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1. LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA 

Kuntalain vaatimuksen kuntastrategialle 

Kuntalain 7 § mukaisesti kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa 

tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät. 

Kunta voi sopimuksen nojalla ottaa hoitaakseen muitakin kuin itsehallintoonsa 

kuuluvia julkisia tehtäviä. 

Kuntalain 38 § mukaan kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän 

kuntastrategian mukaan. Kuntalain 37 § mukaisesti kunnassa on oltava 

kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän 

aikavälin tavoitteista.  

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 

2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen; 

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 

4) omistajapolitiikka; 

5) henkilöstöpolitiikka; 

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. 

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista 

toimintaympäristön muutoksista 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 seuraavasti: talousarvio ja -suunnitelma on 

laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan 

tehtävien hoitamiseen turvataan.  

Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. 
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2. VISIO JA MISSIO 2020 

Joroisten kunnan visio 

Joroisten kunta on tunnettu ihmisläheisenä ja vapaa-ajan mahdollisuuksia 

tarjoavana maaseutumaisena kuntana, joka tarjoaa monipuoliset palvelut ja 

viihtyisän asuinympäristön keskellä Savoa. 

 

Joroisten kunnan missio 

Joroisten kunta tuottaa ja järjestää kuntalaisten päivittäin tarvitsemat palvelut, 

toimii joroislaisten edunvalvojana sekä kehittää aktiivisesti alueen 

elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. 

 

3. HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 

Kuntalain mukaisesti Joroisten kunta pyrkii edistämään asukkaidensa 

hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Hyvinvointia edistääkseen 

kunta: 

1. kehittää kunnan elinvoimaa ja toimintakykyä pitkäjänteisesti ja 
kokonaisvaltaisesti. 

2. tunnistaa eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeet sekä -odotukset ja luo 
edellytyksiä hyvään elämään palveluiden järjestämisen kautta. 

3. ehkäisee ja vähentää sosiaalisia ongelmia ja eriarvoisuutta. 
4. tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa kunnan asukkaiden 

hyvinvoinnin edistämiseksi. 
5. tekee laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämiseksi sekä hyvinvointitietouden keräämiseksi. 
 

Hyvinvointia edistäviä palveluita ovat mm. koulutus, kirjastot, kansalaisopistot, 

kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä 

liikuntatoiminta. Joroisten kunta tukee alueen yhteisöjen hyvinvointityötä. 

Hyvinvointityön vaikutuksia seurataan ja arvioidaan hyvinvointikertomuksessa. 

 



 

 
   5 

4. TALOUS JA OMISTAJAPOLITIIKKA 

Itsenäinen Joroisten kunta tavoittelee talouden tasapainoa vuoteen 2020 

mennessä toteuttamalla yhteisvaikutukseltaan noin miljoonan euron talouden 

tasapainottamistoimet vuoden 2015 tasoon verrattuna. 

Talouden tasapainottamista tehdään toiminnan kulurakennetta kehittämällä sekä 

tulorahoitusta lisäämällä. Talouden tasapainottamiseksi tähtäävät toimenpiteet 

hyväksytään vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä osana talousarviota. 

Kunnan omaisuutta hoidetaan huolellisesti ja tuottavasti osana kunnan pitkän 

aikavälin tavoitteita. Varallisuuden hoidossa ja kunnan sijoitustoiminnassa 

noudatetaan valtuuston hyväksymiä sijoitustoiminnan perusteita. 

 

Kunnan ja kuntakonsernin taloudelliset tavoitteet: 

- kuntatalouden hoidon vähimmäistavoitteena on, että kumulatiivista 
alijäämää ei kerry 

- konsernin tasolla tarkasteltuna alijäämän tulee olla selkeästi alle 1000 
euroa/asukas 

- kunnan sekä konsernin lainamäärän tulee pienentyä pitkällä aikavälillä 
tarkasteltuna 

 

Kunnan ja kuntakonsernin talouden hoidossa otetaan lisäksi huomioon 

lainsäädännön asettamat tavoitteet. 
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5. HENKILÖSTÖ 

Joroisten kunnan tavoitteena on taata hyvinvoiva, osaava ja työstä innostunut 

henkilöstö. Henkilöstön määrä ja rakenne määritellään palvelutarpeen ja 

taloudellisten toimintaedellytysten pohjalta. Kunnan toiminnassa huomioidaan 

työllistämiseen liittyvät velvoitteet siten, että työllistämistoiminta on aktiivista läpi 

kunnan organisaation. 

Joroisten kunnan henkilöstön osalta noudatetaan seuraavia keskeisiä 

periaatteita ja toimintatapoja: 

- Työnantaja kohtelee henkilöstöä yhdenvertaisesti ja noudattaa omassa 
toiminnassaan yhteisiä toimintatapoja. 

- Henkilöstösuunnittelu kytkeytyy kiinteästi kunnan palvelutuotannon 
suunnitteluun.  

- Palvelurakenteen muutostarpeissa työnantaja varmistaa henkilöstön 
osaamisen ja valmiudet tarvittaessa myös uusiin tehtäviin.  

- Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on, että työntekijä tuntee kuuluvansa 
organisaatioon ja kokee, että työnantaja tarvitsee hänen osaamistaan ja 
työpanostaan. 

- Henkilöstölle tiedotetaan asioista oikea-aikaisesti ja kattavasti. Toimintaa 
ohjaavat määräykset ja ohjeet saatetaan keskitetysti henkilöstön 
nähtäville. 

- Työhyvinvointiin panostetaan sekä esimiestyössä että 
työterveyshuollossa.  

 

Henkilöstöhallinnon osalta tulevaisuuden tarpeisiin varaudutaan vuosittain 

talousarvion laadinnan yhteydessä päivitettävällä henkilöstösuunnitelmalla, jolla 

varaudutaan henkilöstön eläköitymiseen ja vaihtuvuuteen. 
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6. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISEN JA TUOTTAMISEN TAVOITTEET 

Hallinto 

Hallinnon järjestäminen 

Joroisten kunta noudattaa hallintolain mukaisia hyvän hallinnon periaatteita. 

Kunnan hallinto järjestetään asianmukaisesti kuten kuntalaissa ja hallintolaissa 

säädetään. Kunnan hallinnon tavoitteena on olla kevyt ja joustava, mutta 

toiminnaltaan tehokas. Hallinto tekee monipuolista ja kuntalaisille lisäarvoa 

tuottavaa yhteistyötä eri sidosryhmien ja naapurikuntien kanssa. 

 

Työllisyystoiminnan järjestäminen 

Työllistämistoiminta järjestetään jatkossa koordinoidusti yhden hallinnon kautta, 

jolloin kokonaisuuden hallinta on helpompaa. Toiminnan järjestämisessä otetaan 

huomioon asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet mahdollisimman hyvin. 

- Työllistämistoiminnan tavoitteena on edistää yksilön työelämävalmiuksia 
ja luoda mahdollisuuksia työllistymiseen vapaille työmarkkinoille. 

 
- Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja järjestetään koko organisaation ja 

kolmannen sektorin kautta. Työllistämispalvelujen järjestämistä 
kehitetään siten, että toiminta on yhä enemmän omarahoitteista. 

 

 

Sivistyspalvelut 

Sivistystoimen johtamisjärjestelmä 

Sivistystoimen johtamisjärjestelmä rakennetaan sivistystoimen tehtävien ja 

toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi, taloudelliseksi ja tehokkaaksi. 

Johtamisjärjestelmällä pyritään turvaamaan järjestettävien palveluiden laatu, 

saatavuus ja ohjattavuus.  

Sivistystoimen johtamisjärjestelmän kehittämisessä otetaan huomioon 

muuttuva palvelutarpeen, lainsäädännön ja rahoituksen kehitys.  
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Johtamisjärjestelmä ja johtavassa asemassa olevien viranhaltijoiden määrä 

suhteutetaan palveluverkon ja palvelutarpeen kehityksen mukaisesti pitkän 

aikavälin tavoitteet huomioiden. 

 

Varhaiskasvatus ja perusopetus 

Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja 

kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta.  

Perusopetuksen tavoitteena on, että jokainen nuori jatkaa opintojaan toisella 

asteella ja suorittaa siellä tutkinnon. 

Toiminnan järjestämisessä huomioidaan kulloinkin voimassa oleva 

lainsäädäntö, toimialaa ohjaavat säädökset, opetussuunnitelman tavoitteet 

sekä kunnan taloudelliset ja toiminnalliset resurssit. 

 

Lukio 

Lukiokoulutusta on saatavissa Joroisten kirkonkylän koulukampuksella 

järjestäjätahosta riippumatta. Lukiokoulutus toimii tiiviissä yhteistyössä 

perusopetuksen kanssa. 

 

Vapaa-aikatoimi 

Kuntalaisten hyvinvointia tukevat ja lisäävät vapaa-ajan palvelut järjestetään 

taloudellisesti, tehokkaasti, laadukkaasti ja kuntalaislähtöisesti. 

Nuorisotyöllä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistetään nuorten 

aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista. 

Liikuntatoimi luo edellytykset kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista 

yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa 

tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen 

huomioon myös erityisryhmät. 

Kulttuuritoimen tavoitteena on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa 

sekä ylläpitää museotoimintaa. 

 

Kirjasto 

Joroisissa toimii nykyaikainen kirjasto, jossa on kattavasti tarjolla niin 

sähköistä kuin perinteistäkin lainattavaa. 



 

 
   9 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen 

Palvelut järjestetään lähellä kuntalaista ajatuksella: ”Sote – peruspalvelut 

säilyvät vauvasta vaariin lähipalveluna Joroisissa” 

Palvelujen järjestämisessä otetaan huomioon toimialan alueelliset olosuhteet, 

lainsäädännön kehitys ja sen vaatimukset. Tavoitteena ovat laadukkaat ja 

kustannustehokkaat palvelut ja tarkoituksenmukaiset rakenteet. 

- Nykyistä yhteistoimintaa Varkauden kaupungin kanssa kehitetään siten, 
että sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan tulevaisuudessa Joroisten 
kuntalaisille hallinnollisesti oman palvelualueen kautta. Tavoitteena on 
että, Joroinen toimii omana hallinnollisena yksikkönä, jolla on oma 
palvelualuepäällikkö/vastuullinen johtaja ja oma budjetti. 

 

 

Tekniset palvelut 

Teknisten palveluiden järjestäminen 

Tekniset palvelut järjestetään taloudellisesti, kustannustehokkaasti ja 

laadukkaasti alueen asukkaiden ja toimijoiden tarpeet huomioiden. 

Palveluiden järjestämisessä huomioidaan yhteistyömahdollisuudet alueella. 

- Viranomaisyhteistyötä syvennetään Keski-Savon kuntien kanssa 
ympäristötoimessa ja rakennusvalvonnassa. 

- Vesihuoltoa kehitetään yhdessä Keski-Savon vesi Oy:n sekä muiden 
alueen toimijoiden kanssa. 

 

Tavoitteet kiinteistöjen omistajuudelle ja hoidolle 

Kunta tarjoaa käytettävissä olevien resurssien puitteissa houkuttelevia ja 

hyväkuntoisia asuntoja. 

- Kiinteistöjen omistajuutta koskevissa ratkaisuissa kunta arvioi aina 
tulevaisuuden tarpeet. 

 
- Kiinteistöjä hoidetaan ja ylläpidetään suunnitelmallisesti ja taloudellisesti 

tuottavasti. 

 

- Kunnan asuntojen hallinnointi keskitetään.  
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7. INVESTOINNIT 

Kunnan investointisuunnitelma toteutetaan tarveharkinnan kautta. 

Investoinneilla pyritään edistämään kunnan palveluntuotantoa, tuottamaan 

työpaikkoja, houkuttelemaan kuntaan uusia yrittäjiä ja asukkaita sekä 

edistämään kuntalaisten hyvinvointia. 

 

8. YHTEISTOIMINTA JA OSALLISUUS 

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 

Joroisten kunta järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia osallistua 

kunnassa valmisteilla olevien asioiden valmisteluun ja niihin vaikuttamiseen 

erilaisin keinoin. Näitä keinoja ovat muun muassa avoimet keskustelu- ja 

kuulemistilaisuudet, tiedotustilaisuudet, yhteistoiminta paikallisten yhdistysten 

kanssa sekä erilaiset neuvostot. 

Kunta huomioi omassa tiedottamisessaan ja viestinnässään eri 

käyttäjäryhmien tarpeet ja tuottaa aktiivisesti tietoa julkisten tiedotuskanavien 

kautta kunnan toimintaan ja päätöksentekoon liittyen. Kunta tehostaa 

sähköisten palveluiden ja sähköisen viestinnän käyttöä. 

Kuntalaisten kuuleminen ja kuntalaisilta saatu palaute huomioidaan eri 

toimialoilla toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.  

 

Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyö 

Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistä palvelutuotantoa kehitetään ja 

aktivoidaan. Kunta määrittelee periaatteet ja tavoitteet kunnan toimiala-

avustuksille ja varaa niille vuosittain talousarvioon määrärahan. Avustusten 

perustavoitteena on tuottaa lisäarvoa ja hyvinvointia kuntalaisille ja täydentää 

kunnan omaa palvelutuotantoa. 
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9. ELINYMPÄRISTÖN JA ALUEEN ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN 

Kaavoituksen ja maankäytön tavoitteet 

Kaavoituksen ja maankäytön tavoitteena on kuntaimagon ja elinympäristön 

parantaminen koko kunnan alueella. 

Vakituisen asumisen käyttöön kaavoitetaan uusia houkuttelevia asuinalueita 

ranta-alueille olemassa olevien taajamien läheisyyteen (Kirkonkylä ja Kuvansi). 

Kaava-alueiden houkuttelevuutta lisätään kehittämällä kunnallisteknisiä 

valmiuksia näillä alueilla. 

- Kolpan ja Kirvesniemen alueet kaavoitetaan asuinrakentamiseen. Alueilla 
pääpaino on pientalovaltaisessa rakentamisessa. 

 
Haja-asutusalueen rantojen kaavoituksessa huomioidaan loma-asumisen 

edistäminen ja tulevaisuuden tarpeet. 

- Paron Pitkäniemi muutetaan loma-asuntoalueeksi. 
 

Kunta edistää omalla toiminnallaan koko kunnan tieverkoston kunnossapitoa eri 

toimijoiden tarpeet huomioiden. Keinoina muun muassa: 

- yksityistieavustukset 
- edunvalvonta ELY-keskuksiin  
- yhteistoiminta alueen toimijoiden kanssa tarpeiden selvittämiseksi (esim. 

yritykset ja asukkaat) 
 

Strategisesti tärkeät alueet kartoitetaan ja varaudutaan maanhankinnoilla eri 

toimijoiden tarpeisiin. Alueiden kartoituksessa ja maanhankinnassa sekä 

olemassa olevien alueiden kehittämisessä huomioidaan ainakin matkailun, 

teollisuuden, kaupan ja asumisen kehittyminen ja tulevaisuuden tarpeet. 

- lentokenttäalueen kehittäminen 
 

5-tien risteysalueen rakentumista edistetään kunnan toimesta 

- selvitetään ns. vastaanottohallin rakentamisen tarvetta ja edellytyksiä. 
- edistetään alueen kehittymistä aktiivisen myynnin ja markkinoinnin 

keinoin. 
 

Matkailun ja vapaa-ajan toimintaedellytyksiä edistetään Kotkatharjun alueella. 
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- Laaditaan Master Plan kirkonkylä-lentoasema-Kotkatharju-Golf-Saimaa-
väliselle alueelle 

 

Elinkeinojen ja elinvoimaisuuden kehittäminen 

Kunta edistää omalla toiminnallaan alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 

ja työllisyyden kasvua. 

  
Kunta seuraa aktiivisesti talousalueella sekä kansallisilla ja kansainvälisillä 

markkinoilla tapahtuvaa kehitystä. Kunta toimii ennakoivasti ja 

ennakkoluulottomasti sekä ylläpitää tarvittavia resursseja. Kunta hyödyntää 

käytettävissä olevat julkisen rahoituksen mahdollisuudet ja yhteistyöverkostot.  

 
 

Alkutuotanto 

Joroislaisia tuotteita on valtakunnallisesti kuluttajien tietoisuudessa. NonFood 

tuotanto jalostetaan alueella biopolttoaineeksi. 

- Kunta tekee aktiivista edunvalvontatyötä sekä edistää käytettävissä 
olevin keinojen ja resurssien puitteissa maa- ja metsätalouteen sekä 
niihin liittyvien liitännäiselinkeinojen infraa sekä tukee ympäristön- ja 
maankäytöllisin keinoin toimialan kehittymistä ja kasvua.  

- Olemassa olevia brändejä hyödynnetään yhteistyössä ao. yritysten 
kanssa.  

 
 

Kylien elinvoiman ylläpitäminen 

 

Kylät ovat asumisen ja yrittämisen, lähinnä alkutuotannon ja siihen liittyvän 

jatkojalostuksen alueita. Palvelut ovat pääosin saatavilla kunnan 

keskustaajamassa. 

- Huolehditaan kylien infrasta, ml. tietoliikenneyhteydet, kunnan tehtäviin 
kuuluvalla ja luottamushenkilöiden päättämällä tasolla.  

- Edistetään uusiutuvien energioiden käyttöä kunnassa ja 
myötävaikutetaan biotalouteen liittyvän yritystoiminnan kehittymiseen. 

- Toimitaan yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kylien 
elinvoimaisuuden edistämiseksi. 
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- Hyödynnetään kunnan ja kylien markkinoinnissa olemassa olevia 
vetovoimatekijöitä. 

 

Lentoliikenne ja lentoaseman alue 

 

Vaihtoehto 1: 

Alueella harjoitetaan lentoliikennetoimintaa. Kolmioreittilento Joroinen - 

Savonlinna – Helsinki, välilaskureitti Kajaani-Joroinen-Helsinki tai jokin muu 

reittilento mahdollistaa sujuvan matkustamisen pääkaupunkiseudulle ja sieltä 

jatkolentojen hyödyntämisen ajankäytöllisesti järkevällä tavalla. 

- Kunta huomioi liikenne- ja viestintäministeriön lentoliikennestrategian 
mukaiset tavoitteet.  

- Kunta toimii aktiivisesti lentoliikenteen kehittämiseksi. 
 

Vaihtoehto 2: 

Alueella ei harjoiteta reittilentoliikennetoimintaa, jolloin lentoaseman alueella on 

monipuolista yritystoimintaa. 

- Kunnalla on aktiivinen rooli mahdollisten omistusjärjestelyjen 
käynnistyessä.  

- Alue ja siihen liittyvät vetovoimatekijät saatetaan valtakunnallisten ja 
kansainvälisten investorien sekä kaupallisten ja teollisten toimijoiden 
tietoon. 

 

Matkailu 

Kunnassa olevien majoituspaikkojen määrä kasvaa. Markkinoilla olevien 

majoituspaikkojen laatu vastaa asiakkaiden tarpeita ja kulutustottumuksia. 

- Kunta kannustaa nykyisiä yrityksiä kehittämään toimintaansa edelleen 
sekä pyrkii löytämään uusia toimijoita / investoijia toimialalle ja alueelle.  

- Matkailun kehittämis- ja markkinointityötä tehdään alueellisen yhteistyön 
kautta, jonka lisäksi verkostoidutaan Itä-Suomen alueella yhteisen 
matkailubrändin luomiseksi. 

 
 

Tietoliikenneyhteydet 

 

Kunnassa on 2 – 3 aluetta laajakaistayhteyksien piirissä. 
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- Kunta lisää kuntalaisten tietoisuutta valokuituyhteyden mahdollistamista 
palveluista sekä tiedonsiirron laadusta ja tietoturvasta.  

- Yhteyksien rakentaminen aloitetaan markkinaehtoisuuden perusteella. 
Kunnan rahoitusosuus on maksimissaan Liikenne- ja viestintäministeriön 
määrittelemä 33 prosenttia kokonaiskustannuksista tai muu 
tarkoituksenmukainen taso. 

 
 

Valtatie 5 risteysalue 

 
Markkinaehtoisesti elävä, monipuolinen kauppa- ja teollisuusalue joka palvelee 

VT5:n liikennettä ja kuntalaisia. Alueella oleva teollisuus toimii kansallisilla ja 

globaaleilla markkinoilla. 

- Alue ja siihen liittyvät vetovoimatekijät saatetaan valtakunnallisten 
investorien ja kaupallisten toimijoiden tietoon. Kunta toimii aktiivisesti 
alueen kehityksen ajurina. 

- Kunta selvittää VT5-risteysalueen markkinointi- ja myyntihankkeen 
toteuttamista. 

 
 

 

 


