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KEMIÖNSAAREN STRATEGIA
– NYT JA TULEVAISUUDESSA

Kemiönsaaren kunnan uuden strategian laatiminen on ollut 
antoisaa. Kaikilla kunnan asukkailla ja koko henkilökunnalla on 
ollut mahdollisuus vaikuttaa yhteisen tulevaisuutemme rakenta-
miseen. Olemme tavanneet  ihmisiä eri puolilla Kemiönsaarta, 
julkaisseet kyselylomakkeita verkossa ja järjestäneet kaikille av-
oimen työpajan.  Halusimme tehdä strategiaprosessista avoimen 
ja siksi kutsuimme kaikki kiinnostuneet Kemiönsaarelta osal-
listumaan tähän prosessiin. Uskomme lujasti siihen, että yhdessä 
tekemällä saadaan enemmän aikaan.

Päätimme pitää ennallaan edellisen strategiamme arvot. Muilta 
osin päätimme aloittaa tyhjältä pöydältä. Strategia on suuntaa 
antava ja kattava, mutta lyhyt ja ytimekäs. Sen tarkoituksena 
ei ole antaa valmiita vastauksia kaikkiin kysymyksiin, mutta se 
osoittaa suunnan, jonne olemme menossa. Se sisältää Kemiön-
saaren kunnan yleiset tavoitteet. Strategia huomioidaan kerran 
vuodessa talousarviotyötä aloitettaessa. 

Strategian tulee näkyä jokapäiväisessä työssämme, ja se 
jalkautetaan henkilökunnan ja päättäjien pariin. Kunnalle 
laaditaan konkreettinen toimintasuunnitelma, jotta stra-
tegiset päämäärät toteutuvat.

Lämpimät kiitokset kaikille, jotka ovat omalla panoksellaan osal-
listuneet Kemiönsaaren uuden yhteisen kartan ja kompassin 
luomiseen. Työ tulevaisuuden, elinvoimaisen Kemiönsaaren kun-
nan hyväksi on alkanut – tervetuloa mukaan.

Yhdessä vahvemmiksi!
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VISIO – KEMIÖNSAARI  VUONNA 2021

Kemiönsaari on Suomen joustavin 
ja elinvoimaisin saaristokunta –  
jolle on luonteenomaista aktiivinen 
yritystoiminta inspiroivassa,  
merellisessä ympäristössä.

”
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Avoin työskentelytapamme kasvattaa luottamusta. 
Haluamme kaikkien tuntevan olevansa tervetulleita Kemiönsaarelle  
ja haluavan jäädä kuntaamme. Olemme kaikki Kemiönsaari-lähettiläitä. 

Teemme uutterasti töitä voidaksemme elää ja toimia vireässä ja eteen-
päin pyrkivässä kunnassa. Yhteinen tehtävämme on toimia elinvoimai-
sen kunnan ja hyvinvoivien kuntalaisten hyväksi.

Löydämme tehokkaampia ratkaisuja ja uusia keinoja jatkuvan uudistu-
misen kautta. Yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella muiden toimijoiden 
kanssa selviydymme tulevista uudistuksista.

ARVOMME

Avoimuus

Aktiivisuus

Uudistuminen
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#Tulevaisuuden 
Kemiönsaari

Toimintamme  
on avointa  

ja yhteisöllistä

Kannamme vastuun 
omasta ja toistemme 

hyvinvoinnista

Teemme työtä  
elinvoimaisen  
Kemiönsaaren  

hyväksi

STRATEGISET TAVOITTEET

Toimintaa 
ohjaava  

talousraami
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Kemiönsaari on asukkaitaan varten.  
Toimintamme perustuu avoimuuteen ja 
haluun kehittyä kokeilemalla – ja virheistä 
oppimalla.

Kunnan toimijat ovat aktiivisessa vuoro- 
vaikutuksessa asukkaiden kanssa. Me  
teemme asioita yhdessä, ystävällisesti ja 
tehokkaasti. 

TOIMINTAMME  
ON AVOINTA  
JA YHTEISÖLLISTÄ
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TAVOITE TOIMENPITEET AIKATAULU MITTARI

Helposti lähestyttävä 
ja avoin toimintatapa

Kehitämme digitaalisia kanaviamme  
voidaksemme paremmin vastata  
informaatio- ja palvelutarpeisiin. 

Jatkuvaa Kanavien käyttäjien määrä.

Tapaamme asukkaitamme luontevissa 
yhteyksissä ja kuulemme heitä erilaisissa 
avoimissa tilaisuuksissa heille tärkeissä 

asioissa.

Jatkuvaa
Avointen tilaisuuksien 

lukumäärä ja osallistuja-
määrä.

Palveluissamme toteutamme yhden 
luukun periaatetta silloin kun se on 

mahdollista.
Jatkuvaa Yhden luukun periaate 

otetaan käyttöön

Osallistamme kuntalaiset päätöksen-
tekoon jo suunnitteluvaiheessa.  

Luomme viiteryhmiä. 
2018 Viiteryhmien määrä.

Erilaisten sidos- 
ryhmien ja kunnan 
toiminnan edelleen 

kehittäminen

Kehitämme kunnan  
kumppanuuspöytätoimintaa. 2017 Kumppanuuspöytiä  

otetaan käyttöön.
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Luonnon monimuotoisuus ja kipakka 
merituuli antavat kestävän pohjan asuk-
kaiden hyvinvoinnille. Palveluillamme  
luomme hyvät edellytykset hyvinvoinnin 
ennakoivalle edistämiselle. Tuotamme  
tehokkaasti kuntalaisten tarvitsemat  
palvelut. Kemiönsaaren asukkaiden hyvin-
vointia ja palvelujen tarvetta mitataan 
säännöllisesti. 

Aktivoimme ryhmät jotka tarvitsevat  
tukeamme. Elinvoimaiset ikääntyvät ihmi-
set ovat voimavaramme.

KANNAMME 
VASTUUN  
OMASTA  
JA TOISTEMME 
HYVINVOINNISTA
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TAVOITE TOIMENPITEET AIKATAULU MITTARI

Hyvinvoinnin 
edistäminen 

Kemiönsaarella

Laadimme lakisääteisen 
hyvinvointikertomuksen. 2017 Hyvinvointikertomuksen 

laadinta.

Mahdollistamme kuntalaisten oman 
vastuunoton hyvinvoinnistaan. Jatkuvaa

Otamme huomioon terveys- ja hyvin-
vointinäkökulman päätöksenteossa. 2018 Tutkimme vaikutuksia 

toimialoittain.

Otamme käyttöön ikäihmisten kotona 
asumista helpottavat tekniset ratkaisut. 2018

Meillä on toimiva yhteistyö 
maakunnan kanssa. 2019

Toimimme koulutusmahdollisuuksien 
pysyttämiseksi hyvällä tasolla – ”päivä-
kodista toisen asteen koulutukseen”.

Jatkuvaa

Kouluissamme annetaan yrittäjä- 
kasvatusta, johon osallistuvat yrittäjät 

ja kolmas sektori.
2018 Yrittäjäkasvatusta  

annetaan.

Monipuoliset ja  
hyvät palvelut

Kehitämme ja määrittelemme kunnan 
palvelutason. Koko kauden Kuntalaisten arviot 

kyselyissä.

Huomioimme asiakkaan näkökulman 
palveluissamme. Jatkuvaa

Kuntamme tarjoaa hyvät 
ulkoilumahdollisuudet. Jatkuvaa
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Haluamme myös vastaisuudessa olla  
menestyvä kunta.
 
Aktiiviset yrittäjät luovat edellytykset 
monipuoliselle elinkeinoelämälle. 

Myönteinen yritysilmasto ja aktiivinen 
elinvoimapolitiikka rakentuvat yhteis- 
työssä alueen eri toimijoiden kanssa.   
Matkailuelinkeino pitää saaren tunnettuna.

Monipuoliset koulutusmahdollisuudet 
ovat tärkeitä Kemiönsaarelle. 

Vapaa-ajan asukkaat viettävät tulevaisuu-
dessa pitempiä aikoja Kemiönsaarella,  
joten heidän intressit huomioidaan.

TEEMME TYÖTÄ
ELINVOIMAISEN
KEMIÖNSAAREN
HYVÄKSI
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TAVOITE TOIMENPITEET AIKATAULU MITTARI

Vireä elinkeinoelämä 
ja yritysmyönteinen 

kunta

Teemme yhteistyötä ja verkostoidum-
me aktiivisesti yrittäjien kanssa sekä 

innostamme heitä kehittymään.
Jatkuvaa Uusien yritysten 

lukumäärä / vuosi.

Hyödynnämme luonnon ja saariston 
mahdollisuuksia matkailuelinkeinon 

edelleen kehittämiseksi.
Jatkuvaa

Ryhdymme toteuttamaan elinkeinoelä-
män vaikutusten arviointia päätöksen-
teossa elinkeinoelämän huomioimiseksi 

jo valmisteluvaiheessa.

2018 Arviointimalli laadittu. 

Toimimme aktiivisesti sen puolesta,  
että kunnastamme tulee seudun  

elinkeinoystävällisin kunta.
Jatkuvaa Kysely yrittäjille + 

kansalliset mittaustulokset.

Pyrimme aikaansaamaan joustavat ja 
mahdollistavat kaavoitusprosessit hyvien 

infrastruktuuriratkaisujen luomiseksi 
yrityksille.

Jatkuvaa
Kunnan + yrittäjien 
yhteisten kokousten 

lukumäärä.

Vapaa-ajan asukkaat 
voimavarana

Hyödynnämme vapaa-ajan asukkaiden 
mielenkiinnon kuntaamme kohtaan ja 
edistämme heidän mahdollisuuksiaan 

muuttaa saarelle vakituisiksi asukkaiksi.

2017 Vapaa-ajan asukkaiden 
viiteryhmän luominen.

Kestävä kehitys
Teemme uuden ympäristöohjelman. 2018 Valmis ympäristöohjelma. 

Suosimme lähellä tuotettua 
kun se on mahdollista. Jatkuvaa

Elinvoimainen saaristo Päivitämme saaristo-ohjelman. 2017 Päivitetty vuoden aikana.

Kokeilukulttuuri Ryhdymme toteuttamaan 
kokeilukulttuuria toiminnassamme. 2017 Uusien kokeilujen määrä.

Kasvava tulomuutto

Jatkamme Kemiönsaaren hyvän palvelu-
tason markkinointia houkutellaksemme 
uusia asukkaita paikkakunnalle ja nykyi-
siä asukkaita viihtymään saarella. Lasten 

saari -konseptia kehitetään.

Jatkuvaa Uusien asukkaiden  
määrä / vuosi.
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TASAPAINOINEN
JA SUUNNITEL-
MALLINEN TALOUS

Palvelutuotantomme on jatkossa te-
hokkaampi ja asiakaslähtöisempi. Kunta- 
konsernin omistuksiin ja investointien 
hallitsemiseen laaditaan selkeä toiminta-
suunnitelma. 

Kemiönsaaren strategiassa on eri koh-
tia ja toimenpiteitä, joiden toteutuminen  
vaikuttaa kunnan talouteen. Toimenpiteet 
toteutetaan hallitusti kunnan talous huo-
mioiden. Talous antaa raamit toiminnalle. 
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TAVOITE TOIMENPITEET AIKATAULU MITTARI

Kunnan talous on vahva Teemme pääsääntöisesti 
positiivista tulosta. Jatkuvaa Tilikauden tulos.

Verotus ja  
taksat / maksut

Pidämme tuloveroprosentin 
kilpailukykyisellä tasolla.

Pidämme kiinteistöveron  
kilpailukykyisellä tasolla.

Jatkuvaa
Veroprosentti ja 

kiinteistöveroprosentit alle 
maan keskiarvon.

Toimiva kunnan 
organisaatio

Uudistamme poliittisen organisaation  
ja palveluorganisaation. 

Huolehdimme siitä, että oikea ihminen 
on oikeassa paikassa.

Jatkuvaa

Organisaatiorakenteen uu-
distaminen – operatiivinen 
organisaatio ja luottamus-

henkilöelimet.

Suunnitelmallisuus 
investoinneissa 
ja velkamäärän 

pienentämisessä

Laadimme pitkäjänteisen ja poliittisesti 
juurrutetun investointisuunnitelman. 2017–2021 Lainamäärä per asukas.

Tehokas ja asiakas- 
lähtöinen palvelu- 

tuotanto

Luokittelemme kiinteistömassan 
palveluiden järjestämissuunnitelman 

pohjalta.
2017–2018

Palveluiden järjestämis- 
suunnitelma.

Kiinteistömassan salkutus 
palveluiden järjestämis- 

suunnitelmaan perustuen.
Tarkastelemme palveluiden tuotanto- 
tapoja – omat palvelut vai täydentävät 

ostopalvelut.
2017 Palveluseteleiden  

täydentävä käyttöönotto.

Optimoimme henkilöstöresurssit ja 
tehtävien uudelleen järjestelyt. Jatkuvaa Henkilöstömitoituksen 

laatiminen.
Otamme yhdistykset, kolmannen  

sektorin mukaan palvelutuotantoon.

Tarjoamme kunnan tiloja yhdistyksille 
tilankäytön tehostamiseksi.

2017

Omistajaohjaus 
tytäryhtiöissä Omistajaohjaus kuntakonsernissa. 2017

Omaisuuden luokittelu.

Konserniohjeiden 
päivittäminen.
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MITÄ, MILLOIN, MITEN 2016

Valtuusto, kunnanhallitus
12.5. Hanko
1.9. Kasnäs (esimiehet mukana)
14.11. Valtuuston iltakoulu
30.11. Kunnanhallitus
15.12. Valtuusto

Asukastapaamiset
11.5. Four C, Taalintehdas
2.6. Eugenia, Västanfjärd
6.6. Villa Lande, Kemiö
9.6. Backom Café, Hiittinen

Kysely
1) www.kimitoon.fi kesä–elokuu, 73 vastausta
2) Intra / henkilöstökysely, kesä–elokuu, 43 vastausta

Muuta
Kunnan johtoryhmä (21.4., 27.5., 8.8., 6.10.)
Nuorisoparlamentti (28.9.)
Taalintehtaan koulun yhdeksäsluokkalaiset (3.6.)

Yhteensä 380 henkilöä mukana!
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KUNTASTRATEGIAPROSESSI

4/2016 6/2016 8/2016 10/2016 12/2016

Kunnanvaltuusto (KV) Strategiaseminaari
”Tulevaisuus”

12.5.2016
KV

Strategiseminaari
1.9.2016

KV
+ Esimiehet

KV Iltakoulu 
14.11.2016

Strategiapäätös
30.11.2016 KH

KV
15.12.2016

Kunnanhallitus (KH)

Yrittäjät, yhdistykset

Kunnan 
henkilöstö

Kunnan  
johtoryhmä

Aloituspalaveri
21.4.2016

Henkilöstökysely
6–8/2016

Strategiapalaveri 2
27.5.2016

Workshop  
Kemiö 6.6.2016

Strategiapalaveri 3
8.8.2016

Strategiapalaveri 4
6.10.2016

Konsultti ja  
yhteyshenkilö (FCG) Prosessin suunnittelu, valmistelu, resursointi, toteuttaminen ja laadun varmistaminen

Kuntalaiset

www-sivut, some: #TulevaisuudenKemiönsaari, kuntalaiskysely 6–8/2016

Kuntalaistilaisuudet: 
Taalintehdas 11.5., Västanfjärd 2.6., Dalsbruks skolan yhdek-
säsluokkalaiset 3.6., Workshop Kemiössä 6.6., Hiittinen 9.6., 

Taalintehtaan tori 11.6., Nuorisoparlamentti 28.9.

15




