
Kaustinen on sinun

Ilmakuva: SK Drones



Valokuvat: Krista Järvelä, Arto Kuorikoski

Alueensa palveluiden keskus 

Kansainvälinen ja kilpailukykyinen kunta

Asukkailla vahva usko kunnan kehitykseen ja tulevaisuuteen

Yhteistyön ja kestävän toiminnan avulla 

Mahdollistaa edellytykset hyvälle elämälle

Yritysmyönteinen, viihtyisä ja palveleva



Painopisteet:

Hyvinvoinnin edistäminen

Vetovoimaisuuden kehittäminen

Toimintakulttuuri ja johtaminen



Painopiste1:

Hyvinvoinnin edistäminen

Tavoitteenamme on, että:

▪ Laadukkaat ja edullisesti tuotetut lähipalvelut

▪ Toisen asteen opiskelupaikat houkuttelevia

▪ Monipuolinen tilojen käyttö

▪ Viihtyisä, terveellinen ja liikkumaan kannustava asuin- ja 

elinympäristö

▪ Alueiden monipuolinen käyttö ja rakentaminen

▪ Palveluidemme vetovoimaisuus

▪ Yhteinen Kaustisen kunnan tarina syntyy luovuutta käyttäen 

yhdessä (henkilöstö, kolmas sektori ja asukkaat)

Aktiivisia ja hyvinvoivia kuntalaisia 

Tarkoituksenmukaisia, asiakaslähtöisiä ja joustavia palveluita

Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa

Valokuva: KIIRAJ



Painopiste 2:

Vetovoimaisuuden kehittäminen

Tavoitteenamme on, että:

▪ Kaustinen tunnetaan 

▪ kulttuuri, elävä kulttuuriperintö, teollisuus ja luonnonvarat

▪ Houkutteleva uusille asukkaille ja yrityksille

▪ Oikein suunnatulla kaavoitus ja infra 

▪ Kuntakeskus vahva alueen kaupallinen palvelukeskus

Vetovoimainen ja aktiivinen yritysympäristö

Alueen palveluiden keskus. 

Panostukset teollisuus-, liike- ja asuntoinvestointeihin

Tunnettavuuden lisääminen viestintää ja markkinointia kehittämällä

Uusien digiratkaisujen hyödyntäminen

Valokuva: Keliber



Painopiste 3:

Toimintakulttuuri ja johtaminen

Tavoitteenamme on, että:

▪ Kuntakonsernimme toiminta on kestävällä pohjalla ja toimii 

tuloksekkaasti. 

▪ Päätöksentekomme ja yhteistyömme perustuu myönteisyyteen, vahvaan 

me-henkeen ja osallisuuteen.

▪ Kuntakonsernilla on toimivat, terveelliset ja turvalliset toimitilat joiden 

käyttöaste on korkea. 

▪ Olemme houkutteleva työnantaja ja meillä on hyvinvoiva, osaava ja 

sitoutunut henkilöstö.

Tuki asukkaiden vaikutusmahdollisuuksille ja sosiaaliselle 

oikeudenmukaisuudelle

Kestävä kuntatalous 

Työelämän laadun ja palvelutuotannon tuloksellisuuden kehittäminen 

Luotettava työnantaja, hyvä ilmapiiri

Kestävän kehityksen periaatteet ja avoimuus

Esimiestyön, koulutuksen ja osaamisen kehittäminen

Aktiivinen ja vastuullinen omistaja

Tytäryhteisöt toteuttavat omalla toiminnallaan kuntastrategiaa ja 

kuntakonsernin kokonaisetua

Valokuva: Arto Kuorikoski



Keskeiset strategiset mittarimme

Valokuva: Arto Kuorikoski

Asukaslukumme 

kasvaa 

keskimäärin 

1,5 % vuodessa

40 uutta 

vuokra-asuntoa 

vuosina 

2019-2020

Toisen asteen 

opiskelijoiden 

määrä kasvaa

Yritysten ja työllisten 

määrä kasvaa

Tasapainoinen 

kuntatalous

Hyvinvoivat 

kuntalaiset ja 

henkilöstö

Keski-Pohjanmaan 

keskitasoa edullisemmin 

tuotetut laadukkaat 

kuntapalvelut

Kuntalaisten 

hyvinvointi paranee

Kuntatalouden tunnusluvut

• Talouden ennakointitieto

• Henkilöstökertomus

• Hyvinvointikertomus

• Seudulliset vertailut ja 

tutkimukset

• Maakunnan 

vertailutieto



Kiinteistö- ja 

toimitilaohjelma

Vapaa-aikapalveluiden 

kehittämissuunnitelma

Osallistuva kuntalainen

-kehittämisohjelma

Strateginen 

maankäytön 

suunnittelu ja 

kaavoitus

Kunnan markkinointi  

ja viestintä-

suunnitelma

Kaivos-

teollisuuden 

kokonais-

suunnitelma

Keskustan 

kehittämis-

suunnitelma

Toimintakulttuurin ja johtamisen 

kehittämisohjelma

Omistajapoliittinen 

ohjelma

Henkilöstö-

suunnitelma

Digi2021 –

digitalisoinnin 

kehittämis-

ohjelma

Toteutetaan kuntatyöntekijöiden ja kuntalaisten 

arjessa

Yhteinen asia

Osa jokapäiväistä työtä ja toimintaa

Määritellään vastuut, osatavoitteet ja toimenpiteet

Seuranta ja edistymisen arviointi Kuntalaiset 

keskiössä

Elävä 

kulttuuriperintöstrategia

Uusia 

digiratkaisuja 

vetovoiman 

lisäämiseksi!



Valokuva: Keliber Oy



Painopisteet:

1) Hyvinvoinnin edistäminen

2) Vetovoimaisuuden kehittäminen

3) Toimintakulttuuri ja johtaminen

Kierretään keskustellen kolme painopisteiden mukaista ryhmää a 7 min.

Vastataan alla oleviin kysymyksiin post it –lapuille: 

A vihreä, B vaaleanpunainen, C voimakas pinkki 

A) Miten tämä painopiste toteutuu arjen työssäni?

B) Miten voin vielä työssäni edistää tämän painopisteen toteutumista?

C) Mitä haluan viestiä painopisteen mukaisesta yhdessä kehittämisestä

kollegoille, esimiehille ja päättäjille? Entä mitä huoltajille?


