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VISIO

Toteuta

unelmasi Lumijoella

TOIMINTA-AJATUS
Elinvoimaa yhteistyöllä ja positiivisen energian virralla

ARVOT

YHTEISÖLLINEN TURVALLINEN AVOIN JA ARVOSTAVA ROHKEAN YRITTELIÄS

PAULOS



Palvelumme ovat ennakkoluulottomia ja ketteriä

Investoimme tulevaisuuteen 

Meren ja luonnon äärellä on tilaa elää ja hengittää

Uudistumme ja uudistamme

PAULOS

STRATEGISET KÄRKITAVOITTEET



PALVELUMME AUTTAVAT KUNTALAISIAMME TOTEUTTAMAAN UNELMIAAN

Palvelumme ovat helposti saavutettavia, asiakaslähtöisiä ja ennakoivia
Hyödynnämme palveluissa teknologian tarjoamia mahdollisuuksia
Kuuntelemme ja arvostamme asiakkaitamme
Kehitämme palveluitamme yhdessä eri toimijoiden kanssa

HOUKUTTELEMME YRITYKSIÄ HYVILLÄ PALVELUILLA
Yritystemme toimintaedellytykset paranevat ja yrittäjäyhteistyömme on vahvaa 
Uusien yritysten on helppoa ja kannattavaa tulla kuntaamme
Maaseutuyrittäjillämme on edellytyksiä liiketoimintamahdollisuuksien ja toimintaedellytyksien 
parantamiseen
Työvoiman saatavuutemme on parantunut
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PALVELUMME OVAT ENNAKKOLUULOTTOMIA JA KETTERIÄ



INVESTOIMME TULEVAISUUTEEN

Taloudenhoitomme on vakaata ja tukee strategian toteutumista

Arvioimme päätöksenteon vaikutukset ja huomioimme riskit

Investointimme ja hankkeemme ovat ennakoivia, suunnitelmallisia ja hyvinvointia lisääviä, 

mikä mahdollistaa asukkaiden ja yritysten veto- ja pitovoiman

Tonttitarjontamme on joustavaa ja tarjoaa yksilöllisiä vaihtoehtoja 

Vahvistamme etätyön tekemisen mahdollisuuksia

Meillä on 2500 asukasta vuonna 2030
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MEREN JA LUONNON ÄÄRELLÄ ON TILAA ELÄÄ JA HENGITTÄÄ

SAAMME LUONNOSTA VIRTAA KAIKKINA VUODENAIKOINA

Parannamme luonnon virkistyskäyttöä ja liikuntamahdollisuuksia

Korostamme lasten ja nuorten luontokasvatusta ja luonnon arvostamista

Kyläkuvamme on siisti ja viihtyisä

KASVAMME KESTÄVÄSTI VAALIMALLA LUONTOARVOJA

Huomioimme maankäytössä ympäristövaikutukset ja luonnon monimuotoisuuden

Edistämme kestävää asumista, yrittämistä ja liikkumista

Hyödynnämme uusiutuvia energiamuotoja

Edistämme matkailua ja elinkeinotoiminnan mahdollisuuksia kehittämällä palvelutarjontaa
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UUDISTUMME JA UUDISTAMME

KEHITÄMME ROHKEASTI

Luomme toimintamallin ja kulttuurin, joka rohkaisee tavoitelähtöiseen ideointiin ja nopeisiin kokeiluihin

Johtamisemme tukee idea- ja kokeilukulttuuria

Puhallamme yhteen hiileen ja verkostoidumme laajasti

Tunnistamme oman osaamisemme ja vahvuutemme

Osaamisen kehittämisemme on suunnitelmallista 

Meillä on lupa myös epäonnistua ja oppia virheistämme

LUMIJOKI NÄKYY JA KUULUU

Viestintämme on yhtenäistä, ajantasaista ja kaikille ymmärrettävää

Viestintämme on hauskaa, innovatiivista ja erottuvaa

Kuntalaisemme ja sidosryhmämme viestivät positiivisella tavalla Lumijoesta 

Kuntamme tunnettuus ja työnantajakuva vahvistuvat 
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MITTARIT

PAULOS

PALVELUMME OVAT ENNAKKOLUULOTTOMIA JA KETTERIÄ INVESTOIMME TULEVAISUUTEEN

Talouden tunnusluvut
Vaikutusten ja riskien arvioinnin toteutuminen
Asukasluvun ja väestörakenteen kehitys
Hyvinvointi-indikaattorit
Hankkeiden ja avustusten määrä
Verotulot, veroprosentti

Ideoiden ja aktiivisten ideoijien määrä, 
toteutettujen kokeilujen määrä
Osallistavan budjetoinnin käyttöönotto
Some-näkyvyys
Kunnan imagon ja tunnettuuden kehittyminen
Työhyvinvoinnin mittarit

Kuntalaiskysely, asiakaspalaute
Onnellisuusmittari
Palveluprosessien läpimenoaika
Palvelujen digitalisaation aste, digitaalisten palvelujen käyttöaste
Yritysten määrä
Säännölliset tapaamiset yrittäjien ja maaseutuyrittäjien kanssa
Yrittäjäbarometrin tulokset
Työllisyysasteen kehitys, työpaikkojen määrä

UUDISTUMME JA UUDISTAMMEMEREN JA LUONNON ÄÄRELLÄ ON TILAA ELÄÄ JA HENGITTÄÄ

Hiilijalanjälki, kierrätysaste
Joukkoliikennepalveluiden määrä ja käyttöaste
Maankäytön ympäristövaikutukset sekä pohjaveden laatu ja riittävyys
Kävely- ja pyöräreitistöjen määrä
Hyvinvointi-indikaattorit
Onnellisuusmittari
Kuntalaiskysely




