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1. STRATEGIAPROSESSI 

Strategian laatiminen, toteuttaminen ja seuranta

Päätös Pelkosenniemen kuntastrategian laatimisesta tehtiin kunnanhallituksen kokouk-sessa 
17.8.2015. Strategiatyön laatimiseksi nimettiin työryhmä, johon kuului luottamus-henkilöstön pu-
heenjohtajisto ja johtavat viranhaltijat. 

Kuntastrategian sisällön määrittelee kuntalaki (410/2015,37§)

Strategian laatimisessa on haluttu korostaa osallisuutta. Työhön ovat osallistuneet kun-nanvaltuu-
tettujen lisäksi asukkaat ja kunnan henkilöstöä. Kuntalaisilla on ollut mahdolli-suus vaikuttaa vastaa-
malla työn etenemisen aikana avoinna olleisiin internet-pohjaisiin kyselyihin. Strategiaistunnoissa 
esiin nousseet näkökulmat ja painotukset muodostivat ”punaisen langan” strategialle. Lopullinen 
strategia on ollut nähtävillä sähköisenä versiona kunnan www-sivuilla sekä paperiversiona kirjastos-
sa ja luontokeskus Naavassa ajalla 2.-12.12.2016. 

Strategia on viestintää ja toimintaa ohjaten koko kuntakonsernia. Kunnan johdon tulee puhua tavoit-
teista ja keinoista, jotta strategiasta tulee henkilöstölle käytännön toimintaa. Strategian pitää tarjota 
konkretiaa ja jokaisella työntekijällä pitää olla käsitys siitä, miten hänen työnsä vie kohti tavoitetta. 
Kunnan strateginen johtaminen konkretisoituu käytännön toimintasuunnitelmien ja ohjelmien sekä 
seurannan ja arvioinnin kautta. Tavoitteena on, että suunnitelma ohjaa myös muiden strategian laa-
timiseen osallistuneiden organisaatioiden toimintaa niin, että yhdessä tehden vaikuttavuus saadaan 
mahdollisimman suureksi ja tulokset näkyvät kunnassa ja kuntalaisten arjessa.

Vuosittaiset tavoitteet ja toimenpiteet asetetaan kunnan talousarviovalmistelun yhteydes-sä. Toteut-
tamissuunnitelmissa esitetään keskeiset toimenpiteet ja vastuut. Strategian to-teutumista seurataan 
mittareiden avulla ja siitä raportoimaan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa. Mittarei-
ta kehitetään tarvittaessa. Strategiaa tarkistetaan valtuus-tokausittain. 

1.1 Kunnan nykytilanne, arvio tulevista muutoksista ja SWOT-analyysi

Strategiaa on laadittu varsin epävarmassa tilanteessa. Maailmantalouden yleinen epävar-muus ja 
erityisesti euroalueen heikentynyt kilpailukyky ja euron epävakaus ovat heijastu-neet Suomeen. 
Suomalaisten yritysten kilpailukyky on heikentynyt, mikä näkyy viennin vähenemisenä ja pitkään 
jatkuneen kauppataseen ylijäämän muuttumisena alijäämäksi. Tällä on suoraan vaikutuksia koko 
julkiseen talouteen. Työttömyys on kasvanut, valtion ja kuntien talous on heikentynyt ja julkinen 
talous on entisestään velkaantunut.
  
Maan hallitus on valmistellut isoja kuntarakenneuudistuksia ja päätöksiä on viety täytän-töön, useita 
päätöksiä vielä hiotaan. Kuntien toimintaan vahvasti vaikuttavat maakuntien ja niiden tehtävien ra-
kentaminen. Meneillään on samanaikaisesti valtionosuusjärjestelmän uudistus, jolla tämän hetken 
tietojen mukaan tulee olemaan negatiivisia vaikutuksia Pelkosenniemen kunnan talouteen. 
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Tällä hetkellä kuntien kautta kanavoidaan hyvin suuri osa yhteiskunnallisista palveluista. Palvelut 
ovat vahvasti säänneltyjä ja niihin kuluu suuri määrä resursseja. Nykyisessä taloustilanteessa re-
sursseja on liian vähän tarpeisiin nähden mikä näkyy kuntien ahdinkona. Kunnan palveluroolia ja 
tehtäviä tullaan tarkastelemaan kriittisesti ja on hyvin todennäköistä, että kuntien rooli yhteiskunnal-
listen palveluiden tuottajana ja järjestäjänä tulevaisuudessa muuttuu kun sote- ja maakuntauudistus 
viedään läpi. 

Pelkosenniemen nouseminen kriisikunnasta vaati aikaisemmin mm. verotuksellisia muu-toksia. 
Nykyään kiinteistöverot ovat hyvin merkityksellisessä roolissa kunnassamme. Pel-kästään voima-
laitoksesta saatava vero on noin 800 000 euroa vuodessa. Pelkosenniemellä on parhaimmillaan 
asukkaita ollut 2600, nyt asukkaita on 950.

Viimeisten vuosien aikana suurten kaupunkiseutujen merkitys on korostunut. On arvioitu, että ta-
loudellinen kehitys tulee perustumaan suurten kaupunkiseutujen ja niiden keskuskaupunkien ve-
tovoimaan ja kilpailukykyyn. On todennäköistä, että elinkeinoelämän, työpaikkojen ja työikäisen 
väestön keskittyminen harvoille elinvoimaisille kasvuseuduille jatkuu edelleen. Pelkosenniemen 
sijainti Kemijärven, Sodankylän naapurina sekä varsinkin Rovaniemen läheisyydessä antaa hyvät 
lähtökohdat myös Pelkosenniemen kehitykselle. Pelkosenniemen yksi tukipilari on matkailu ja sen 
kehittyminen. Kehityksen taustalla vaikuttaa useita muutosvoimia, kuten: 

Talouden globaali rakennemuutos ja sen vaikutukset paikallistalouteen. 
Kysymys siitä, mihin yritykset hakeutuvat ja investoivat tulevaisuudessa?

Kaupunkimaisen elämäntavan yleistyminen sekä arvojen ja elämäntapojen erilaistu-
minen. Nuorison hakeutuminen alueille, jotka tarjoavat hyvät opiskelu- ja työllistymis-
mahdollisuudet. Matkailijoiden hakeutuminen puhtaille ja turvallisille alueille

Ilmastonmuutos sekä energian hinnan nousu.   
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SISÄISET  
VAHVUUDET

â  Luonto ja puhdas ympäristö

â  Turvallisuus

â  Vahva paikalliskulttuuri

â  Aitous ja rohkeus

â  Kehittynyt matkailukeskus

â  Kansallispuisto

â  Kulttuurihistoriallisesti

 arvokkaat kylät

â  Nopea ja ketterä päätöksenteko

â  Yrittäjäystävällinen kunta

SISÄISET  
HEIKKOUDET

â  Väestökehitys

â  Yhteisen tahtotilan puuttuminen

â  Työpaikkojen  määrä

â  Kuntakuva

â  Kuituyhteyksien puute

â  Viestintä (sisäinen ja ulkoinen

ULKOISET  
MAHDOLLISUUDET

â  Arktisten alueiden

 kiinnostuksen kasvu

â  Luontomatkailu

â  Arvojen muuttuminen

â  Matkailun kehityspotentiaali

â  Matkailun kansainvälistyminen

â  Digitalisaatio

ULKOISET  
UHKATEKIJÄT

â  Valtionosuuksien kehitys

â  Aluepolitiikan heikentyminen

â  Alueiden eriarvoistuminen

â  Keskittämiskehitys

â  Kuntatalouden heikkeneminen

â  Saavutettavuus

Kuva 1. Pelkosenniemen kunnan SWOT-analyysi
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2. PELKOSENNIEMEN ARVOPERUSTA, 
 VISIO JA MISSIO

ARVOPERUSTA

“Tehdään yhdessä 
kaikkia kuunnellen 
ja yhteisön eduksi”

Kuuleminen ja sitouttaminen toimintaa ohjaavina arvoina ovat 
kiinteässä yhteydessä yhdessä tekemiseen kaikkia kuunnellen, 
uskaliain mielin ja koko yhteisön eduksi. Kuulemisen ja 
sitouttamisen keskipisteenä ovat asukkaat, joita kohdellaan 
yhdenvertaisesti ja tarpeita kuunnellen.

KUULEMINEN JA SITOUTTAMINEN

Tulevaisuussuuntautuneisuus arvona merkitsee ennakointia ja 
eri vaihtoehtojen punnintaa. Tulevia muutoksia on ennakoitava 
niin paikallisella kuin kansallisella tasolla. Palveluiden ja 
toiminnan määrätietoinen uudistaminen on yhteydessä 
toiminnan ja palveluiden tuloksellisuuteen sekä vaikuttavuuteen. 
Rakennetaan palveluita tietoon ja asiakkaiden tarpeisiin 
perustuen. Meidän on pidettävä tulevaisuuden uskomme yllä ja 
tehdä päätöksiä joiden kautta uskomme huomiseen vahvistuu 
ja monipuolistuu.

TULEVAISUUSSUUNTAUTUNEISUUS

”Ennakoidaan 
ja uskotaan 
huomiseen”

Luonto- ja kulttuuriympäristö ovat Pelkosenniemen kunnan 
vahvuuksia. Kulttuuriympäristö näkyy niin kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaassa rakennuskannassa kuin ihmisten arvossa 
pitämässään luonnonläheisessä pai-kalliskulttuurissa. Näitä 
arvoja on vaalittava ja siirrettävä tuleville sukupolville, jotta 
kotiseuturakkaus saa yhä useamman nuoren jäämään. 
Pelkosenniemeä kehitetään alueena kestävän kehityksen arvot 
huomioiden.

LUONTO- JA LÄHIYMPÄRISTÖ

”Ympäröivä 
luonto on 
vahvuutemme”
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Avoimuus ja ymmärrettävyys ovat tärkeä osa kunnan toimintaa 
ja luo pohjaa sille, että kuntalaiset tuntevat olevansa tasa-
vertainen osa yhteisöä. Päätöksenteon läpinäkyvyys ja 
tiedottaminen takaa sen, että päätöksenteko on julkisesti 
arvioitavissa ja mahdollistaa kuntalaisten osallistumisen kunnan 
tulevaisuuden suunnan määrittelyyn. Asukkaiden tarpeet sekä 
tietämys ovat meille tärkeitä ja arvostamme näitä näkemyksiä 
päätöksiä tehdessä.

AVOIMUUS JA YMMÄRRETTÄVYYS

”Toimintamme 
on avointa ja 
luotettavaa”

Avoimuus ja ymmärrettävyys ovat tärkeä osa kunnan toimintaa 
ja luo pohjaa sille, että kuntalaiset tuntevat olevansa tasa-
vertainen osa yhteisöä. Päätöksenteon läpinäkyvyys ja 
tiedottaminen takaa sen, että päätöksenteko on julkisesti 
arvioitavissa ja mahdollistaa kuntalaisten osallistumisen kunnan 
tulevaisuuden suunnan määrittelyyn. Asukkaiden tarpeet sekä 
tietämys ovat meille tärkeitä ja arvostamme näitä näkemyksiä 
päätöksiä tehdessä.

AVOIMUUS JA YMMÄRRETTÄVYYS

”Toimintamme 
on avointa ja 
luotettavaa”

VISIO JA MISSIO

VISIO

Luontoa arvostava aito rohkea 

Pelkosenniemi sykkii Lapin sydämessä 

luoden ympärilleen elinvoimaa 

ja hyvinvointia.

MISSIO

Pelkosenniemi mahdollistaa kuntalaisille 

edellytykset hyvälle elämänlaadulle ja 

turvalliselle, viihtyisälle asumiselle sekä 

yrityksille mahdollisuudet menestyä 

kansainvälisessä ympäristössä kestävän 

kehityksen periaattein.
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3. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET  

Alla on esitetty neljä keskeisintä painopistettä, johon seuraavien viiden vuoden aikana tullaan erityi-
sesti panostamaan. Poikkileikkaavana teemana on yhteisöllisyys. Painopisteet eivät ole tärkeysjär-
jestyksessä.

PAINOPISTE

LAPSISSA JA 
NUORISSA ON 
TULEVAISUUS

SELITE

Lapsista ja nuorista 
pidetään hyvä huoli.

Lapsille ja nuorille 
rakennetaan vankka 
osaamispääoman 
perusta laadukkaalla 
varhaiskasvatuksella 
ja perusopetuksella.

Kotiseutuun sitoutu-
minen ja sen arvosta-
minen lähtevät jo 
varhaiskasvatuksesta 
ja peruskoulutuksesta, 
ja se luo pohjan koti-
seudulle palaamiseen 
ammattiin valmistu-
misen jälkeen.

KESKEISET 
TAVOITTEET JA
TOIMENPITEET

Turvataan riittävät  
resurssit laadukkaaseen 
peruskoulutukseen 

Kehitetään päiväkodin  
ja koulun edellytyksiä 
parantaa lasten ja  
nuorten oppimista,  
viihtyvyyttä ja hyvin- 
vointia

Panostetaan teemalli-
seen koulutuksen  
tarjoamiseen mm. 
luonto, matkailu ja  
yrittäjyyskasvatus

Monipuolistetaan digi-
talisaation avulla koulu-
tustarjontaa ja lisätään 
yhteistyötä muiden 
koulujen kanssa

Luodaan lapsille ja  
nuorille aitoja osallis- 
tumisen ja vaikuttami-
sen kanavia

Ennaltaehkäisevä  
nuorisotyö

Vahvistetaan myönteistä 
kotiseutuidentiteettiä 

Järjestetään vapaa- 
aikatoimintaa ja  
harrastusmahdolli- 
suuksia lasten ja  
nuorten ehdoilla

MITTARIT

Päättötodistus ja  
jatko-opintopaikka 
(100 %)

Monipuolinen tarjonta 

harrastusmahdolli-
suuksissa

Lajien ja harraste- 
piirien määrä

Osallistujamäärät

Tapahtumien määrä

Toimivien yhdistysten 
määrä

Nuorille suunnatut 
kyselyt

Nuorisoneuvoston 
aktiivisuus

Paluumuutto
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PAINOPISTE

SENIORIT 
VOIMA- 
VARANA/  
AKTIIVINEN 
KOLMAS IKÄ

SELITE

Senioreiden toiminta- 
kyvystä ja tarpeista 
on huolehdittava sekä 
mah-dollistettava 
täysivaltainen ja  
aktiivinen osallistu- 
minen kunnan  
toimintaan. 

Ikäihmiset ovat kun-
nan voimavara.  
Aktiivisen ja elävän 
yhteisön kannalta 
tuetaan sukupolvet 
ylittävää yhteistyötä 
erilaisten toimin. 

Aktiivinen seniori- 
toiminta toimii  
kuntaimagon  
kohottajana ja  
houkuttelee  
senioreita palaamaan 
kotiseudulleen ja 
myös muita senioreita  
muuttamaan kuntaan

KESKEISET 
TAVOITTEET JA
TOIMENPITEET

Senioreiden oma- 
toimisuutta tukevien 
harrastusmahdolli- 
suuksien ja virkistys- 
toiminnan järjestäminen
 
Monipuolisten ja  
laadukkaiden lähi- 
palveluiden tarjoaminen

Uusien toimintatapojen 
kehittäminen  
(esim. ikäihmisten  
neuvola)

Palveluiden kehittä-
minen liikkuvampaan 
suuntaan

Kotona asumisen mah-
dollistaminen

Ikäihmisten tarpeiden 
huomi-oiminen  
tilaratkaisuissa

Sukupolvet ylittävää 
toimintaa (varamummo/
pappa, retkeily)

Mahdollistetaan  
muualta muuttavien 
senioreiden muutto

MITTARIT

Vanhusneuvoston 
aktiivisuus

Asiakastyytyväisyys-
kyselyt

Osallistujamäärät

Paluumuutto /  
uudet muuttajat

Harrastus- 
mahdollisuudet

Lajien ja harraste- 
piirien määrä

Ikääntyvien liikunta- 
ryhmien määrä

Yhteisölliset  
tapahtumat 
(ikäjakauman  
mittaaminen)

Turvallisuuden 
tunteen 
lisääminen

Kotona asuminen 
onnistuu palveluiden 
turvin toiminta- 
kyvyltään alentuneilta
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PAINOPISTE

TYÖLLISYYS
(Pelkosenniemen 
kunnan elinkeino- 
strategian tavoitteet 
ja toimenpiteet ovat 

osa työllisyysosiota)

SELITE

Yritykset ja yrittäjät 
luovat pohjan  
työllisyydelle 

Yritysneuvonnan  
laatu ja palvelukyky 
auttavat yritysten 
menestymistä ja  
ihmisten  
työllistymistä.

KESKEISET 
TAVOITTEET JA
TOIMENPITEET

Toteutetaan elin- 
keinostrategian  
kokonaisvaltaisesti

Vahvistetaan  
yrittämisen  
toimintaedellytyksiä

Panostetaan  
elinkeinopalvelujen 
riittävyyteen

Verkostomainen  
yhteistyö seudullisten 
yrityspalveluiden  
kanssa

Työpaja- ja työllisyys- 
toiminnan kehittäminen

Nuorten työllisyyden 
edistäminen mm.  
yrittäjäkasvatuksella

Yhdistysten ja  
järjestöjen tukeminen 
työllistäjinä/  
työnantajina 

Etätyön  
mahdollistaminen

Aktiivinen  
kotouttaminen

MITTARIT

Yritysten määrä

Uusien ympäri- 
vuotisten 
työpaikkojen määrä

Yrittäjyysilmapiiri

Kaavoitus

Elinkeinostrategian 
toteutuminen

Palveluseteli

Asiakastyytyväisyys-
kyselyt

Lupien käsittelyajat

Ilman toimenpiteitä 
olevien pitkäaikais- 
työttömien määrän 
väheneminen

Työmarkkinatuen kun-
taosuuden
pieneneminen

Aktivoivien toimen- 
piteiden piirissä  
olevien määrä
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PAINOPISTE

LÄHI- 
PALVELUIDEN 
JATKUVA
KEHITTÄ- 
MINEN

SELITE

Palvelut järjestetään 
laadukkaasti ja  
joustavasti yhteis- 
työssä eri tahojen 
kanssa.  

Huolehditaan palve-
luiden saatavuudesta 
joka puolella kuntaa

Palveluiden  
pysyminen kunnassa 
turvataan

Kunta turvaa edelly- 
tykset liikkuville  
palveluille ja kehittää 
erilaisten palvelu- 
kokonaisuuksien  
muotoja, joissa  
huomioidaan tasa- 
vertaisesti eri  
käyttäjäryhmien  
tarpeet.

KESKEISET 
TAVOITTEET JA
TOIMENPITEET

Kolmannen sektorin 
ja kunnan yhteistyön 
lisääminen

Olemassa olevien 
resurssien tehokas  
hyödyntäminen

Asiakaspiste lähi- 
palvelun tarjoajana 

Sote-edunvalvontaan 
panostaminen  

Maakunnan ja kunnan 
yhteistyön turvaaminen 
ja sujuvoittaminen 

MITTARIT

Asiakastyytyväisyyden 
seuraaminen

Käyttöönotetut  
palvelusetelit

Kunnassa saatavilla 
olevat lähipalvelut
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4. STRATEGISET LINJAUKSET JA TAVOITTEET

4.1 Henkilöstöpolitiikka 

Henkilöstön osaaminen ja työkyky ovat avainasemassa siinä, miten kunta organisaationa kykenee 
tuottamaan sille kuuluvat palvelut ja velvoitteet laadukkaalla tavalla. Toimiva henkilöstöpolitiikka on 
henkilöstön jaksamisen ja työkyvyn perusta. Hyvällä henkilöstöpolitiikalla edistetään osaavan, mo-
tivoituneen ja muutoskykyisen henkilöstön saamista ja pysymistä kunnassa.

Hyvä ja toimiva henkilöstöpolitiikka perustuu lähtökohtaisesti hyvälle johtamiselle, henki-löstöryhmi-
en toimivalle yhteistyölle sekä selkeille työnkuville.  Henkilöstöjohtamisen merkitys korostuu siinä, 
että sen avulla voidaan vaikuttaa koko työyhteisön ilmapiiriin positiivisesti, henkilöstön vaihtuvuu-
teen ja näin ollen vaikuttaa henkilöstökustannuksiin.

Työhyvinvointi koostuu monesta eri tekijästä ja siihen vaikuttavat monet seikat kuten työn organi-
sointi, työolot, puhtaat ja terveet työtilat, työn hallinta, riittävä työtehtävän vaatima osaaminen sekä 
työpaikan yleinen toimintatapa. Työnantajan on huolehdittava monipuolisesti työntekijöiden jaksa-
misesta.

Työtehtävien vaativuutta arvioidaan säännöllisesti ja tehtävänkuvaukset pidetään ajan tasalla. Hen-
kilöstön osaamisen kannalta on tärkeä pitää huolta tarvittavista resursseista työntekijöiden koulu-
tukseen.

Pelkosenniemen kunta on laatinut henkilöstöohjeistuksen, jonka kautta vaikutetaan tasa-puoliseen 
ja yhdenvertaiseen henkilöstöpolitiikkaan kunnan sisällä.
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TAVOITE KEINOT
 
Ammattitaitoisen henkilöstön  â  Huolellinen ja avoin rekrytointi
saatavuus ja pysyvyys â  Perehdyttäminen
 â  Ajantasainen TVA
 â  Oikeudenmukainen palkkaus työmäärä  
  ja vastuu huomioiden  
 â  Osaamisen jatkuva kehittäminen
 â  Vaikuttamismahdollisuudet omassa työssä
 
Työhyvinvointi â  Työhyvinvointisuunnitelman toteuttaminen
 â  Päihdeohjelman toteuttaminen
 â  Kehityskeskustelut
 â  Terveellinen työympäristö
 â  Laadukas esimiestyö
 â  Tehokas tiedottaminen
 â  Varhaisen puuttumisen malli
 â  Työkyvyn tuen ja seurannan malli
 â  Työhön paluun tuen malli
 â  Taukojumpat
 
Luottamushenkilöiden ja  â  Avoimuus
työntekijöiden luottamuksellinen â  Selkeät tehtävänkuvat
suhde ja selkeä roolitus â  Organisaatiokuvaus tehtävänkuvilla
 â  Hallintosäännön noudattaminen
 â  Operatiivisen toiminnan häiriöttömyys
 â  Huolellinen asioiden valmistelu
 â  Ennakoivat keskustelut
 â  Päätöksenteon johdonmukaisuus
 â  Talousarvion ja suunnitelmien noudattaminen
 â  Asiallinen kohtelu
 
Työmotivaatio â  Henkilöstöohjeistuksen toteuttaminen ja 
  säännöllinen päivittäminen
 â  Säännölliset henkilöstökyselyt
 â  Säännöllinen ja tasapuolinen tiedottaminen
 â  Ajantasaiset tehtävänkuvat
 â  Kokemus oman tehtävän merkittävyydestä
 â  Joustavat työajat ja työnsisällöt 
 â  Laadukas esimiestyö
 â  Organisaatiokuvaus tehtävänkuvilla
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4.2 Demokratia sekä vaikutusmahdollisuudet 

Kuntalain 22 §:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelun käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa 
kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen 
mahdollisuuksista. Osallistumisen keinoja on useita, muun muassa keskustelu- ja kuulemistilaisuu-
det, asukkaiden mielipiteiden selvittäminen päätöksenteon tueksi ja yleisesti tukemalla asukkaiden, 
järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Toimivan päätöksenteon pohjana on oltavana toimiva kunnan ja kuntalaisten vuorovaiku-tus. Tavoi-
tetilana on toimiva ja tehokas päätöksenteko, joka pohjaa kuntalaisten kuulemi-seen. Järjestöjen 
kanssa tehdään aktiivista ja toimivaa yhteistyötä.

Kuntalaisille suunnatun kyselyn kautta tärkeinä tiedotuskanavina pidetään kunnan kotisivuja, lehti-il-
moituksia, suoraa yhteydenottoa sekä kuntatiedotetta. Kuntalaisten tärkeinä pitämiä kanavia, jotka 
toimivat osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lähteenä kehitetään aktiivisesti. Erityisesti asuka-
siltojen/ kuntalaisraatien toimintaan kehitetään sekä tuetaan niin nuoriso-, vammais-, että vanhus-
neuvoston toimintaa.

TAVOITE KEINOT
 
Osallistaminen â  Aktiivinen tiedottaminen
 â  Dynasty-palvelun käyttö
 â  Osallistava talousarviovalmistelu
 â  Neuvostojen ja nuorisovaltuuston  
  toiminnan vakiinnuttaminen 
 â  Osallistuminen ja vaikuttaminen  
  mahdollistetaan monipuolisilla keinoilla  
  (käytössä sekä perinteiset että uudet välineet)
 â  Sähköiset palautekanavat ja  
  aloitemahdollisuudet
 â  Asukasillat ja kansalaisraadit
 â  Laaja-alaiset työryhmät
 
Vaikutusmahdollisuuksien  â  Laadukas ja säännöllinen tiedottaminen
parantaminen â  Säännölliset kyselyt
 â  Eri asiakasryhmien huomioiminen ja  
  kuuleminen
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4.3 Elinympäristö 

Luonto- ja kulttuuriympäristö ovat Pelkosenniemen kunnan vahvuuksia. Tästä johtuen viihtyisän, 
turvallinen ja elinvoimaisen elinympäristön takaaminen toimii asukkaiden hyvinvoinnin tukena sekä 
imagoa kohottavana tekijänä/ positiivista muuttoa tukevana tekijänä. Kunnan elinvoimaisuuden ja 
elinympäristön keskeinen sidos ymmärretään ja kunta tekee aktiivisia toimenpiteitä yhä viihtyisäm-
män ympäristön takaamiseksi.

Aktiivisten elinympäristöön liittyvien toimien tarvetta tukee kuntalaiskyselyn kautta saadut vastauk-
set. Kuntalaiset kokevat, että elinympäristö tulee kehittää aktiivisesti ja pitkäjänteisesti.

TAVOITE KEINOT
 
Viihtyisä ympäristö â  Kaavoitus
 â  Vanhojen asumattomien rakennusten  
  poisto kylämaisemasta
 â  Maisemanhoitosuunnitelman toteutus  
  kirkonkylällä
 â  Riittävien resurssien varaaminen 
  maisemanhoitoon 
 â  Yhteisöllisen maisemanhoidon tukeminen

4.4 Hyvinvointi ja palvelut 

Aluerakenneuudistuksen myötä kunta panostaa kuntalaisten hyvinvointiin, osallisuuteen, työllisty-
miseen ja toimintakykyyn. Kunnan rooli ennaltaehkäisevässä työssä korostuu ja kunta ottaa aktii-
visen roolin hyvinvoinnin mahdollistajana. Lähipalveluiden säilymiseen panostetaan erityisesti ter-
veydenhoito-, hammashoito-, kotihoito- ja neuvolapalvelut. Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluita 
tarjoavan tahon kanssa pidetään tiiviinä. Jatkossa tärkeitä ovat seuraavat palvelut:

Asiointipiste
Asumisen mielekkyyttä parannetaan tuomalla valtion ja viranomaisen palvelut lähelle asukkaita 
asiointipisteen kautta. Pelkosenniemen kunnassa toimii kunnan ylläpitämä julkisen hallinnon yhtei-
nen asiointipiste. Asiointipisteessä kunnan asukkaat voivat hoitaa asiansa Kelan, Poliisin lupahallin-
non, Verohallinnon, maistraatin, TE-toimiston ja kunnan kanssa. 

Sivistystoimen palvelut
Pelkosenniemi on yhteisö, jossa innostus ja ilo, toisten arvostaminen, turvallisuus sekä yhdessä 
tekeminen tukevat elinikäistä kasvua, hyvinvointia ja oppimista. Kunnan tärkeimpiä tehtäviä on pe-
ruskoulutus, josta vastaa Pelkosenniemen yhtenäiskoulu. Pelkosenniemen koulu on turvallinen ja 
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oppilaslähtöinen oppimisympäristö, jossa oppilaat huomioidaan yksilöinä ja heidän vahvuuksiaan 
tuetaan. Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on mukana positiivinen ja kannustava ote jolla 
tuetaan lapsen ja nuoren minäkuvaa ja vahvistetaan hyvää ja tervettä itsetuntoa. 

Koulu tekee tiivistä yhteistyötä liikunta-, nuoriso- ja kirjastopalveluiden kanssa, jonka myötä palvelut 
tuodaan lähelle oppilaita. Lapsia ja nuoria kannustetaan osallistumaan erilaisiin harrastuksiin ja yh-
teisiä tiloja käytetään ilta-aikaan monipuoliseen harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan. 

Kirjastopalvelut ovat yksi tärkeimmistä kunnan kulttuuripalveluista. Kirjastopalveluiden olemassa-
olosta huolehditaan jatkossa ja niitä toteutetaan asiakaslähtöisesti. Kirjastopalveluita kehitetään yh-
teistyössä Sompion kirjaston kanssa.  

Liikunta- ja nuorisopalvelut ovat olennainen osa sivistystointa ja kuntalaisten hyvinvointia. 
Hyvinvointipalveluihin panostetaan monipuolisilla ja kunnassa tuotettavissa olevilla palveluilla.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen 
Palvelut järjestetään lähellä kuntalaista ajatuksella: ”Sote – peruspalvelut säilyvät vauvasta vaariin 
lähipalveluna Pelkosenniemellä” Palvelujen järjestämisessä otetaan huomioon toimialan alueelliset 
olosuhteet, lainsäädännön kehitys ja sen vaatimukset. Tavoitteena ovat laadukkaat ja kustannuste-
hokkaat palvelut ja tarkoituksenmukaiset rakenteet. Nykyistä yhteistoimintaa Pelkosenniemi-Savu-
kosken kansanterveystyön kuntayhtymässä kehitetään ja pyritään varmistamaan palveluiden saa-
tavuus myös Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. 

Teknisten palveluiden järjestäminen 
Tekniset palvelut järjestetään taloudellisesti, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti alueen asukkai-
den ja toimijoiden tarpeet huomioiden. Palveluiden järjestämisessä huomioidaan yhteistyömahdol-
lisuudet alueella. Yhteisöjen omaa vastuuta kasvatetaan ja otetaan käyttöön uusia toimintamalleja, 
joilla voidaan tuottaa hyvinvointia ja viihtyvyyttä yhdistysten ja järjestöjen sekä yritysten kautta.

Asumispalvelut ja tavoitteet kiinteistöjen omistajuudelle ja hoidolle 
Kunta tarjoaa käytettävissä olevien resurssien puitteissa houkuttelevia ja hyväkuntoisia asuntoja 
Pelkosenniemen vuokrataloyhtiöiden kautta.

Kiinteistöjen omistajuutta koskevissa ratkaisuissa kunta arvioi aina tulevaisuuden tarpeet. Kiinteistö-
jä hoidetaan ja ylläpidetään suunnitelmallisesti ja taloudellisesti tuottavasti. 

Yhteistyössä järjestettyjä palveluita (vuonna 2016)

PALO- JA PELASTUSTOIMI: Lapin pelastuslaitos huolehtii Lapin, sen asukkaiden 
ja La-pissa vierailevien turvallisuudesta.

TERVEYDENHOITOPALVELUT: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 
kuntayhtymä vastaa perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon  
palveluiden tuottamisesta sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon  
yhteensovittamisesta. Tavoitteena on säilyttää terveyspalvelu lähipalveluina.
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MAASEUTUPALVELUT: Maaseutuhallinnon Itä-Lapin yhteistoiminta-alue tuottaa 
yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut. Kemijärven kaupunki  
vastaa yksikön toiminnasta. 

JOUKKOLIIKENNEPALVELUT: Joukkoliikennepalveluilla tuetaan kuntalaisten 
asumista kotonaan taajaman ulkopuolella ja mahdollistetaan kuntakeskuksessa 
asioiminen.

KIRJASTOPALVELUT: Sompion kirjasto (Pelkosenniemen, Savukosken ja  
Sodankylän kuntien yhteinen kirjastolaitos) tarjoaa laadukkaat ja asiakaslähtöiset 
kirjasto- ja tietopalvelut alueen nykyisille ja tuleville asiakkaille. 

KANSALAISOPISTOPALVELUT: Kemijärven kansalaisopisto on vapaan  
sivistystyön aikuisoppilaitos, jonka omistaa Kemijärven kaupunki.  
Opiston toiminta-alue Itä-Lapissa on Kemijärvi, Pelkosenniemi ja Savukoski.

MUSIIKKIOPISTOPALVELUT: Koillis-Lapin musiikkiopisto on alueellinen taide- 
oppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän 
mukaista musiikin opetusta perus- ja opistotasolla sekä musiikin varhais- 
kasvatuksessa. Mu-siikkiopiston toiminta-alueeseen kuuluvat Kemijärven kaupunki 
sekä Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kunnat  
(Opetuksen järjestämislupa/OKM)

TEKNISET PALVELUT: Pyhä-Luosto Vesi Oy hoitaa vesihuoltoa alueella ja yhtiön  
omistavat tasaosuuksin Kemijärven kaupunki ja Sodankylän sekä Pelkosenniemen 
kunnat. Rakennustarkastajan palveluita tarjotaan myös Savukosken kunnassa.

Seutuyhteistyö
Seutuyhteistyötä tehdään sekä Itä-Lapin kuntayhtymän kautta mutta myös tarvittaessa muiden 
kanssa joustavasti. (rakennustarkastaja, terveyspalvelut yhteisen kuntayhtymän kautta), lisäksi 
meillä on Savukosken ja Kemijärven kanssa yhteinen ympäristöterveydenhuolto. Pelkosenniemi 
tarjoaa Savukoskelle myös elinkeinokoordinaattorin palveluita. 

TAVOITE KEINOT
 
Hyvinvoinnin tukeminen â  Hyvinvointikertomus päätöksenteon tukena,  
 â  Hyvinvointikertomuksen toteuttaminen ja  
  säännöllinen päivittäminen

Pelkosenniemi vanhusten  â  Ikäihmisten neuvola
paratiisi â  Viriketoimintaa

Peruspalvelut pysyvät kunnassa, sisältäen lasten ja nuorten perhepalvelut

Joustava yhteistyö naapurikuntien kanssa
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4.5 Kuntatalous 

Talouden tasapainottaminen
Vuosina 2017 – 2021

KESKEISET KEINOT tavoitteisiin pääsemiseksi ovat:

Lisää tuloja kunnan kassaan
Valtionosuudet pienenevät 2017 vuonna lähes 100 000 euroa vuoteen 2016 verrattuna ja arvioiden 
mukaan jatkavat laskuaan myös seuraavina vuosina. Samaan aikaan verotulot pienenevät myös 
noin 90 000 euroa verrattuna 2015 talousarvioon, mutta arvioiden mu-kaan verotuloja kertyy lisää 
rakentamisen virkistymisen ja työllisyyden nousun myötä.

Pelkosenniemen kunta tekee ennakkoluulottomasti päätöksiä, jotta valtionosuusmenetys-ten tilalle 
saadaan muita tulolähteitä. Esimerkiksi omasta omaisuudesta saatavaa tuottota-soa nostetaan ja 
kaikkia verotuloja, asiakasmaksuja sekä omavastuita tarkastellaan en-nakkoluulottomasti.

Palvelurakenteen muutostarpeet

Verrattuna samankokoisiin kuntiin, palvelurakenteen kustannustarkastelussa Pelkosen-niemellä on 
mennyt kohtuullisesti perusturvan osalta.

Pelkosenniemen - Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä, joka tuottaa terveyden-hoitoon liit-
tyvät palvelut, toimii tehokkaasti. Opetus- ja sivistystoimi edellyttää tämän tar-kastelun mukaan toi-
mia. Liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat Pelkosenniemen vahvuuksia ja selkeästi tärkeä 
vetovoimatekijä tulevaisuudessa mutta vaativat myös re-surssien tarkempaa kohdentamista.

Liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa sekä nuorisotyössä kunta toimii jatkossa yh-dessä kol-
mannen sektorin, kuten järjestöjen, kyläyhdistysten ja seurojen kanssa. Kunta hyödyntää uudet 
teknologian mahdollistamat palvelumahdollisuudet sekä liikkuvat palve-lumuodot. 

Investointitoimenpiteet

Kunnan talous on ollut ylijäämäinen viimeiset vuodet, jatkossa näin ei ehkä ole. Toisaalta investoin-
titarve on ollut niin suuri, että vuosikate ei ole riittänyt kattamaan nettoinvestointeja. Kunta on vel-
kaantunut ja on tätä nykyä velkaantumisasteeltaan keskimääräistä tasoa On selvää, että kunnassa 
investointitarpeita on jatkossakin. Pelkosenniemen kunnan tulee investoida järkevästi ja tuottavasti. 
Myös erilaisia rahoitusmuotoja tulee tarkastella ennakkoluulottomasti.

Säästöjä tuottavia investointeja ei lyhyessä ajassa kyetä tekemään. Pitkän tähtäimen in-vestointi-
suunnitelmat liittyvät katuvalaistuksen uusimiseen sekä kunnan kiinteistöjen siirtymiseksi maaläm-
pöön. Investointien tuotto ajoittuu noin 10 vuoden päähän.



Tavoitteet 2021 mennessä

TAVOITE KEINOT

Vuosikate suhteessa  â  Kunnan talous kestävällä pohjalla
nettoinvestointeihin 100 %
 
Omavaraisuusaste yli 55 % â  Ennakoiva ja toimintaa tukeva  
  taloussuunnittelu
 
Suhteellinen velkaantuneisuus â  Taloussuunnittelu prosessimaisemmaksi
alle 45 % â  Tehokkuuden lisääminen
 â  Raportointi toimintaa ohjaavaksi
 â  Tasapainoinen ja terve kuntatalous
 â  Investoinnit/summa = n. poistot/summa  
  suunnitelmalliset investoinnit
 â  Verotulojen kasvattaminen kilpailukykyisen  
  veroäyrin säilyttämiseksi
 â  Nettoinvestoinnit tasapainossa keskipitkällä  
  aikavälillä
 â  Tuloksellinen ja tarkoituksenmukainen  
  konserniohjaus
 â  Kunta osaavana ostajana ja  
  hyvä hankintamenettely
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SANASTO

Arvo 
Arvot ovat yhteisön/organisaation omaksumia hyvinä ja tärkeinä pidettäviä toimintaperiaatteita, jot-
ka viestivät yhtei-sön/organisaation tarkoituksesta. Niiden tehtävänä on auttaa ja tukea yksilöiden ja 
ryhmien yhteistyötä. Arvot muodostavat osal-taan kunnan kehittämisen perustan ohjaten valintoja 
ja näin ollen kunnan toimintaa tulevaisuudessa.

Strategia  
Strategia tarkoittaa suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Strategian pää-
määränä kilpailumarkkinoilla on saavuttaa kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin. Strategia liittyy erityi-
sesti organisaatioiden johtamiseen

SWOT-nelikenttäanalyysi  
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) on Albert Humphreyn kehittämä menetelmä, jota 
käytetään mm. Organisaa-tioiden strategioiden laatimisessa ja ongelmien tunnistamisessa, arvioin-
nissa ja kehittämisessä.

SWOT-analyysissä kirjataan ylös analysoidun asian:
 â  sisäiset vahvuudet (Strengths)
 â  sisäiset heikkoudet (Weaknesses)
 â  ulkoiset mahdollisuudet (Opportunities)
 â  ulkoiset uhat (Threats)

SWOT-nelikentän vasemmalla puolella esitetään myönteiset ja oikealla puolella negatiiviset asiat 
sekä alaosassa ulkoiset ja ylä-osassa sisäiset asiat.

SWOT-analyysin pohjalta voidaan tehdä päätelmiä, miten vah-vuuksia voidaan käyttää hyväksi, mi-
ten heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi, miten tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään ja mi-
ten uhat vältetään. Tuloksena saadaan toimintasuunnitelma siitä, mitä millekin asialle pitää tehdä.

Visio 
Visio on kuva organisaation toivotusta tulevaisuuden tilasta, johon halutaan pyrkiä. Sen tulee olla 
tarpeeksi haastava, muttei mahdoton. Hyvä visio antaa selkeät suuntaviitat ja helpottaa strategiaan 
kytkeytyvien mittarien valintaa.

Missio
Missio on yhteiseksi koettu näkemys organisaation tarkoituksesta. Se kertoo miksi organisaatio on 
olemassa ja mitä se on tekemässä.
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Pelkosenniemen kunta
Sodankyläntie 1 A  98500 PELKOSENNIEMI

etunimi.sukunimi@pelkosenniemi.fi
www.pelkosenniemi.fi


