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NYKYTILAN	KUVAUS	-	MITÄ	MAAILMALLA	TAPAHTUU	
Suomalaisen	yhteiskunnan	ja	maamme	talouden	kehityksen	taustalla	vaikuttaa	useita	muutosvoimia.	Talou-
den	globaalin	rakennemuutoksen	vaikutukset	ulottuvat	paikallistalouteen	ja	muutosvauhti	on	erittäin	nopea.	
Maailmantaloudessa	on	 edelleen	 viime	 vuosien	pitkän	 taantumajakson	 aiheuttamia	 epävarmuustekijöitä,	
mutta	positiivisia	merkkejä	on	jo	nähtävissä.	Valtion	ja	kuntien	talous	on	heikentynyt	ja	valtionvelka	jatkaa	
kasvuaan.	Mittavia	kuntien	rakenteellisia	uudistuksia	on	suunnitteilla	ja	tekeillä.	ja	niillä	on	merkittävä	vaiku-
tus	kuntien	toimintaan	ja	tulevaisuuden	suunnitelmiin.	Samanaikaisesti	meneillään	on		valtionosuusjärjes-
telmän	uudistus,	jolla	on	suora	vaikutus	kunnan	talouden	perustaan.		

Tällä	hetkellä	kuntien	kautta	kanavoituu	kansalaisille	merkittävä	osa	yhteiskunnallisista	palveluista.	Palvelut	
ovat	säänneltyjä	 ja	niihin	käytetään	paljon	resursseja.	Kunnan	palveluntarjoajan	roolia	 ja	 tehtävää	tullaan	
tarkastelemaan	kriittisesti	ja	on		todennäköistä,	että	kuntien	rooli	muuttuu	ja	muokkautuu.	Yksityistäminen	
on	ilmiselvä	suunta	tällä	hetkellä.	

Väestön	vanheneminen	koko	Suomessa,	myös	Pihtiputaalla,	on	väistämätöntä.		Väestön	vanhenemisella	on	
merkitystä	muun	muassa	palveluiden	tuottamiseen.	Nuoriso	hakeutuu	alueille,	 jotka	tarjoavat	hyvät	opis-
kelu-	ja	työllistymismahdollisuudet.	

Kaupunkimainen	elämäntapa	yleistyy.	Vastavoimana	hyvinvoinnin	korostamisen	ja	kiireisen	elämän	rinnalle	
on	kuitenkin	noussut	rauhallisen	elämän	eli	niinsanotun	slow	lifen	tavoittelu.	Luonnon,	elämysten,	rauhan	ja	
kiireettömyyden	arvostus	on	lisääntynyt.	Työelämän	tahti	on	kiihtyvää,	mutta	toisaalta	työhyvinvoinnin	ar-
vostus	on	noussut	korkealle.	Ilmastonmuutos	sekä	energian	hinnan	nousu	vaikuttavat	siihen,	että	vastuulli-
nen	toiminta,	vihreät	arvot	ja	energiatehokkuus	ovat	tärkeitä	arvoja,	joita	kansalaiset	edellyttävät	yksityiseltä	
yrityksiltä	ja	julkisilta	toimijoilta.		

Digitaalisuus	muuttaa	tavan	tehdä	työtä	ja	luo	mahdollisuuksia	tehostaa	toimintaa	julkisella	sektorilla.	Palve-
lut	 sähköistyvät	 ja	 työn	 luonne	muuttuu.	Etätyön	arvostus	 ja	 työn	 tekemisen	paikat	valitaan	vapaammin,	
yritykset	säästävät	toimitiloissa	 ja	henkilöstön	hyvinvoinnin	on	todettu	paranevan.	Tämä	on	mahdollisuus	
pienille	paikkakunnille.	

Johtaminen	on	murroksessa.	Ylhäältä	alas	suunnattu	ohjaus	korvautuu	ainakin	osittain	laajalla	osallistami-
sella.	Kuntalaisten	osallistumista	kunnan	päätöksentekoon	ja	ideointiin	käytetään	jo	nyt	ja	tulevaisuudessa	
vielä	enemmän.	Yhteistä	ideointia	ja	kokeiluja	suosiva	kulttuuri	on	tuttua	yritysmaailmasta,	mutta	on	yleis-
tyvä	trendi	ja	tavoiteltu	toimintatapa	kunnissa.	Kuntiin	tehdyssä	tutkimuksessa	selvisi	että	vain	1	%	henkilö-
kunnasta	ja	5	%	kuntien	johdosta	tuntee	kunnan	tärkeimmät	tavoitteet	(Maury	2016).	Kuntastrategioihin	on	
kirjattu	seikkaperäisesti	muutossuunnitelmat,	mutta	haasteena	on	ollut	niiden	toteuttaminen.	Kunnissa	ko-
keilukulttuuri	ja	asiakaskeskeinen	ajattelu	ovat	nostaneet	päätään.	Turhasta	byrokratiasta	on	syytä	luopua,	
jotta	asiakaskeskeisyys	voidaan	toteuttaa.		

	

	 	



	

FAKTOJA	PIHTIPUTAALTA	
Vuonna	2016	asukasluku	pieneni	19:llä.	Tavoitteena	on	kääntää	suunta	positiiviseksi.	Asukkaiden	muutto-
virta	oli	positiivinen.		

Pihtiputaalla	on	noin	250	yritystä.	Yrityselämän	aktivoituminen	on	avaintekijä	kunnan	menestymisen	ja	elin-
voimaisuuden	kannalta.		

Pihtiputaalla	talous	on	kohtuullisessa	tilassa.	Suuria	investointeja	on	tehty	ja	velkaa	on,	mutta	toisaalta	myös	
kunnalla	itsellään	on	investointeja,	jotka	vakauttavat	taloustilannetta.	Väestön	ikääntyminen	tuo	kunnan	me-
noihin	kasvupaineita.		

Pihtiputaan	vahvuutena	ovat	ihmiset.	Positiivinen	ajattelu,	ystävällinen	vuorovaikutus,	positiivisuus,	työte-
liäisyys,	sitoutuminen	ja	yritteliäisyys	ovat	Pihtiputaan	tunnusmerkkejä.		

Vahvuuksia	ovat	myös	kunnan	tarjonnan	monipuolisuus,	luonto,	tapahtumat,	kulttuuri,	musiikki	ja	urheilu.	
Keihäänheitto	ja	lentopallo	ovat	tunnettuja	pihtiputaalaisia	lajeja.		

Pihtipudas	on	vilkkaan	nelostien	varrella.	Bussiyhteydet	lähialueille	ja	jopa	pääkaupunkiseudulle	ovat	toimi-
vat.	Paikkakunnalle	on	helppo	tulla.	

Nelostien	potentiaalisten	asiakkaiden	virtaa	on	pyritty	hyödyntämään	rohkaisemalla	ohikulkijoita	pysähty-
mään	paikkakunnalle.	Nelostien	varren	kaksi	tärkeää	ja	palkittuakin	pysähdyspaikkaa	tuovat	matkailijoiden	
virtaa.	Tämä	on	erinomainen	tilaisuus	pyrkiä	pidentämään	paikkakunnalla	viipymistä	sekä	oiva	Pihtiputaalla	
asumisen	ja	yrittämisen	markkinointipaikka.	

Pihtiputaan	tunnettavuutta	edistää	Pihtiputaan	mummon	brändi.	Tämän	hyödyntämistä	on	lisätty	ja	sitä		ke-
hitetään	edelleen	panostamalla	muun	muassa	mummon	mökkiin,	sosiaaliseen	mediaan	sekä	viestintään.		

Yhteistyöllä	lähikuntien	kanssa	on	Pihtiputaalla	vahvat	perinteet	esimerkiksi	Viitasaaren	kanssa	tehtävän	Wii-
taunioni	–yhteistyön	kautta.	Kuntakentän	muuttuessa	yhteistyön	muotoja	tulee	tarkastella	myös	jatkossa.	

Pihtipudas	 	pitää	keskeisenä,	että	Suomen	EU:n	 liittymissopimuksessa	tunnustettu	Saarijärven-Viitasaaren	
seutukunnan	erityisasema	erittäin	harvaan	asuttuna	alueena	tulee	huomioiduksi	siihen	saakka,	kunnes	seu-
tukunta	ei	enää	täytä	harvaan	asutun	alueen	edellytyksiä.	Saarijärven-Viitasaaren	seutukunnan	harva	ja	ha-
janaisesti	asuva	väestö	sekä	pitkät	etäisyydet	aiheuttavat	erityisiä	haasteita	liiketoiminnalle	sekä	julkisten	ja	
yksityisten	palveluiden	järjestämiselle.	Seutukunnan	elinkeinoelämän	ja	elinvoimaisuuden	kehittämiseen	tu-
lee	kohdentaa	erityisiä	resursseja,	joilla	voidaan	kompensoida	alueen	olosuhteiden	ja	erityisaseman	asetta-
mia	haasteita	ja	niistä	aiheutuvia	lisäkustannuksia.	

Tärkeäksi	kysymykseksi	muodostuu,	millaisilla	toimenpiteillä	saadaan	lisättyä	vetovoimaa	omalle	paikkakun-
nalle?	Voidaanko	Pihtiputaalla	erottautua	positiivisesti	ja	vaikuttaa	aktiivisella	kunnan	markkinointi-,	myynti-	
ja	mainetyöllä	yritysten	sijoittumishalukkuuteen?	

	

	

	

	



	

STRATEGIAN	LAATIMISEN	JA	SEURANNAN	PROSESSI	
STRATEGIAN	LAATIMINEN	

Strategian	laatimisessa	on	haluttu	korostaa	laajaa	osallistumista.	Käytännössä	tämä	on	toteutettu	niin,	että	
työtä	on	tehty	yhteistyössä	kuntalaisten,	yrittäjien,	kunnan	henkilökunnan,	kunnanhallituksen	ja	-valtuuston	
kanssa.	Myös	lukiolaisia	osallistettiin	strategisten	painopisteiden	pohdintaan.	Strategiaa	on	käsitelty	edelli-
sen	ja	uuden	valtuuston	kanssa.	Myös	sähköisen	työkalun	kautta	oli	mahdollisuus	vaikuttaa	ja	antaa	ideoita	
strategian	muotoutumiseen.		

Strategiatyössä	esiin	nousseet	näkökulmat	ja	painotukset	muodostivat	rungon	ja	punaisen	langan	strategi-
alle.	Lisäksi	strategiaistunnoissa	on	haettu	konkreettisia	toimenpiteitä,	joilla	strategiaa	lähdetään	toteutta-
maan.		

Strategian	on	tarkoitus	ohjata	käytännön	toimintaa	laajalla	rintamalla	kuntaorganisaation	kaikkien	toimijoi-
den	arjessa.	Tavoitteiden	on	oltava	kirkkaita,	jotta	ne	voivat	toteutua	käytännössä.	Strategian	pitää	olla	konk-
reettinen	ja	jokaisella	työntekijällä	tulee	olla	käsitys	siitä,	miten	hänen	työnsä	vie	kohti	yhteistä	tavoitetta.	
Tavoitteena	on,	että	yhdessä	tehden	strategian	vaikuttavuus	saadaan	mahdollisimman	suureksi	ja	tulokset	
näkyvä	sekä	kunnan	toiminnassa	että	kuntalaisten	arjessa.		

Talousarvion	laadinnassa	huomioidaan	myös	strategiset	tavoitteet.	Strategian	etenemistä	seurataan	myös	
valtuustotasolla.	Strategiaa	viedään	käytäntöön	kokonaisuutena	sekä	käsitellään	toimialoittain.	Valtuusto-
kauden	puolivälissä	arvioidaan	laajemmin,	miten	strategian	toteuttaminen	on	edennyt	ja	tehdään	tarvitta-
essa	 linjamuutoksia.	 Päätavoitteiden	 lisäksi	 strategiaan	on	 kirjattu	myös	 kuntalain	mukainen	 liite	 kunnan	
kenttään	liittyvistä	asioista	ja	tavoitteista.		

	

STRATEGIAN	LÄPIVIENTI	

Tietoisuus	ja	lähtölaukaus:	strategia	ja	siihen	kirjatut	muutokset	toteutuvat	vain	ihmisten	toimiessa	niiden	
mukaan.	Strategian	 toteutumisesta	 tehdään	 läpiviennin	 suunnitelma.	Strategian	 toteutuminen	edellyttää,	
että	koko	kunnan	henkilöstö	tietää	ja	tuntee	strategian.	Strategia	tehdään	tunnetuksi	henkilökunnalle	järjes-
tettävissä	“lähtölaukaus”	 -tilaisuuksissa,	 joissa	osallistujille	annetaan	mahdollisuus	 itse	miettiä	 ja	oivaltaa,	
mitä	strategiaan	kirjatut	asiat	tarkoittavat	heidän	omassa	työssään.	Tilaisuuksissa	käynnistyy	ideoinnin	toi-
mintatapa	kunnassa.	Viestintä	ja	osallistava	kampanja	kuntalaisille	ja	yrityksille	seuraavat	tilaisuuksia.	Stra-
tegiaa	viedään	käytäntöön	teemoittain.		

	

STRATEGIAN	SEURANTA	

Strategian	seurantaa	tehdään	systemaattisesti.	Johto	ja	valtuusto	seuraavat	etenemistä	kokouksissaan.	Kes-
keinen	 seurantakohde	 on	 kokonaisuus:	 tunnetaanko	 strategian	 tärkeimmät	 painopisteet,	 viedäänkö	 niitä	
systemaattisesti	eteenpäin	 ja	näkyykö	näillä	alueilla	 tuloksia?	Strategian	 tärkeimmät	painopisteet	antavat	
suuntaviivat	päätöksentekoon.	

Strategian	läpivienti	erotetaan	mittaristosta.	Läpiviennissä	painotetaan	niitä	asioita,	joilla	muutetaan	ja	vah-
vistetaan	kulttuuria.	Muutosten	on	tarkoitus	näkyä	useissa	mittareissa.	

	



	

PIHTIPUTAAN	VISIO		
	Visio		Kasvua	ja	vetovoimaa:	Enemmän	yrityksiä,	asukkaita	ja	matkailua		

Paikkakunnalle	tarvitaan	erityisesti	uusia	yrityksiä	ja	yrittäjiä,	sillä	työ	on	tärkein	paikkakunnan	vetovoimaa	
lisäävä	tekijä.		Asukasmäärän	kasvu	on	yksi	kunnan	toivomista	tavoitteista	ja	työ	tuo	mukanaan	uusia	asuk-
kaita.		Nelostiellä	kulkevaa	potentiaalista	asiakasvirtaa	on	jo	pyritty	hyödyntämään	tarjoamalla	houkuttelevia	
pysähdyspaikkoja.	Nämä	ovat	erinomaisia	tilaisuuksia	pidentää	paikkakunnalla	viipymistä	ja	oiva	asumisen	
sekä	yrittämisen	markkinointipaikka.	Potentiaali	tulee	ottaa	ehdottomasti	käyttöön.	Paikkakunnan	lukio	eri-
tyislinjoineen	kiinnostaa	ja	sinne	hakeudutaan	opiskelemaan	kaukaakin.		

Maineen	kasvattaminen	edelleen	ja	jo	olemassa	olevien	vetovoimatekijöiden	hyödyntäminen	sekä	niistä	ker-
tominen	totuttua	 laajemmin	 ja	systemaattisemmin	erottaa	Pihtiputaan	kunnan	muista,	 ja	ovat	seuraavan	
strategiajakson	tärkeitä	tavoitteita.	

	

Kolme	tärkeää	painopistettä	

1. Palvelukulttuuri		

2. Ympäristön	viihtyisyys		

3. Viestinnän	tehostaminen		

	 	



	

1. 	PALVELUKULTTUURI		

Tavoite:	Pihtipudas	tunnetaan	poikkeuksellisen	hyvästä	palvelusta.	Erityisen	hyvä	palvelu	näkyy	kaikissa	
kohtaamisissa.	

Tärkeänä	menestystä	tuovana	ja	vetovoimaa	edistävänä	tekijänä	pidettiin	palvelukulttuurin	luomista.	Palve-
lukulttuuri	ja	kunnan	maine	palvelevana	kuntana	vaikuttaa	myös	yrittäjiin	ja	kuntalaisiin	kohdistuva	palvelu-
asenne.	

•	Yritysten	palvelu	ja	kunnan	maine	hyvänä	palveluntarjoajana	on	ratkaisevia	vetovoimaisuuden	kannalta.	

•	Soten	järjestäytymisestä	ja	omistussuhteista	ei	strategiaa	laadittaessa	ole	ollut	täyttä	varmuutta.	Väistä-
mättömiin	muutoksiin	ja	mahdolliseen	kilpailun	avautumiseen	on	valmistauduttava	etukäteen	ja	myös	pal-
velukulttuuria	on	vahvistettava.		

• Palveluasenteeseen,	asiakaskeskeisiin	prosesseihin	sekä	kohtaamiseen	on	satsattava	kaikissa	toiminnoissa.	

• 	Palveluasenne	koskee	kaikkia	kunnan	työntekijöitä,	mutta	myös	kuntalaisia.	Palvelu	koskee	kaikkia	kohde-
ryhmiä	ja	sen	tason	kokevat	yrittäjät,	kuntalaiset	ja	matkailijat,	kesäasukkaat	ja	opiskelijat.	

Miten:		

• Toimintakulttuurin	muutos	viedään	projektimaisena	toteutuksena	eteenpäin.	Palvelukulttuuri	vaatii	suun-
nitelmallisen	kulttuurimuutosprojektin,	 jota	 toteutetaan	pala	palalta	esimiesten	ohjauksessa.	Strategian	
lähtölaukauksen	ja	viestinnän	jälkeen	palvelukulttuurin	kehittäminen	etenee	polkuna,	jolla	edetään	syste-
maattisesti	teemoittain	esimiesten	ohjaamina.	

	

•	Kunnan	sisällä	edistetään	kulttuurimuutosta	kolmen	kehittämisen	aallon	kautta.			

1. Palvelu	puheenaiheena.	Ideakulttuuria	hyödynnetään	läpiviennissä,	työntekijöitä	osallistetaan	pohti-
maan,	mitä	palvelu	ja	asiakaslähtöinen	ajattelu	tarkoittaa	ja	toimintaa	kehitetään	tämän	pohjalta.		

2. Kohtaamiset	puheenaiheena.	Kunnassa	asioivien	ihmisten	kohtaamista	ja	palvelua	hiotaan	ja		niiden	tär-
keyttä	tuodaan	viestinnän	avulla	työntekijöiden	tietoisuuteen.	Kohtaamisten	pohdinta	ja	koulutus	muun	
muassa	erilaisuuden	sekä	haasteellisten	tilanteiden	osalta	on	tärkeää.		

3. Toimintatavat	ja	prosessit	puheenaiheena.	Kunnan	tuottamien	palvelujen	prosesseja	on	tarkasteltava,	
jotta	ne	eivät	ole	este	loistavan	palvelun	kokemukselle.	Työkaluna	ovat	esimerkiksi	prosessipajat.		

Yrittäjien	palvelun	kehittämiseksi	rakennetaan	koulutustapaamisten	kokonaisuus.	

Kuntalaisten	tietoisuuteen	palveluteemasta	vaikutetaan	proaktiivisella	viestinnällä,	median	ja	tarinoiden	
kautta	sekä	kuntalaisiltoja	hyödyntämällä.		

	 	



	

2.	YMPÄRISTÖN	VIIHTYISYYS	

Tavoite:	Viihtyisä	ympäristö	varmistaa	nykyisten	asukkaiden	tyytyväisyyden	ja	luo	vetovoiman	kannalta	
tärkeän	ensivaikutelman	paikkakunnasta.	

Ohessa	toimenpiteitä	ympäristön	viihtyvyyden	lisäämiseksi	ja	varmistamiseksi:	

• Siisteys	ja	viihtyvyys:	luonto	ja	rakennettu	ympäristö	

• Toimintaa	vapaisiin	tiloihin	

• Vuokra-asunnot	siisteiksi	

• Tontit	huolellisesti	hoidetuiksi	

• Vireyttä	keskustaan:	esimerkiksi	kahvilatoimintaa	keskustaan	/	hotelli	/	myymälöiden	ja	palveluiden	viih-
tyisyys	

• Hyvät	kaavoitustoiminnot	

• Tiet	kuntoon	

• Kylät	kuntoon	

	

Miten	

Viihtyisä	 ympäristö	 -teemaa	 edistetään	 “ideasta	 käytännöksi”	 -	 toimintatavan	 avulla.	 Kunnan	 työntekijät,	
kuntalaiset	ja	päättäjät	kannustetaan	ideoimaan	ympäristön	kehityskohteita.	Näistä	valitaan	toteutettavat	
ideat	ja	varmistetaan,	että	ne	saatetaan	loppuun.	Strategiakauden	aikana	ideoita	kerätään	lisää	ja	niitä	to-
teutetaan	budjetin	raameissa.	Ympäristöstä	huolehtiminen	on	kiinni	myös	asenteista	ja	käsittää	myös	siis-
teydestä	huolehtimisen.		Toimisto-olosuhteissa	se	tarkoittaa	työympäristön	hyvää	järjestystä.		

Ympäristön	viihtyvyyteen	kuuluu	teiden,	tonttien,	pihojen	ja	luonnon	siisteys	ja	niistä	huolehditaan	koko	
kunnan	alueella	osana	normaalia	päivittäistä	elämää.	
	

	 	



4. AKTIIVINEN	VIESTINTÄ	
	

Tavoite:	Viestinnällä	on	tärkeä	rooli	vetovoimaisen	Pihtiputaan	rakentamisessa.	Tavoitteena	on	saada	
paljon	viestinviejiä	sekä	kannustaa	kuntalaisia	keräämään	ja	jakamaan	eteenpäin	viestiä	kunnasta	(kuten	
kuvia,	tarinoita,	blogikirjoituksia	jne).	Kunnassa	tullaan	tehostamaan	ja	selkiyttämään	sekä	sisäistä	että	
ulkoista	viestintää	ja	tiedottamista.	Tärkeää	on	myös	monikanavaisen	viestinnän	vahvistaminen.	Sosiaa-
linen	media,	lehdistötiedottaminen,	blogit	ja	muut	modernit	työkalut	sekä	alustat	tullaan	ottamaan	käyt-
töön.	Näillä	kaikilla	toimilla	tähdätään	kiinnostuksen	kasvuun	Pihtipudasta	kohtaan,	jotta	Pihtipudas	
nähtäisiin	matkailun,	asumisen	ja	yrittämisen	paikkakuntana.	

Tehtävälista:	

o Rakennetaan	viestinnän	peruskivet,	brändiviestit	ja	kanavat	sekä	koulutetaan	ydinhenkilöt.		

o Viestitään	strategiasta	työntekijöille	ja	kuntalaisille	ja	toteutetaan	se	mieleenpainuvasti.	

o Laaditaan	suunnitelma	kunnan	brändin	kasvattamiseksi.	Siinä	kunnan	brändiviesti	kirkastetaan	ja	laa-
ditaan	suunnitelma	Pihtiputaan	mummon	hyödyntämiseksi	kunnan	ulkoisessa	viestinnässä.	

o Kunnan	www-sivut	uudistetaan	edistämään	vetovoimaisuutta	ja	kunnan	uudistettua	brändiä.	

o Laaditaan	yksi	markkinointiesite,	johon	yhdistetään	matkailu-,	tapahtuma,	asukas-	ja	yrittäjyysnäkö-
kulmat.	

o Media:	Kuntaan	määritellään	tiedottamisen	toimintatapa,	 joka	pitää	sisällään	tiedotteet,	työkalut,	
mediakontaktit	ja	mahdollisen	ulkopuolisen	avun	hyödyntämisen.	Tiedottamista	lisätään	ja	jaloste-
taan	siten,	että	se	tukee	tavoiteltua	mielikuvaa	kunnasta.	

o Sosiaalisen	median	kanaviksi	kunnalle	valjastetaan	Facebook	 ja	Twitter,	 jotka	molemmat	 toimivat	
kunnan	brändin	ja	vetovoimaisuuden	viestinnän	kanavina.	Näille	määritellään	vastuuhenkilöt	ja	so-
vitaan	roolitukset	sekä	järjestetään	kanavien	käyttäjäkoulutus.	

o Kerätään	systemaattisesti	markkinointimateriaalia	(kuvat,	videot,	blogikirjoitukset,	lyhytviestit).	Tätä	
varten	määritellään	keräyssystematiikka	ja	vastuut.	

o Kun	kunnassa	palvellaan	ja	toimitaan	poikkeuksellisen	hyvin	ja	muista	erottuvalla	tavalla,	kertyy	on-
nistumistarinoita,	joita	voidaan	jakaa	muille	ja	kasvattaa	mainetta.	

o Koska	kunnan	päätöksenteko	perustuu	avoimeen	keskusteluun,	se	edellyttää	monensuuntaista	vies-
tintää.	Kunnan	nettisivulla	on	tulevaisuudessa	paikka,	missä	voi	antaa	ideoita	ja	kertoa	tarinoita	kun-
nasta.	

o Some-lähettiläiden	rooli	tullaan	laajentamaan	siten,	että	se	koskee	useampia	toimijoita	(työntekijät,	
kuntalaiset,	koululaiset	tms.)		

o Tapahtumat	ja	niistä	viestiminen	tulee	jatkossa	laajentumaan.	

o Järjestäessä	messuja	ne	toteutetaan	luovasti	ja	mieleenpainuvasti.	

o Yrittäjiä	houkutellaan	kuntaan	systemaattisin	ja	aktiivisin	myyntitoimin.	Päävastuullisena	tehtävään	
on	nimitetty	elinkeinokoordinaattori.	Ajatus	myyntityöstä	laajennetaan	jokaisen	kunnan	työntekijän	
luontevaksi	 tehtäväksi.	 Myöhemmin	 laajennetaan	 vastuuta,	 esimerkiksi	 jokaisen	 ideoinnilla	 siitä,	
mikä	yritys	olisi	sopiva	kuntaan.	



o Kunnan	erityiskohteita	tuodaan	esiin	määrätietoisesti:	erityisesti	huomioidaan	se,	että	Niemenharju	
on	valittu	maailman	kauneimmaksi	huoltoasemaksi.	Maine	palvelupaikkakuntana	tuodaan	rohkeasti	
esiin.	

	

	

PIHTIPUTAAN	ARVOT	/	TOIMINTAPERIAATTEET		

Aikaisemmin	Pihtiputaan	strategiassa	ei	määritelty	arvoja	ja	toimintaperiaatteita.	Toimintaperiaatteiden	tar-
koitus	on	olla	onnistumisen	kulttuurin	perusta.	Käsittelyissä	nousivat	esille	rohkeus	toimia	ja	kehittää,	eteen-
päin	meneminen,	 ideointi	 ja	 innovatiivisuus	 sekä	kyky	muuttua.	Yhteistyöllä	oli	 iso	painoarvo.	Arvoissa	 ja	
toimintaperiaatteissa	voidaan	hyödyntää	Pihtiputaan	mummon	brändiä.		

Miten	ME	Pihtiputaalla	toimimme?	

• Teemme	asiat	helpoksi	

• Pilkettä	silmäkulmassa	

• Tekemisen	meininki	

ME-sana	otsikossa	kuvastaa	yhteistyötä:	Yhteistyötä	voi	voimistaa	monella	tasolla:	suhteessa	asiakkaaseen,	
keskinäisessä	yhteistyössä	toimialojen	välillä	sekä	muiden	kuntien	kanssa.	Pihtiputaalainen	yhteistyö	ja	yh-
teisöllisyys	on	tuntuvaa,	syvää,	aitoa.		

Teemme	 asiat	 helpoksi:	 Tämä	 tarkoittaa	 viestinnän	 selkiyttämistä,	 byrokratian	 vähentämistä,	 joustavia,	
helppoja	ja	nopeita	prosesseja.	Myös	tekniset	työkalut	esimerkiksi	asioiden	”arkkitehtuurin”	eli	säilytyspaik-
kojen	sekä	logiikan	pitää	olla	helppoja.	Näin	kaikki	tärkeä	on	käsillä	tarvittaessa.	Myös	nettisivujen	helppo-
käyttöisyyteen	panostetaan.	

Pilkettä	silmäkulmassa	antaa	eväät	kohtaamisiin	ja	välittämiseen	sekä	positiiviseen	ja	poikkeavaan	viestin-
tään.	Se	tekee	myös	hyvän	työyhteisön,	jossa	saa	iloita	ja	tilaa	huumorille.		

Tekemisen	meininki	vahvistaa	sitä	että	saadakseen	tuloksia	tehdään	asioita	sekä	korostetaan	työn	tekemisen	
meininkiä.	Tekemällä	mennään	rohkeasti	eteenpäin	(kuten	sanoi	mummo	lumessa)	Tehdään	rohkeita	pää-
töksiä	ja	katsotaan	eteenpäin.	Ollaan	askeleen	tai	kolmenkin	edellä.	

KUNTALAIN	37	§	MUKAISET	MÄÄRITTELYT	
Kuntastrategian	tulee	perustua	arvioon	kunnan	nykytilanteesta	sekä	tulevista	toimintaympäristön	muutok-
sista	ja	niiden	vaikutuksista	kunnan	tehtävien	toteuttamiseen.	Kuntastrategiassa	tulee	määritellä	myös	sen	
toteutumisen	arviointi	ja	seuranta.	

Kuntastrategian	ottamisesta	huomioon	kunnan	 talousarvion	 ja	 -suunnitelman	 laatimisessa	 säädetään	110	
§:ssä.	Kuntastrategia	tarkistetaan	vähintään	kerran	valtuuston	toimikaudessa.	

	



PALVELUIDEN	JÄRJESTÄMINEN	JA	TUOTTAMINEN		
Kunnan	järjestämät	ja	tuottamat	palvelut	

Kunta	järjestää	laissa	säädetyt	palvelut.	Pihtiputaan	kunnalla	ja	Viitasaaren	kaupungilla	on	yhteinen	palvelu-
strategia,	jossa	on	kuvattu	molempien	kuntien	tarjoamat	palvelut.	Pihtiputaan	kunta	ja	Viitasaaren	kaupunki	
järjestävät	palvelut	yhteisenä	palveluntuotantona	ainakin	sote-	ja	maakuntauudistukseen	saakka.	Yhteistyön	
jatkumisen	tulevaisuus	tulee	selviämään	strategiakauden	aikana.		

Varhaiskasvatuspalvelut	

Kunnan	 varhaiskasvatuspalvelut	 tuotetaan	 pääosin	 omana	 toimintana	 päiväkodissa	 sekä	 ryhmäpäiväko-
deissa.		

Perusopetus	

Kunnassa	järjestetään	perusopetusta	0-9	luokkien	oppilaille.	Esikoulu	toimii	samassa	yhteydessä	kuin	muut	
luokat.	

Lukio	

Lukio	on	Pihtiputaalla	erittäin	korkeatasoinen.	Sinne	hakeudutaan	opiskelemaan	myös	muualta	Suomesta.	
Vetovoimaisuutta	lisätään	erikoistumisella.	Pihtiputaalla	on	yleislinjan	lisäksi	lentopallo-,	hiihto-,	musiikki-	ja	
johtajalinja	sekä	keihäslinja.	Koulussa	satsataan	myös	hyvään	ilmapiiriin	ja	keskinäiseen	yhteistyöhön	hyvin-
voinnin	varmistamiseksi.			

Vapaa-ajanpalvelut	

Kunnassa	on	laadukkaat	kirjasto-,	liikunta-	ja	nuorisotilat.	Harrastusmahdollisuuksiin	satsataan.	Kunnassa	on	
useita	 liikuntasaleja,	 ja	 urheilukenttä	 on	 hyvätasoinen.	 Talviurheilun	 kehittämiseen	 ollaan	 panostamassa.	
Kunnan	alueella	on	paljon	luontoreittejä.	

Tekniset	palvelut	

Tekniset	palvelut	tuotetaan	yhteistyössä	Viitasaaren	kaupungin	kanssa.	

Sosiaali-	ja	terveyspalvelut	

Pihtiputaan	kunnan	sosiaali-	ja	terveyspalvelut	järjestetään	yhteistyössä	Viitasaaren	kaupungin	kanssa.	Joi-
takin	sote-palveluita	hankitaan	ostopalveluna.	Näitä	ovat	esim.	vanhusten	ja	mielenterveyskuntoutujien	asu-
mispalvelut.	

	

Kunnan	tehtäviä	koskevassa	laissa	säädetyt	palvelutavoitteet	

Oman	toiminnan	tavoitteet	

Kunnan	palvelut	tuotetaan	lakien	edellyttämällä	tavalla.	Taloudellisen	tilanteen	kohentuessa	voidaan	palve-
lujen	laatutasoa	nostaa	kokonaistaloudellisuus	huomioiden.		

Omistajapolitiikka	

Kuntakonserniin	kuuluvat		Kiinteistö	Oy	Pihtiputaan	Vuokra-Asunnot,	Kiinteistö	Oy	Putaanportti,	Kiinteistö	
Oy	Niemenharju	sekä	Pihtiputaan	Lämpö	ja	Vesi	Oy.	Kunta	on	osakkaana	Kehittämisyhtiö	Witas	Oy:ssä	sekä	
Keski-Suomen	Verkkoholding	Oy:ssä.		 	



	

KUNNAN	HYVINVOINNIN	EDISTÄMINEN	

Kaikenikäisillä	kuntalaisilla	on	Pihtiputaalla	mahdollisuus	hyvään	elämään	turvallisessa	ja	luonnonmukaisessa	
ympäristössä,	laadukkaiden	palveluiden	äärellä.		

Kunta	laatii	hyvinvointikertomuksensa	yhdessä	Viitasaaren	kanssa.	Lisäksi	kunnalla	on	oma	”Hyvinvoiva	Put-
taalainen”	-ohjelma.		

Hyvinvoinnin	osalta	on	vahvistettu	kolmea	painopistealuetta:	

1.	Asukkaiden	omaehtoisen	terveyden	edistämisen	vahvistaminen.	Kunta	panostaa	kuntalaisten	hyvinvoin-
nin	omaehtoisen	 toiminnan	 tukemiseen.	Asukkaille	 tarjotaan	monipuoliset	 liikunta-	 ja	kokoontumispaikat	
sekä	tarvittava	ohjaus	taloudellisten	resurssien	rajoissa.	Kunta	satsaa	hyvinvoinnin	aktiiviseen	tukemiseen.	
Kunta	edistää	yksittäisten	kuntalaisten,	seurojen,	järjestöjen	ja	yhdistysten	toimintaa	kuntalaisten	hyvinvoin-
nin	 ja	 terveyden	 edistämiseksi.	 Kunta	 satsaa	 myös	 tiedottamisen	 kautta	 hyvinvoinnista	 huolehtimiseen.	
Kunta	panostaa	kuntalaisten	yhteisöllisyyden	kasvuun	ja	toisten	asukkaiden	huomioimisen	ja	kunnioittami-
sen	lisäämiseen.	

2.	Varhainen	puuttuminen	ja	ennaltaehkäisy.	Kunnan	järjestämät	ja	tuottamat	palvelut	ovat	ennaltaehkäise-
viä	ja	asukkaiden	arjen	toimintoja	tukevia.	Kunnassa	lisätään	kykyä,	uskallusta,	halua	sekä	käytäntöjä	puuttua	
varhain	ongelmakohtiin	sekä	ennaltaehkäistä	niiden	synty.	Tämän	tehtävän	täyttämiseksi	asetetaan	tavoit-
teet	sekä	toimialoittain	että	toimintojen	kesken.	

3.	Työllisyyden	lisääminen	ja	syrjäytymisen	ehkäisy.	Työllisyys	on	tärkeä	hyvinvoinnin	edistäjä.	Kunta	tekee	
toimenpiteitä	työllisyyden	parantamiseksi	ja	syrjäytymisen	ehkäisemiseksi.			

	 	



	

ELINVOIMA	
Elinympäristön	ja	alueen	elinvoiman	kehittäminen	

Elinvoiman	kehittämisen	kannalta	tärkeimpiä	toimenpiteitä	on	saada	myönteinen	vire,	tekojen	kautta	tulok-
sia	sekä	positiivinen	kierre,	joista	tiedottamalla	tietoisuus	Pihtiputaasta	kasvaa.	Tiedottamista	ja	sosiaalisen	
median	hyödyntämistä	lisätään	ja	ihmisiä	kannustetaan	kertomaan	positiivisia	tarinoita	kunnastaan.	

Elinkeinojen	ja	työntekomahdollisuuksien	kehittäminen	

Kunta	on	edistänyt	pitkäjänteisesti	omaa	elinvoimaansa	ja	satsauksia	on	tarkoitus	tehdä	jatkossakin.	Kuntaan	
on	palkattu	elinkeinokoordinaattori,	jonka	päätehtävänä	on	uusyrityshankinta.	Kunnassa	tehdään	työtä	uu-
sien	yritysten	saamiseksi	paikkakunnalle.	Tästä	jokaisella	toimijalla	on	vastuu:	kunnasta	viedään	positiivista	
viestiä	ja	ohjataan	aktiivisesti	alueelle	hakeutuvat	uudet	yrittäjät	elinkeinokoordinaattorin	ja	Kehittämisyhtiö	
Witas	Oy:n	puheille.		

Pihtiputaan	tarkoituksena	on	erottua	muista	erityisen	hyvän	yrittäjäpalvelun	kuntana	ja	kunta	panostaa	yri-
tysmyönteiseen	toimintaympäristöön.	Ajatuksena	on,	että	yrittäjä	saa	Pihtiputaalla	aina	apua,	päätöksiä	teh-
dään	nopeasti,	palvelu	on	ystävällistä	ja	asiakkaiden	tarpeet	ymmärretään.	Kehittämisyhtiö	Witas	Oy	tekee	
tärkeää	työtä	alueen	elinvoimaisuuden	kehittämiseksi	yhteistyössä	useamman	lähikunnan	kanssa.		

Työpaikkojen	määrän	kasvu	riippuu	myös	yritysten	kilpailukyvystä	ja	kannattavuudesta.	Kunta	auttaa	yrityk-
siä	 järkevällä	hankintapolitiikalla,	suotuisilla	kaavaratkaisuilla,	 järkevällä	maankäytön	suunnittelulla,	palve-
luja	kehittämällä	sekä	järjestämällä	yritysten	tarvitsemaa	neuvontaa.	Käytännön	tekojen	kautta	kuntaan	syn-
nytetään	yritysmyönteinen	ympäristö,	jossa	yritysten	on	hyvä	kehittää	toimintaansa.	

Työllisyyden	turvaaminen	on	tärkeä	tavoite.	Kunnan	tavoitteena	on		saada	työttömyys		alle	10	prosenttiin	
(nyt	12	%).	Nuorten	tulevaisuuden	eteen	tehtävä	työ	on	parasta	mahdollista	panostusta	tulevaisuuteen.	Siitä	
hyötyy	koko	yhteiskunta.	Nuoret	tarvitsevat	ja	heille	järjestetään	esimerkiksi		kesätyö-	ja	harjoittelu-	ja	kou-
lutuspaikkoja,	työpajatoimintaa	sekä		oppisopimuskoulutusta	yhteistyössä	kunnan,	oppilaitosten,	yritysten	
ja	kolmannen	sektorin	toimenpitein.	Työllisyyden	hoitoon	rakennetaan	työllistämismallia.	Yrityksille	tiedote-
taan	tarjolla	olevista	tukimuodoista	ja	–palveluista	sekä	autetaan	niiden	hyödyntämisessä.		

Maanhankinta	ja	kaavoitus:	

Kunnan	on	pidettävä	huolta	ennakkoon	siitä,	että	tarjolla	on	riittävä	määrä	valmiiksi	kaavoitettua	maata	te-
olliseen	toimintaan.	Kunnassa	maanhankintaa	kohdistetaan	alueille,	joissa	on	jo	aikaisemmin	teollisuutta	ja	
yrityksiä.	Näin	pystytään	varmistamaan,	että	noususuhdanteen	käynnistyessä	halukkaita	 kyetään	palvele-
maan	viivytyksittä.	Yritystoimintaan	tarkoitettuja	alueita	tullaan	laajentamaan.		

Asuntorakentaminen:		

Kunnan	asuntorakentaminen	painottuu	korjausrakentamiseen.	Senioriasumisen	sekä		tasokkaiden	vuokra-
asuntojen	uudisrakentamista	selvitetään.	

Viihtyisä	asuin-	ja	elinympäristö:		

Kunta	pyrkii	sovittamaan	yhteen	ympäristön	monimuotoisen	käytön	huomioiden	alueen	asukkaiden	asumis-
viihtyvyyden	ja	elinkeinotoiminnan	kehittämisen.	Uudet	asuin-	ja	yritystoimintaan	keskittyvät	alueet	kaavoi-



tetaan	olemassa	olevien	alueiden	läheisyyteen.	Lisäksi	kaavoituksessa	ja	luparatkaisuissa	kunnioitetaan	ym-
päristön	hyvinvointia	ja	varmistetaan	rakennetun	ympäristön	siisteys	ja	viihtyisyys.	Tyhjät	toimitilat	pyritään	
ensisijassa	ottamaan	käyttöön.		

	

Koulutuksen,	vapaa-ajan,	kulttuurin,	harrastusten	tarjontaan	panostaminen	

	
Koulutuksen,	kulttuurin	ja	muut	vapaa-ajan	palvelut	ovat	keskeinen	tekijä	ihmisten	hyvinvoinnissa.	Siksi	on	
tärkeää	panostaa	niihin	monipuolisesti	ja	kokonaisvaltaisesti.	Päättäjien	halu	panostaa	koulutukseen,	vapaa-
aikaan	ja	kulttuuriin	kertoo	kunnan	elinvoimasta.	Kunnassa	on	hyvät	harrastusmahdollisuudet	ja	luonto	on	
lähellä.	Alueelta	 löytyy	 loistavia	mahdollisuuksia	 liikuntaan,	ulkoiluun,	 retkeilyyn	 ja	 kulttuurin	harrastami-
seen.	

Palveluiden	keskittäminen/uudet	palvelumuodot/digitalisointi	

	
Fyysisten	palvelupisteiden	määrä	on	vähentynyt	ja	tulee	jatkossakin	vähenemään,	sillä	tilalle	astuvat	erilaiset	
liikkuvat	 ja	sähköiset	palvelut.	Pihtipudas	 laajentaa	palvelutarjontaa	asteittain	ottamalla	ennakkoluulotto-
masti	käyttöön	uusia	palvelumuotoja	ja	hyödyntämällä	nykyteknologiaa.	Palvelutuotantoa	organisoidaan	yh-
dessä	kylien	ja	kolmannen	sektorin.	Näin	varmistetaan	palvelutuotannon	saatavuus	koko	kunnan	alueella.		

	

	 	



	

HENKILÖSTÖ	JA	ASUKKAAT	

	

Henkilöstöpolitiikka	

Henkilöstöraportti	 toteutetaan	 kerran	 vuodessa.	 Sen	 avulla	 seurataan	 henkilöstöön	 liittyvien	 keskeisten	
avainlukujen	kehittymistä.	Kunnassa	on	henkilöstötoimikunta	sekä	henkilöstön	yhteistyötoimikunta.	Kunta	
toteuttaa	osallistavaa	ja	motivoivaa	pitkäjänteistä	henkilöstöpolitiikkaa,	jolla	varmistetaan	toimintaan	sitou-
tunut	ja	pätevä	henkilöstö.	Osana	henkilöstöraporttia	tehdään	henkilöstötutkimus	vuosittain.		

Tavoitteena	on	edistää	ideointikulttuuria	osana	henkilöstön	osallistamista.	Henkilöstö	on	mukana	strategian	
toteuttamisessa	mm.	ideoinnin	kautta.		

Henkilöstön	hyvinvointiin	ja	työkykyyn	panostaminen	on	aina	kannattava	investointi.	Kuntien	nykytilanteessa	
ja	toimintaympäristön	muuttuessa	se	on	välttämätöntä.	Osaava,	työssään	viihtyvä	ja	hyvinvoiva	henkilöstö	
on	menestymisen	edellytys.	Kunta	panostaa	henkilöstön	kehittymiseen	ja	hyvien	työskentelyn	edellytysten	
turvaamiseen.	

Kunnan	asukkaiden	osallistumis-	ja	vaikuttamismahdollisuudet	

Kunnassa	panostetaan	aktivoivaan,	osallistavaan	toimintaan	myös	kuntalaisten	keskuudessa	ja	pyritään	tar-
joamaan	lisää	vaikuttamiskanavia	heille.		

Kunnassa	toteutetaan	osallistavia	tilaisuuksia	erilaisten	teemojen	ympärillä.	Kuntalaisia	aktivoidaan	viesti-
mään	kunnasta.	Strategian	sisältöön	on	ollut	mahdollisuus	kuntalaisilla	vaikuttaa	avoimen	tilaisuuden	sekä	
sähköisen	kyselyn	kautta.	Yrittäjien	kanssa	toteutetaan	aamukahveja,	kuntalais-	ja	kyläiltoja.		

Pyrimme	myös	kuuntelemaan	kuntalaisia	aktiivisesti	ja	pyydämme	asiakaskohtaamisissa	palautetta	toimin-
nastamme	sekä	ideoita	kehittämiseen.	Kunnan	päätöksenteko	on	nopeaa,	harkitsevaa	ja	siinä	pyritään	huo-
mioimaan	 kuntalaisilta	 tuleva	 palaute.	 Lisäksi	 kuntalaisten	mielipiteitä	 kysytään	 erilaisilla	 asiakastyytyväi-
syyskyselyillä.	

	

	 	



	

TALOUS	JA	MITTARIT	
Taloustilanne	on	kunnalla	hyvä.	Velan	määrä	per	asukas	on	alle	maan	keskiarvon.	Kunnan	talous	on	ylijää-
mäinen.	

	

Vetovoimamittarit	

Tavoite	yli	4	000	asukasta	valtuustokauden	lopussa	(nyt	4	155)	

Työpaikkojen	nettolisäys	(entisiä	vähenee)	

Työttömyys-%	alle	10	%	(nyt	12	%)	

Matkailutulo	€,	2017	->	2021	

	

Talous	

•	Velkaa/asukas,	tavoite	velan	väheneminen	

• Muuttovoitto/-tappio,	tavoite	muuttovoitto	

	

Asiakaskyselyt	

•	Asiakastyytyväisyys	

• Yrittäjien	tyytyväisyys	

• Matkailijan	kokemus	Pihtiputaasta	

• Kesäasukkaan	kokemus	Pihtiputaasta	

• Opiskelijan	kokemus	Pihtiputaasta	

	

Työntekijät		

•	Työntekijöiden	tyytyväisyys	ja	innostus,	kyselyt	henkilöstöraportin	yhteydessä	

•	Poissaolo-%	laskee	




