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Johdanto 
 
Tämä strategia on Halsuan kunnan ensimmäinen virallinen kuntastrategia. Kuntastrategia on laadittu 
vuosille 2018-2022. Strategiaa valmisteltiin mittavan hallinnollisen sekä toiminnallisen muutosprosessin 
keskellä: sote- ja maakuntauudistus valmistunevat vuoden 2018 aikana. Strategian laadintaan on 
osallistunut halsualaisia yhdistyksiä, yrityksiä sekä kuntalaisia. Strategian valmistelutyö käynnistyi elokuussa 
2017. Halsuan kunnan ensimmäisen kuntastrategian tärkeimpänä tavoitteena on luoda vahva perustus 
strategisen suunnittelutyön hyödyntämiseksi kunnan perustoiminnassa. 
 

 

Kuntastrategian jalkauttaminen perustoimintaan tapahtuu vuosittain vahvistettavalla 
toimenpidesuunnitelmalla, johon kootaan strategian mukaiset välitavoitteet toimenpiteineen sekä 
kuvataan tavoitteiden saavuttamista seuraavat mittarit. 
 

Visio 2022 
 

Vuonna 2022 Halsuan kunta on itsenäinen kunta Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Halsuan kunta on 

tunnettu joustavista palveluistaan, yhteisöllisestä elämänmuodostaan ja laadukkaasta arjesta sekä vapaa-

ajasta. Kunta tukee alueen muiden kuntien yhteistyötä ja on siinä aktiivisesti mukana. Kunnan 

elinkeinopohja on laajentunut. 

  

Valmisteluvaihe, 
tilannekuvan kartoitus

Tiedonkeruuvaihe

- Mahdollisimman laaja-
alainen yhteistyö koko 

kunnassa

- Asukkaat

- Järjestöt

- Kunnan oma henkilöstö

Saatujen tietojen 
analysointi ja 

muuttaminen kunnan 
tulevaisuuden visioksi

Valmis kuntastrategia
Strategian 

jalkauttaminen 
toimintaan



Strategiset päälinjat 2018-2022 
 

 

 

 Vahvistunut yhteisöllisyys 

 Halsualaiset tunnistavat yhteisöllisyyden voiman, mutta huolena on aktiivisten toimijoiden 

vähyys. Strategian tavoitteena on vahvistaa kunnan ja yhteisöjen sekä yhteisöjen välistä 

yhteistyötä. Tutkitaan ennakkoluulottomasti uusia tapoja tuottaa palveluita kuntalaisille. 

Tämän tulisi näkyä kuntalaisille laadukkaampana arkena ja vapaa-aikana. 

 Väestömäärän aleneva kehitys on taittunut 

 Kunta keskittyy tarjoamaan alueellisestikin houkuttelevimpia asumisen muotoja sekä 

paikkoja. Tavoitteena on pidemmällä tähtäimellä lisätä yhtenäiskoulun oppilasmäärää. 

Seutukunnallinen työpaikkakehitys tukee myös Halsuan väestömäärän kehitystä. 

 Tuodaan palvelut lähemmäksi 

 Hyödynnetään digitalisaatiota ja ryhdytään ennakkoluulottomasti tulevaisuuden 

palveluiden käyttäjiksi. Palveluiden saatavuus edellyttää myös uusien 

liikennepalvelumuotojen kartoittamista ja käyttöönottoa 

 Vahvasta ja uudistuvasta alkutuotannosta kohti jalostetumpia tuotteita 

 Elinkeinojen kehittäminen Halsualla edellyttää vahvempaa kunnan tunnettavuutta ja hyvää 

yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Kunta auttaa verkostojen ja kumppanuuksien 

rakentamisessa. 

 Halsuan kuntaorganisaatio on kuntalaisia varten 

 Toiminnan arvoja ovat joustavuus sekä hyvä palvelu siten, että henkilöstön jaksaminen ja 

vahvuudet huomioidaan 
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