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KUNTASTRATEGIA PÄHKINÄNKUORESSA hyväksytään joulukuun valtuustossa (kesken)

TÄHÄN KIRJOITETAAN LOPUKSI STRATEGIA TIIVISTETTYNÄ

Savukosken kuntastrategiaa valmisteltiin syksyllä 2022. Koska on tärkeää, että jokainen pääsee vaikuttamaan 
strategian sisältöön, syksyn aikana kunta järjesti kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia, strategiakyselyn ja 
slogan-kilpailun. Näin ollen kuntastrategia laaditaan yhdessä kuntalaisten, luottamushenkilöiden, 
viranhaltijoiden, työntekijöiden, vammais-ja vanhusneuvoston sekä nuorisovaltuuston kanssa. 

Kuntastrategia kuvaa Savukosken tärkeimmät arvot, painopisteet ja käytännön toimenpiteet vuosille 2022-2025. 
Kaikki valittavat päämäärät perustuvat paikallisille arvoille: esitys: luonnonvarakulttuuri, kiireettömyys ja 
yhteisöllisyys. 

Savukosken strategian kolmeksi päämääriksi esitetään: kestävyys, saulaisuus ja elävä kunta. Strategia avaa 
jokaisen päämäärän tarkemmin ja kuvaa konkreettiset toimenpiteet, joita kunta toteuttaa saavuttaakseen 
strategiset päämäärät seuraavien vuosien aikana.
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SLOGAN 

Kunnanvaltuusto valitsi sloganin 28.11.2022

Suomeksi: Savukoski - Silimäni terhän!

Englanniksi: The True Wilderness
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ARVOT hyväksytty valtuuston kokouksessa 28.11.

Luonnonvarakulttuuri 

Kestävä asuminen ja eläminen luonnossa luonnonkierron mukaan. 

Kiireettömyys

“Jos sulla on kiire niin mene maate, ja jos sulla on oikein kiire niin anna kiireen 
mennä yli.” - Keminkyläläinen poromies

Yhteisöllisyys

Paikallisten perinteiden vaaliminen yhdessä, naapurista huolehtiminen ja 
saulainen identiteetti. 
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PÄÄMÄÄRÄT hyväksytty valtuuston kokouksessa 28.11.

SLOGAN

KESTÄVYYS SAULAISUUS

ELÄVÄ KUNTA
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A)KESTÄVYYS hyväksytty valtuuston kokouksessa 28.11.

1. Elämme luonnonvarojen kanssa kestävästi
2. Kehitämme alueen kotimaista ja kansainvälistä luontomatkailua
3. Kasvatamme luonnontuotealan toimintaa
4. Tuemme poro- ja maataloutta  
5. Pidämme kunnan rakennukset ja rakennelmat hyvässä kunnossa
6. Toteutamme rakennusinvestoinnit
7. Kehitämme kunnan alueen latuverkostoja
8. Tuemme vesistöjen kunnostusta
9. Edistämme metsästyslupakiintiöiden myöntämistä paikallisille yrityksille
10. Laadimme kotouttamisohjelman (sosiaalinen kestävyys)
11. Teemme ympäristöystävällisiä valintoja ja energiaratkaisuja
12. Lisäämme lähiruuan käyttämistä
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B) SAULAISUUS hyväksytty valtuuston kokouksessa 28.11.

1. Pidämme Savukosken itsenäisenä
2. Edistämme kaikkien asukkaiden viihtyvyyttä ja kuuluvuutta yhteisöön
3. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja hyvinvointipalveluita
4. Vaalimme ja teemme tunnetuksi kulttuuriperintöämme
5. Vahvistamme Lapinkylien oikeuksia
6. Tuemme paikallisten palveluiden ja tuotteiden käyttöä sekä niiden markkinointia
7. Muovaamme kylätalon kuntalaisten olohuoneeksi
8. Kehitämme järjestötoimintaa
9. Järjestämme monipuolisia tapahtumia
10. Pidämme huolta henkilöstön jaksamisesta
11. Kunnassa on hallintotoimisto, sivistystoimi ja tekninen toimi
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C) ELÄVÄ KUNTA hyväksytty valtuuston kokouksessa 28.11.

1. Kasvatamme kunnan asukasmäärää
2. Kehitämme kunnan elinkeinoelämää ja lisäämme yritystoiminnan tukipalveluita
3. Kehitämme etätyömahdollisuuksia
4. Vähennämme työttömyyttä ja edistämme osaavan työvoiman saatavuutta
5. Tarjoamme edullisia tontteja ja autamme saamaan tyhjät asunnot käyttöön
6. Kehitämme palveluliikennettä
7. Teemme yhteistyötä hyvinvointialueen ja muiden kuntien kanssa
8. Lisäämme alueen vetovoimaisuutta
9. Edistämme kansainvälisiä kumppanuuksia ja kv-yhteistyön tekemistä
10. Kuljemme kohti päiväkotia ja lisäämme pedagogista osaamista
11. Pidämme Savukosken lukion elinvoimaisena ja lisäämme opetustoimen resursseja
12. Kehitämme lasten ja nuorten kerhotoimintaa
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MITTARIT JA SEURANTA hyväksytään joulukuun valtuustossa (kesken)

Miten mittaamme ja seuraamme kuntastrategian toteutumista?

Strategian seuranta ja arviointi on sitä helpompaa mitä selkeämmin strategian 
toteutumista kuvaavat mittarit ja niiden tavoitetasot on määritelty.

Kuntastrategian toimeenpanossa keskeistä on, että kunnanvaltuusto seuraa ja valvoo 
kuntastrategian toteutusta ja toteutumista.

Esimerkkimittarit: Asukasluku, työllisyys, syntyvyys, ikäihmisten asuminen kotona, 
liikuntamittarit, elinkeinoelämän mittari (yrittäjien tyytyväisyys) yms. 
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LIITE A: KESTÄVYYDEN TOIMENPITEET hyväksytään joulukuun valtuustossa (kesken)

JOKAISEN NUMERON PERÄÄN KIRJATAAN KONKREETTISIA TOIMENPITEITÄ, JOITA ON TARKOITUS 
TOTEUTTAA NYKYISEN VALTUUSTOKAUDEN AIKANA

1. Elämme luonnonvarojen kanssa kestävästi…
2. Kehitämme alueen kotimaista ja kansainvälistä luontomatkailua hakemalla aktiivisesti avustuksia ja 

suunnittelemalla Vasatunturin retkeilyaluetta…
3. Kasvatamme luonnontuotealan toimintaa… 
4. Tuemme poro- ja maataloutta tarjoamalla tukipalveluita…
5. Pidämme kunnan rakennukset ja rakennelmat hyvässä kunnossa remontoimalla ja korjaamalla kunnan omistamia 

kiinteistöjä ja retkeilyreittejä. 
6. Toteutamme rakennusinvestoinnit: Saukoti D-osa, kirjasto-liikuntasali, vedenottamo
7. Kehitämme kunnan alueen latuverkostoja tukemalla paikallisia toimijoita rahallisesti.
8. Tuemme vesistöjen kunnostusta Savukosken alueella olevien vesistöjä (esim. Luirojoki) ja kutualueita 

kunnostamalla sekä hoitamalla vaelluskalakantoja.
9. Edistämme metsästyslupakiintiöiden myöntämistä paikallisille yrityksille…
10. Laadimme kotouttamisohjelman, jonka avulla edistämme maahan muuttaneiden kotoutumista kuntaan. 
11. Teemme ympäristöystävällisten valintoja ja energiaratkaisuja toteuttamalla sähkönsäästösuunnitelmaa ja 

keskittymällä vastuullisten tuotteiden ostoon. 
12. Lisäämme lähiruuan tukemista ostamalla ruokapalvelut lähiruokaa suosivalta Pohjois-Lapin Ruoka Oy:ltä.
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LIITE B: SAULAISUUDEN TOIMENPITEET hyväksytään joulukuun valtuustossa (kesken)

1. Pidämme Savukosken itsenäisenä.
2. Edistämme kaikkien asukkaiden viihtyvyyttä ja kuuluvuutta yhteisöön lisäämällä osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksia aktiivisella keskustelulla, kyselyillä ja osallistuvalla budjetoinnilla. 
3. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia ja hyvinvointipalveluita tarjoamalla monipuolisia palveluita kunnan 

resursseja lisäämällä ja tekemällä tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. 
4. Vaalimme ja teemme tunnetuksi kulttuuriperintöämme toteuttamalla näyttelyitä ja tapahtumia…
5. Vahvistamme Lapinkylien oikeuksia… 
6. Tuemme paikallisten palveluiden ja tuotteiden käyttöä sekä niiden markkinointia suosimalla paikallisia tuotteita 

kunnan lahjoina. 
7. Muovaamme kylätalon kuntalaisten olohuoneeksi…
8. Kehitämme järjestötoimintaa selvittämällä miten järjestötoimintaa voidaan parhaiten tukea ja toimimme sen 

mukaisesti. Tuemme järjestötoimintaa taloudellisesti sekä edelleen nimeämällä järjestöyhdyshenkilön.
9. Järjestämme monipuolisia tapahtumia… 
10. Pidämme huolta henkilöstön jaksamisesta parantamalla työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyvät asiat.
11. Kunnassa on hallintotoimisto, sivistystoimi ja tekninen toimi…
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LIITE C: ELÄVÄN KUNNAN TOIMENPITEET hyväksytään joulukuun valtuustossa (kesken)

1. Kasvatamme kunnan asukasmäärää  kartoittamalla myytävät ja vuokrattavat kiinteistöt sekä lisäämällä kunnan 
veto- ja pitovoimaisuutta markkinoimalla aluetta. 

2. Kehitämme kunnan elinkeinoelämää ja lisäämme yritystoiminnan tukipalveluita… 
3. Kehitämme etätyömahdollisuuksia….
4. Vähennämme työttömyyttä ja edistämme osaavan työvoiman saatavuutta järjestämällä työvoimapoliittista 

koulutusta sekä tukemalla alueen oppisopimuskoulutusta…
5. Tarjoamme edullisia tontteja ja autamme saamaan tyhjät asunnot käyttöön…
6. Kehitämme palveluliikennettä… 
7. Teemme yhteistyötä hyvinvointialueen ja muiden kuntien kanssa… 
8. Lisäämme alueen vetovoimaisuutta… 
9. Edistämme kansainvälisiä kumppanuuksia ja kv-yhteistyön tekemistä… 
10. Kuljemme kohti päiväkotia ja lisäämme pedagogista osaamista… 
11. Pidämme Savukosken lukion elinvoimaisena ja lisäämme opetustoimen resursseja… 
12. Kehitämme lasten ja nuorten kerhotoimintaa… 



LUONNOS 30.11.2022

HYVÄN ELÄMÄN EVÄÄT SAULAISITTAIN
Kuntalaisten ja työntekijöiden ajatuksia liittyen hyvään elämään. 

● Turvallinen ja rauhallinen asuinympäristö
● Toimivat ja laadukkaat palvelut
● Hyvinvoivat asukkaat ja työntekijät
● Ystävälliset ja ihanat ihmiset
● Eri elinkeinojen ja yrittäjyyden tukeminen
● Tiivis yhteistyö paikallisten yritysten ja naapurikuntien kanssa
● Puhdas luonto ja erämaa-alueet; vaikutus elinkeinoihin, matkailuun ja vapaa-aikaan 
● Hyvät ja monipuoliset harrastus- ja virkistysmahdollisuudet
● Tapahtumat ja yhdessä tekeminen
● Sujuva viestintä
● Hyvin huolletut kiinteistöt 



LUONNOS 30.11.2022

SAULAISET HAASTEET
● Vähenevä ja vanheneva väestö 
● Yksinäisyys
● Pitkät välimatkat ja harva asutus
● Työpaikkojen vähyys ja työttömyys
● Elinkeinojen yhdistäminen (maa-, metsä-, porotalous, yrittäjyys)
● Yrittäjien vähyys ja kapea elinkeinorakenne 
● Asuntopula sekä tyhjät ja käyttämättömät kiinteistöt
● Tietoliikenneyhteyksien taso
● Kalliit investoinnit 
● Julkisen liikenteen toimimattomuus
● Kuntaorganisaation haavoittuvuus


