TERVO 2025
KUNTASTRATEGIN TARKISTAMINEN

Tervon kuntastrategian lähtökohdista
Tervon kuntastrategia hahmottaa kunnan halutun tulevaisuuden kuvan, painopisteet
ja päämäärät. Kuntastrategia on johtamisen väline, mikä toimintaympäristön nopeassa
muutoksessa ohjaa ja viitoittaa tietä pitkäjänteiselle kehittämiselle.
Tervon kuntastrategian uudistamista on valmisteltu syksystä 2017 alkaen. Strategian
valmisteluun on keskeisesti osallistunut uusi valtuusto ja viranhaltijat. Strategian
valmisteluun ovat päässeet osallistumaan myös kaikki kuntalaiset ja kunnan
työntekijät sähköisen kyselyn muodossa. Saatuja vastauksia on hyödynnetty
Strategiaprosessin erivaiheissa.
Strategiatyö jatkuu sen käytäntöön viemisenä ja asetettujen painopisteiden kytkemisenä
toiminnan ja talouden suunniteluun. Strategian onnistumisen kannalta keskeistä on kuinka
hyvin strategian painopisteet saadaan juurrutetuksi osaksi laajemmin koko kunnassa
tapahtuvaa toiminnan kehittämistä.

Kuntalaki edellyttää, että jokaisessa kunnassa on voimassa oleva kuntastrategia, mikä
päivitetään vähintään kerran valtuustokaudessa. Tällä korostetaan valtuuston roolia
kunnan strategisena johtajana ja toiminnan ja talouden pitkänaikavälin tavoitteiden
määrittäjänä.

TERVON KUNTASTRATEGIA 2018-2025
Tervon kuntastrategia 2018 -2025 on konkreettinen asiakirja, mikä sisältää kunnan
vision, toiminta-ajatuksen ja strategiset painopisteet vuosille 2018 - 2025.

VISIO
Tervo – toimiva, rohkeasti kokeileva ja elinvoimainen ekologisen elämisen kunta?
TOIMINTA-AJATUS
Toimiva, rohkeasti kokeileva ja uudistuva Tervon kunta luo kuntalaisia osallistaen, uusin
toimintamallein, itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti sekä alueen elinvoiman turvaten
- asiakaslähtöiset lähipalvelut kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille
- vaihtoehtoiset ja innovatiiviset asumismahdollisuudet sekä
- toimintaedellytykset monipuoliselle yritystoiminnalle.

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGISET PAINOPISTEET
• Asiakaslähtöiset palvelut uusin toimintamallein
• Arjen turvallisuus ja viihtyisyys
• Yrittäjämäinen toiminta
• Innovatiiviset ja ekologiset asumisratkaisut
• Ennakoiva talouden hallinta
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Yrittäjämäinen toiminta

Elinvoimainen ja Toimiva Tervo

Kannustava ja rohkeasti kokeileva toimintaympäristö luo yrittäjyyttä.
Kunta ja kunnan yhtiöt edistävät alueen elinvoimaa huolehtimalla
positiivisesta kuntailmapiiristä ja kuntakuvasta, aktivoimalla
kehityshankkeita, järjestämällä helposti saavutettavissa olevat
yritysneuvonnan palvelut sekä mahdollistamalla yrityksille soveltuvia
toimitiloja. Kannustimina käytetään tarvelähtöisiä yritys- ja
kehittämistukia.

Asiakaslähtöiset palvelut uusin toimintamallein
Tervon kunta turvaa kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille – vauvasta
vaariin - laadukkaat lähipalvelut asiakaslähtöisesti uusilla ja rohkeasti
kokeilevilla toimintamalleilla. Kunnan järjestämiä palveluita ja
yksityistä palvelutuotantoa kehitetään kunnassa toisiaan täydentävinä
elinvoimatekijöinä.

Arjen turvallisuus ja viihtyisyys
Kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja Tervon kunnan henkilöstön
hyvinvointia ja terveyttä tuetaan vahvistamalla aktiivisesti myönteistä
ilmapiiriä, huolehtimalla ympäristön turvallisuudesta ja viihtyisyydestä
sekä tehostamalla kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tuottamista
uusin ja kokeilevin toimintamallein yhteistyössä paikallisten ja
seudullisten toimijoiden kanssa. Kaiken ikäisiä kuntalaisia osallistetaan
ja kannustetaan yhteistoiminnallisuuteen.

Innovatiiviset ja ekologiset asumisratkaisut
Kunta toimii aktiivisesti maa-alueiden hankinnassa, jalostamisessa ja
kaavoittamisessa siten, että kunnalla on jatkuvasti käytössä
monipuolinen tonttitarjonta erilaisiin asumisratkaisuihin. Kunta tukee
uusien innovatiivisten ja ekologisten asumisratkaisujen toteuttamista
yhteistyössä rakennusliikkeiden ja muiden toimijoiden kanssa.
Keskeiset maa-alueiden hankintasuunnat ovat keskustaajamassa,
keskusta - Äyskoski välisellä alueella sekä laaja-alaisilla vapaa-ajan – tai
omakotitaloasumiseen soveltuvilla ranta-alueilla.

Ennakoiva talouden hallinta
Käyttötalouden ja investointien hallinnalla luodaan mahdollisuuksia
elinvoimahankkeiden toteutuksille. Kunnan talouden ja varallisuuden
hallinnalla turvataan elinvoima kaikissa olosuhteissa.
Rahastovarallisuuden ja omaisuuden käyttöä hallitaan
suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Tarpeettoman omaisuuden
myyntejä ja muita järjestelyjä jatketaan. Omistajanohjauksesta
huolehditaan kunnan omistamissa tai kunnan hallinnassa olevissa
yhtiöissä.

