuosikatsauksissa
sekä tilinpäätöksissä (Kehityksen suunta).

Visio 2030

Strategiset
painopisteet

Perho on
vahvan talouden kunta, jossa kannustetaan vastuunottoon ja tasa-arvoon.
Yrittäjyyden, hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen ohjaavat toimintaamme.
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PERHON KUNTA / STRATEGIAMATRIISI TALOUSARVIOVUODELLE 2018
Painoiste
Strateginen tavoite
Toimenpide
Elinkeinoelämän
mahdollistaminen

Yhdessä tekeminen

Viihtyisä elinympäristö

Palveluiden kehittäminen

Käytännön tekeminen

Vastuutaho

Aikataulu

Työpaikkojen määrän lisääntyminen

Yritysten kasvun
edistäminen
(yrityskehittäminen)

Yritysten aktvointi
kehityshankkeisiin,
Yrityskummitoiminta
(hallitusammattilaiset?)

Jatkuvaa/säännöllistä

Yrittäjyyden edistäminen

Kunnan yrittäjien
/yritysten esille
nostaminen viestinnässä

Kunnan ja yritysten
viestinnän kehittäminen

Jatkuvaa/säännöllistä

Yrittäjyyden edistäminen

Yritysideoiden/mahdollisuuksien
aktivoiminen sekä
yritysneuvonta

Yritysten kontaktointi,
yritysten verkottaminen

Työpaikkojen määrän lisääntyminen

Yritystilojen
rakentaminen

Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja
kumppanuuksien vahvistaminen

Perhon kunta, elinkeinotoimi
(Kosek Oy?) ja Yritykset

Mittari / tavoite
Työpaikkojen määrän
kehitys

Perhon kunta/Perhon
Myönteisiä uutisia ja juttuja
Kehitysyhtiö Oy, elinkeinotoimi Perholaisista yrityksistä ja
(Kosek Oy?), Perhon Yrittäjät
yrittäjistä

Arviointi/toteutuminen

Tilinpäätös

Osavuosikatsaukset ja
tilinpäätös

Jatkuvaa/säännöllistä

Elinkeinotoimi (Kosek Oy?),
Perhon kunta/Perhon
Kehitysyhtiö Oy ja Perhon
Yrittäjät

Yritysten määrän kehitys

Osavuosikatsaukset ja
tilinpäätös

Vastaanottohallin
rakentaminen
yritystoiminnan käyttöön

2018

Tekninen toimi/Perhon kunta

Vastaanottohalli valmistuu

Osavuosikatsaus 2/2018

Seura- ja kurssivetäjien
valmiuksien
parantaminen

Kohdennetaan seuratukea
vetäjien aktivointiin ja
koulutukseen

Jatkuvaa/säännöllistä

Perhon vapaa-aikatoimi ja
seuratoimijat

Harrastajien ja lajien
määrän kehitys

Osavuosikatsaukset ja
tilinpäätös

Avoin ja laadukas tiedottaminen

Tiedottaminen

Valtuuston kokousten
lähettäminen suorana sekä
kunnanjohdon
ajankohtaiskatsaus
kuntalaisille ajankohtaisista
asioista

Valtuuston kokoukset

Kunnanjohtaja sekä KV ja KH
puheenjohtajat

Toteutuu

Osavuosikatsaukset

Viihtyisä ja vetovoimainen kunta

Jätevesipuhdistamon
investointi

Investoinnin toteuttaminen

2018

Perhon kunta/Tekninen toimi

Valmistuu aikataulussa

Tilinpäätös

Viihtyisä ja vetovoimainen kunta

Yläkoulun ja päiväkodin
tilaratkaisut

Tehdään suunnitelma
korjaus- ja
rakentamistarpeesta

1/2017 - 5/2018

Perhon kunta/Tekninen toimi

Investointitarpeet ja aikataulu tiedossa vuoden
2019 talousarvion
laadintaan 6/2018

Osavuosikatsaus 1/2018

Viihtyisä ja vetovoimainen kunta

Oksakosken koulu,
varasto, pihan asfaltointi

2018

Perhon kunta /Tekninen toimi

Toteutuu

Osavuosikatsaus 2/2018

2.asteen koulutuksen säilyminen

2. asteen kampuksen
kehittäminen

2018

Perhon kunta/Sivistys- ja vapaaaikatoimi

Toteutetaan

Osavuosikatsaus 2/2018

Peruspalvelujen turvaaminen

Hammashoitolan
peruskorjaus

Kevät 2018

Perhon kunta/Tekninen toimi

Toteutetaan

Osavuosikatsaus 1/2018

Toimiva palvelurakenne

Kuntalaiskyselyn
toteuttaminen

Selvitetään kuntalaisten
näkemykset kunnassa
tarjottavista palveluista ja
kehittämistarpeista

Syksy 2018

Perhon kunta/Yleishallinto

Toteutetaan

Tilinpäätös

Asuntotilanteen
parantaminen

Vuokra- ja omistusasuntojen
rakentaminen
/rakennuttaminen

Perhon kunta/Tekninen toimi

Toteutetaan Kärkelän
vuokrarivitalo ja myös As Oy
Perhonjokiranta
omistusasunnot, mikäli
investointikynnys ylittyy

Tilinpäätös

Toimiva palvelurakenne

Lukion siirtäminen MOL
kiinteistöön

2018

