Ristijärven kuntastrategia 2018 - 2030

Johdanto
Kuntastrategiassa esitetään Ristijärven kunnan tavoitteet kaudelle 2018-2030. Kuntastrategian tavoitteet tarkennetaan vuosittain arvioitaviksi toimenpiteiksi kunnan talousarviossa.
Ristijärven kunta on 1300 asukkaan kunta, joka sijaitsee keskellä Kainuun maakuntaa viitostien varrella n. 43 km Kajaanista pohjoiseen. Kunnasta on hyvät liikenneyhteydet lentokentälle n. 40 minuutissa ja linja-autoliikenne Kuusamon ja Kajaanin välillä.
Kunta on sijainniltaan helposti saavutettava sekä edullinen työssäkäynti- ja asuinalue. Viime vuosina kunta on panostanut tonttien kaavoittamiseen vesistöjen äärelle ja myös
Saukkovaaraan. Palvelurakenteen parantamiseksi kunnassa on suunnitteilla uusi hoivarakennus, johon tulee tilat terveydenhoidon ja hoivan tarpeisiin sekä varhaiskasvatukseen.
Elinkeinoelämän painopisteet ovat maa- ja metsätaloudessa, kaupassa ja palveluissa.
Mahdollisuuksia elinkeinon lisääntymiseen tuovat matkailu- ja luonnonvarojen, muun muassa graniitin hyödyntäminen.
Kunnan haasteena on väestön kehitys, poismuutto ja ikääntyvä väestö. Asukasmäärän
säilymisen ja kasvamisen kannalta keskeistä on työpaikkojen riittävyys, houkutteleva kuntakuva, toimivat palvelut ja harrastusmahdollisuudet sekä riittävä asunto- ja tonttitarjonta.
Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunnan tehtävät painottuvat entistä enemmän kuntalaisten terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen. Ennalta ehkäisevään työhön on panostettava entistä enemmän. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen on oltava edelleen laadukasta ja ajanmukaista.
ARVOT
Kunnan toimintaa ohjaavat yhteiset arvot:





turvallisuus ja luonnonläheisyys
yhteisöllisyys ja luotettavuus
yhteistyökyky ja avoimuus
yritysystävällisyys

Kunta on turvallinen, rauhallinen ja haluttu asuinpaikka. Vetovoimatekijöinä ovat puhdas
luonto ja luonnon läheisyys.

Kuntalaisia kuullaan ja heidän näkökantansa huomioidaan päätöksenteossa. Kuntalaisia
kannustetaan osallistumaan oman elinympäristönsä kehittämiseen ja yhdessä tekemiseen.
Toimimme johdonmukaisesti yhdessä sovittujen tavoitteiden eteen ja edistämme yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista.

Ristijärvi on luotettava toimija. Päätöksenteko on perusteltua, johdonmukaista ja avointa.
Arvostamme jokaista ihmistä, jokaista kohtaamista. Uskallamme olla luovia ja innovatiivisia. Täällä vallitsee yhdessä tekemisen meininki.

Kunta luo edellytykset yritystoiminnan menestymiseen ja kehittymiseen. Päätöksenteossa
huomioidaan yritysvaikutukset ja yrittäjien tarpeet. Kunnan konserniyhtiöiden toiminnalla ei
aiheuteta tarpeetonta kilpailua paikalliselle yritystoiminnalle.

Visio: Koti keskellä kaunista Kainuuta!
Tavoitteet/päämäärät:
1. Elinvoimainen ja kehittyvä maaseutukunta
2. Hyvinvoiva kuntalainen

1. Taajaman ja kylien yleisilme on siisti ja viihtyisä.
2. Kunnasta löytyy tontteja ja hyväkuntoisia asuntoja eri elämänvaiheissa oleville ihmisille.
3. Paikallisten yritysten kanssa tehdään yhteistyötä.
4. Varhaiskasvatus ja perusopetus pidetään korkeatasoisena ja nykyaikaisena.
5. Ristijärvi tukee paikallisia tapahtumia ja hyödyntää niitä markkinoinnissaan.
6. Ristijärvi edistää sähköisten palveluiden ja tiedottamisen käyttöä sekä kestävää liikkumista ja etätyömahdollisuuksia.
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Päivittäisen elämisen palvelut ovat kaikkien saavutettavissa.
Liikuntapaikat ovat ajanmukaisia ja hyvässä kunnossa.
Luontoon pääsemistä ja siellä tapahtuvaa turvallista liikkumista edistetään.
Kulttuuripalvelut ovat asukaslähtöisiä, monipuolisia ja kaikkien saatavilla.
Nuorilla on mielekästä tekemistä ja mahdollisuudet kokoontua turvallisessa ympäristössä vapaa-aikana.
6. Kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta kehitetään suunnitelmallisesti hyvinvointistrategian mukaisesti.

Kuntastrategian toteuttaminen
Kuntastrategia on valtuuston lakisääteinen ohjausväline ja sen merkitys ulottuu useille valtuustokausille 2018 - 2030. Kuntastrategian tärkeimpiä toteuttamisvälineitä ovat talousarvio, taloussuunnitelma, luottamuselinten toiminta, viranhoidon päivittäinen toiminta, konserniohjaus ja viestintä. Kunnan omistajapolitiikka määritellään kunnan konserniohjeessa.
Kuntastrategia toimii myös lähtökohtana hyvinvointikertomuksen valmistelutyölle.
Strategian toteutumista seurataan osana talouden seurantaa ja yhteenveto toteumasta
esitetään tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Valtuusto päivittää strategian valtuustokauden
alussa ja sitä tarkistetaan vuosittaisen raportoinnin yhteydessä. Mittareiden osalta pyritään
selkeisiin, konkreettisiin ja mitattavissa oleviin tavoitteiden asetteluihin. Tuloksia arvioidaan
pääsääntöisesti laadullisesti ja arviointia tuetaan tarvittaessa numeerisin vertailuin.

