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Kuhmoisten visio on ytimekäs sekä asiakas- ja palvelulähtöinen, eikä 

sitä ole kuorrutettu liioilla sanoilla ja ilmaisuilla. Kunnan 
Organisaatiota tai yksittäisiä funktioita ei ole haluttu liikaa tuoda 

esille. Visiossa korostuu Kuhmoisten kyky ja halu vaalia alueen 
luontoa ja elinympäristöä. Visio henkii tasa-arvoa. Tavoitteena on 

aikaan saada sujuvuutta niin kuntalaisten kuin muidenkin alueella 
viihtyvien arkeen ja vapaa-aikaan. Kuhmoinen ei myöskään eristy: 

myös yhteydet ja yhteydenpito lähelle ja kauemmaksi on tärkeää. 

 
 

 
 

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 
 

Talous  Taloudellinen tilanne kohentuu luomalla 
todellisia edellytyksiä yrittäjyydelle, 

asumiselle ja sujuville yhteyksille sekä 
järjestämällä kunnan palvelut oikein 

mitoitettuina ja kustannustietoisesti. 

Asiakas  Kunta on kuntalaisia ja vapaa-ajan 

asukkaitaan varten, mikä näkyy 
osallistumismahdollisuuksissa, lähipalveluissa 

sekä sitoutumisessa ja asenteissa. 

Henkilöstö  Osaava riittävä ja asioihin panostava 

henkilöstö sekä motivoitunut 
luottamushenkilöstö luovat perustan kunnan 
toiminnalle. 

Prosessit ja rakenteet  Päällekkäisyyttä ja tehottomuutta tulee karsia 

alueellisesti tarkasteltuna. 
 Voimavarat tulee keskittää arvon luontiin 

kuntalaisten verorahoille. 

 Tuotantotoiminnan ohjaus on sujuvaa ja 
tasokkaan omistajaohjauksen mukaista. 

 
 

 
 

 

 
Kuhmoisissa on luontaista elinvoimaa, tekemistä ja 
laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. 

Kuhmoisten tunnetusti luonnonkauniissa ympäristössä 
arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet muualle 

toimivat. 
 



KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT 

 
 Kriittiset menestystekijät ilmaisevat asioita, joissa onnistuminen on 

 ratkaisevaa vision suuntaan etenemiseksi. Strategian toteuttamisen 

 kannalta  keskeisiä asioita ja kriittisiä menestystekijöitä ovat 
 yleensä rakenteet, motivaatio- ja kannustejärjestelmät, 

 tavoitteiden konkreettisuus sekä ohjausmalli. Nämä  kuvaavat 
 hyvin myös Kuhmoisten onnistumisen kulmakiviä. 

 
 

Talouden näkökulma 

Kriittinen menestystekijä Strateginen tavoite 

Tuloksellinen yhteistyö 
palvelutuotannossa 

 Tuottavuuden parantaminen 
 Kapasiteetin oikea mitoitus 
 Yksikkökustannusten alentaminen 

Tulorahoituksen vahvistaminen  Veropohjan vahvistaminen 

 Valtionosuuksien säilyttäminen. 

 
 

Kriittisissä menestystekijöissä ja niitä koskevissa strategisissa 

tavoitteissa tulevat talouden näkökulmasta esille koko Suomen 
kuntasektorille olennaiset asiat: tuottavuuden parantaminen, 

ohjausotteen terävöittäminen suhteessa esimerkiksi kuntayhtymiin 
sekä kokonaisvaltaisen seurannan ja mittaamisen kehittäminen, jotta 

eri toimenpiteiden vaikutuksia ja päätöksenteon seurauksia voidaan 
suunnitella ja ennen kaikkea ennakoida. 

 
 
Asiakasnäkökulma 

Kriittinen menestystekijä Strateginen tavoite 

Laadukkaiden julkisten 
palveluiden saatavuuden ja 
saavutettavuuden turvaaminen 

 Tavoitetasojen asettaminen 
 Informaatio- ja verkkopalvelut 
 Seudulliset palvelut 

Eri ikä- ja muiden ryhmien 

tarpeiden huomioon ottaminen 

 Asiakasryhmiin perustuvat 

palvelut 
 Uudet palvelumuodot 

 
 

Edellä kuvatut asiakasnäkökulman kriittiset menestystekijät tuovat 
selvästi esille väestöpohjan merkityksen Kuhmoisille. Tilanteessa 

jossa ihmisillä ja yhteisöillä on todella mahdollisuus valita, kunnan on 
huolehdittava asiakaslähtöisyydestä ja houkuttelevuudesta. Erityisesti 

nuorempi sukupolvi odottaa ajasta ja paikasta riippumattomat 

palvelut, joita tarjotaan tietoverkkojen välityksellä. Tällaiset palvelut 
voivat olla puhdasta informaatiota (aukioloaikoja, yhteystietoja, 

karttoja ym.) tai aitoja palveluita (neuvontaa, ajanvarausta, 
viranomaispäätöksiä). 
 



Henkilöstön ja kyvykkyyksien näkökulma 

Kriittinen menestystekijä Strateginen tavoite 

Tyytyväiset ja motivoituneet 

avainhenkilöt 

 Henkilöstösuunnitelma 

 Seudullinen yhteistyö 

Koko henkilöstön osaaminen ja 
kyvykkyydet 

 Tehtävänkuvausten tarkentaminen 
 Osaamisen kehittämisohjelma 

 
 

Henkilöstönäkökulmasta löytyy moniulotteisuutta. 

Työntekijänäkökulmasta tarkasteltuna työtyytyväisyyden oletetaan 
kohentuvan, mikäli organisaation tehtävänkuvat ja työtavat 

vastaavat henkilöstön osaamisprofiileja ja toimintatyylejä. 
Työnantajanäkökulmasta tuottavuus ja hallittavuus puolestaan 

paranevat, kun henkilöstö on motivoitunutta ja työskentelee heille 
soveltuvissa tehtävissä. Nämä tekijät aikaansaavat myönteisen kehän 

motivaatiolle ja kyvykkyyksien hyödyntämiselle, mihin liittyvää 
potentiaalia Kuhmoisten luottamushenkilöistä ja virkamiehistä 

varmasti löytyy. 
 

 

Toimintatapojen ja -rakenteiden näkökulma 

Kriittinen menestystekijä Strateginen tavoite 

Palveluiden järjestämisessä ja 

tuottamisessa käytettävien 
toiminta- ja ohjausmallien oikea 
omaksuminen 

 Tilaaja-tuottaja -mallin tilaajan 

roolin soveltaminen: 
markkinaehtoisuus, 
kustannustehokas toteuttaminen 

ja roolien sisäistäminen 
 Omistajaohjauksen 

tarkoituksenmukainen 
järjestäminen 

Sujuvat ja suoraviivaiset 
prosessit vuorovaikutuksessa 

 Toimivat pelisäännöt kuntalaisten 
osallistumiseen, seutuyhteistyöhön 
sekä sisäisten resurssien väliseen 

kanssakäymiseen 

 
 

Toimintatavoissa ja rakenteissa piilevät todelliset kriittiset 

menestystekijät, joiden ratkaiseminen on merkittäviltä osin 

Kuhmoisten omissa käsissä. Toimintatapojen kehittämisessä on kyse 
ennen kaikkea tahdosta ja yhteiseen hiileen puhaltamisesta mutta 

myös asioiden yksityiskohtaisesta dokumentoinnista (ohjausmalli, 
mittarit, raportit, kaikkien tiedossa ja käsillä olevat toimintaohjeet 

ym.) ja niiden johdonmukaisesta eteenpäin viemisestä. 
 

 
 
 

 
MITTARIT JA TAVOITETASOT 



Talous 

 
o Työn tuottavuus paranee 5 % vuodessa 3-5 vuoden ajan. 

o Ylimääräistä kapasiteettia ei käytännössä ole, vaan 
toiminta-aste vaihtelee 80 - 90 % paikkeilla seuraavan 3-5 
vuoden ajan. 

o Yksikkökustannukset alenevat 5-7 %. Muutos on pysyvä 
valitulla tarkasteluajanjaksolla.1 

o Verotulot kasvavat 3 % vuodessa seuraavan 5 vuoden ajan. 
o Valtionosuudet säilyvät vuoden 2007 tasolla. 

 

Asiakas 
 

o Keskeisille palveluille asetetaan laatu- ja muut standardit. 
o Informaatio- ja verkkopalveluita lisätään nykyiseen 

tilanteeseen verrattuna. 

o Seudullisia palveluita syntyy lisää 3-5 kpl. Nämä voivat olla 
myös edellä mainittuja sähköisiä palveluita, joiden 

rakentamiseen on seudullisesti yleensä enemmän 
potentiaalia. 

o Muodostetaan asiakasryhmät eli -segmentit.2 
o Uusia palvelukonsepteja syntyy 3-5 kpl nykytilaan nähden. 

 

Henkilöstö 
 

o Laaditaan seutuyhteistyön ja uudet palvelukonseptit 
huomioon ottava uusi henkilöstösuunnitelma, joka on 
voimassa strategia-aikajänteen ajan. 

o Tarkistetaan toistaiseksi voimassa olevat 
tehtävänkuvaukset jokaisen työntekijän osalta. 

o Tehdään osaamiskartoitus ja osaamisen kehittämisohjelma. 
o Edellä mainittujen pohjaksi voidaan tehdä 

henkilöstöbarometri. Asteikolla 1-5 tulisi keskipitkän 

aikavälin tavoitteeksi asettaa vähintään 4-alkuinen 
keskiarvo. 

 
Prosessit ja rakenteet 
 

o Sovelletaan tilaaja-tuottaja -mallia tilaajan roolissa. 
Otetaan sovellus käyttöön v. 2009 alusta. Käyttöönoton 

yhteydessä asetetaan taloudelliset tavoitteet myös itse 
mallille. 

o Laaditaan tavoitteet Kuhmoisten omistajaohjaukselle. 

Toteutetaan samaa periaatetta kuin edellä taloudellisten 
tavoitteiden osalta. 

o Uudistetaan toimintasääntö tms., johon toimintaperiaatteet 
voidaan suoraan kirjata tai josta ne voidaan johtaa. 

                                            
1 Yksikkökustannuksissa on mukana kaikki kustannukset (työ-, kapasiteetti- ja esimerkiksi 

materiaalikustannukset, joissa voidaan odottaa kuntien toiminnasta riippumatonta nousua.) 
2 Näissä keskeisiksi ryhmiksi tunnistettiin mm. ikäihmiset, lapsiperheet, loma-asukkaat, 

yrittäjät ym. 



 Suuntaudutaan ulospäin ja kirjataan ylös osa-alueet, joilla 

halutaan vaikuttaa seudullisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. 
Ilmastonmuutos on yksi suositeltava teema. 


