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1 HAUSJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2030  
 

HAUSJÄRVI – TÄÄLLÄ JOKAISELLA ON MAHDOLLISUUS LUODA ITSELLEEN ONNELLINEN 
TULEVAISUUS 

 
 
 
 
Hausjärven kuntastrategian päivitys on tehty pääasiassa johtoryhmän työskentelyn pohjalta. Strategiaa 
on lisäksi työstetty kunnanvaltuuston talousarvioseminaarissa. Nyt valmiina oleva kuntastrategia 
perustuu Kuntalain 37 §:n mukaisesti arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön 
muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien hoitamiseen. 
 
Hausjärvi on maakunnallisesti varteenotettava vaihtoehto yritys- ja asuinpaikkana. Monipuolinen 
tonttitarjonta ja neljä elinvoimaista taajamaa mahdollistavat luonnonläheisen ja turvallisen asumisen 
edellytykset. Hyvä saavutettavuus luo erinomaiset edellytykset työllistymiselle ja yrittämiselle.  
 
Tämän kuntastrategian keskiössä on kunnan perustehtävien hoitaminen ja palvelujen tuottaminen. 
Tavoitteena on, että Hausjärvellä on hyvä elää ja tehdä töitä; täällä jokaisella on mahdollisuus luoda 
itselleen onnellinen tulevaisuus. 
  
Kuntastrategian toteutumista arvioidaan vuosittain osana tilinpäätöstä. Uuden kuntastrategian 
valmistelu alkaa valtuustokauden päättyessä vuonna 2021.  

Hausjärvellä 

1.10.2019 
Johtoryhmä 



 

 

 

2 HAUSJÄRVEN KUNNAN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA 
PÄÄHAASTEET 

 

2.1. SWOT -analyysi 
 
 

Hausjärven kuntastrategia pohjautuu arvioon kunnan nykytilanteesta ja tulevaisuuden 
haasteista. Arviointi on toteutettu SWOT-analyysilla (taulukko 1). Hausjärven kunnan 
vahvuudet ja menestystekijät mahdollistavat kasvun ja kehittymisen myös tulevaisuudessa. 

 

 
 

SISÄISET / 
ULKOISET 

1.   VAHVUUDET 2.   HEIKKOUDET 

3.   
MAHDOLLI-
SUUDET 

5. Menestystekijät – käytä 
hyväksi 

- Luonto, maaseutu, sijainti 
lähellä kaikkea 

- Turvallisuus, edullisuus 
- Tehokkuus, kevyt hallinto 
- Raideliikenne kolmeen 

taajamaan 
- Osaava henkilöstö 
- Halu kehittymiseen 
- Henkilöstölähtöinen 

kehittäminen 
- Yhteistyö yhdistysten ja 

yritysten kanssa 
- Avoimuus viestinnässä 
- Työllisyyden hoito 

6. Heikkoudet vahvuuksiksi – 
kehitä 

 
- Monitaajamaisuus 
- Maakunnan vetovoima 
- Sähköinen asiointi 
- Lääkäripalveluiden 

saatavuus 
- Infran korjausvelka 

 
 
 

4.   UHAT 7. Uhat hallintaan – 
varaudu 

- Väestön ikärakenteen 
muutos 

- Raideliikenteen säilyvyys 
- Maakunnallisen soten 

valmistelu 

8. Mahdolliset kriisit – 
pyri välttämään 

- Väestön väheneminen 
- Nuorten elämäntavat ja 

syrjäytyminen 
- Henkilöstön saatavuus ja 

jaksaminen 
- Investointien vaikutus 

talouteen 

Taulukko 1. Hausjärven kunnan SWOT-analyysi 



 

 

 

3 HAUSJÄRVEN KUNNAN VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 
 
 

3.1. Hausjärven kunnan visio 
 
 

Hausjärven kunnan visiona on olla ripeä ja palveluvoimainen kunta. Tämä edellyttää kunnan 
virkamiesjohdolta ja kuntapäättäjiltä ajan hermolla olemista sekä ketteryyttä niin valmistelussa 
kuin päätöksenteossa. Kunnan palveluvoimaisuuden takaavat hyvät ja toimivat peruspalvelut. 

 
 
 Visio: 
 
 Hausjärvi - ripeä ja palveluvoimainen kunta. 
 
 
 
 

3.2. Hausjärven kunnan toiminta-ajatus 
 
 

Toiminta-ajatuksemme nojaa kuntamme vahvuuksiin erinomaisena asuinpaikkana. Hausjärven 
kunta tarjoaa luonnonläheistä ja turvallista asumista hyvien ja monipuolisten kulkuyhteyksien 
äärellä. Toiminta-ajatuksessa haluamme myös painottaa jokaisen kuntalaisen, niin asukkaan 
kuin yrityksen, osallistumista ja aktiivisuutta oman onnellinen tulevaisuutensa rakentamisessa, 
jolle kunta tarjoaa puitteet ja mahdollisuuden. Hausjärvi on hyvä paikka asua ja tehdä töitä. 

 
 

Hausjärven kunnan toiminta-ajatus: 
 

Hausjärven kunta on yhteinen kotikuntamme, joka tarjoaa luonnonläheistä ja 
turvallista elämistä. Täällä jokaisella on mahdollisuus luoda itselleen onnellinen 
tulevaisuus. 

 
 
 
 

3.3. Hausjärven kunnan arvot 
 
 

 
 

  Hausjärven kunnan arvot: 
 

•   Ihmisläheisyys 
•   Turvallisuus 
•   Luovuus 

 

 
 
 
 

Ihmisläheisyys tarkoittaa, että: 
 jokaisella kuntalaisella on merkitys 
 jokaisella on oikeus saada tukea 
 kehittäminen ja suunnittelu on avointa 
 kaikissa palveluissa ja päätöksissä otetaan huomioon kuntalaisen tilanne 



 

 

 pienessä kunnassa tunnemme toinen toisemme 
 kunta ja sen palvelut ovat helposti jokaisen tavoitettavissa 

 
 
 
Turvallisuus tarkoittaa, että Hausjärvellä on: 

 hyvä asua ja elää 
 toimivat peruspalvelut 
 tarkoituksenmukaiset kunnan kiinteistöt 
 vastuullista ja oikeudenmukaista päätöksentekoa  
 avointa viestintää 

 

 
 
Luovuus tarkoittaa: 

 kehitysmyönteisyyttä 
 kuntalaisten ja yritystoiminnan tarpeiden huomiointia 
 rohkeutta ja draivia  
 aloitteellisuuteen kannustamista niin kuntalaisten kuin henkilöstön osalta



 

 

 

4 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2030 
 

4.1. Kehittyvä ja aktiivinen kunta 
 
 

Hausjärvi on hyvä yritys- ja asuinpaikka. Monipuolinen tonttitarjonta ja neljä taajamaa 
mahdollistavat luonnonläheisen ja turvallisen asumisen edellytykset. Hyvä saavutettavuus luo 
erinomaiset edellytykset työllistymiselle ja yrittämiselle. 

 
1. Hausjärvi tarjoaa jokaiselle mahdollisuudet hyvään elämään 
2. Hausjärvellä on maakunnan pienin työttömyysaste. 
3. Hausjärvi on yrittäjyyden ykköskunta maakunnassa. 
4. Hausjärvi on älykäs kunta hyvillä tietoliikenneyhteyksillä 

 

 
 

4.2. Asiat hoituu ja ketään ei jätetä – Toimivat palvelut 
 
 

Kunnalliset palvelut järjestetään ja tuotetaan kustannustehokkaasti ja 
tarkoituksenmukaisesti. Hausjärvi turvallinen kunta asua ja elää. 

 
5. Hausjärven kunta on vetovoimainen työnantaja ja sillä on palvelutuotannon 

edellyttämät henkilöstöresurssit käytössä. 
6. Kehitämme palveluja jatkuvasti. 
7. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen kunnan 

ja muiden toimijoiden yhteistyönä. 
8. Edistämme kokonaisvaltaista turvallisuusajattelua kaikissa kunnan palveluissa. 
9. Tarjoamme monipuolisesti tontteja kaikkiin tarpeisiin. 
10. Talouden tasapaino turvaa toimivat palvelut. 

 
 

4.3. Me teemme Hausjärven – Kaikki tekemään yhdessä! 
 
 

Hausjärvellä on helppo osallistua ja vaikuttaa. Kuntalaisille ja alueen muille toimijoille 
tarjotaan mahdollisuuksia osallistua hyvinvoinnin, palveluiden ja viihtyvyyden lisäämiseen. 
Viihtyisän, turvallinen ja tapahtumarikas asuinympäristö luodaan yhdessä. 

 

 
 

11. Lisäämme päätöksenteon avoimuutta ja kuntalaisten osallistamista.  
12. Parannamme yhteisöllisyyttä. 
13. Otamme kuntalaiset, yhdistykset ja yritykset mukaan kehittämään kuntaa. 
14. Viestimme avoimesti ja vuorovaikutteisesti. 
15. Kannustamme henkilöstölähtöiseen kehittämiseen. 



 

 

 

5 TOTEUTTAMIS- JA SEURANTASUUNNITELMAT 
 
Valtuusto asettamien strategisten päämäärien toteuttamiseksi toimialat tekevät omat 
toteuttamissuunnitelmansa. Toimialasta vastaava toimielin hyväksyy toimenpiteet ja tavoitteet 
sekä tarvittaessa erilliset toteuttamissuunnitelmat strategian osa-alueiden ja päämäärien 
saavuttamiseksi. 

 
 

Keskeisimmät kunnan toimintaa ohjaavat ja strategiaa täydentävät ohjelmat ovat 
elinvoimaohjelma, markkinointi- ja viestintäsuunnitelma, hyvinvointikertomus, 
kaavoitusohjelma sekä henkilöstöohjelma. Kuntastrategiaa toteutetaan talousarvion kautta 
määrittämällä vuosittaiset toiminnan ja talouden tavoitteet. 

 
Kuntastrategian toteutumista arvioidaan vuosittain osana tilinpäätöstä ja osavuosikatsausta. 
Kuntastrategia päivitetään valtuustokauden päättyessä vuonna 2021. 


