POLVIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA

POLVIJÄRVEN KUNNAN VISIO
Millaiseen tulevaisuuteen haluamme strategian avulla päästä?
Polvijärven kunnan visiona on Polvijärvi - 5000 visionääriä. Visionääri on henkilö,
jolla on kykyä katsoa asioita laajemmin ja pidemmälle. Visiossamme 5000 visionääriä
merkitsee sitä, että haluamme kehittää toimintaamme yhdessä osallistaen
kuntalaisia, kesäasukkaita ja Polvijärven kunnan työntekijöitä sekä
yhteistyökumppaneita yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen. Visiomme kertoo siitä,
että haluamme katsoa eteenpäin, tehdä yhteistyötä ja parantaa kuntalaisten
osallistumismahdollisuuksia.

POLVIJÄRVEN KUNNAN ARVOT
Luottamus merkitsee kunnan toiminnassa sitä, että toimimme suhteessa kuntalaisiin,
yhteistyökumppaneihin ja henkilöstöön siten, että päätökset toimeenpannaan ja
sopimukset pidetään. Luottamus perustuu rehellisyyteen.
Oikeudenmukaisuus toiminnassamme tarkoittaa sitä, että palveluita tarjotaan
kaikille yhdenmukaisilla kriteereillä. Päätöksentekoprosessissa kohdellaan kaikkia
kuntalaisia tasavertaisesti

Avoimuus Polvijärven kunnan arvona tarkoittaa avointa vuorovaikutusta
kuntalaisten, yhteistyökumppaneiden ja henkilöstön välillä. Viestimme
päätöksenteosta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Tulevaisuussuuntautuneisuus merkitsee kunnan toiminnassa eteenpäin katsomista
ja uudistumishalua. Suhtaudumme myönteisesti tulevaisuuden kunnan
rakentamiseen ja toteutamme kunnan toiminnan kannalta parhaat ratkaisut hyvässä
vuorovaikutuksessa. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti.

POLVIJÄRVEN KUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET
Polvijärven kunnan strategiset tavoitteet ovat elinvoiman, hyvinvoinnin ja
palveluiden sekä henkilöstön ja johtamisen vahvistamisessa.
Polvijärvellä kannattavat ja hyvinvoivat yritykset nähdään yhtenä tärkeimmistä
elinvoimatekijöistä. Hyvinvoivat ja kannattavat yritykset pystyvät tarjoamaan myös
työtä ja toimeentuloa kuntalaisille. Elinvoimatekijöistä verkostojen vahvistaminen
luo pohjaa eri toimijoiden väliselle yhteistyölle ja lisää mahdollisuuksia järjestää
palveluita, toimintaa ja tapahtumia yhteisin resurssein. Huljakka asuminen eli
elinympäristön väljyys ja luonnonläheisyys on Polvijärvelle vahva vetovoimatekijä,
jonka kautta voimme houkutella kuntaan lisää asukkaita.
Hyvinvoinnin ja palvelujen osalta tavoittelemme vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Pidämme omaehtoisen hyvinvoinnin edistämistä tärkeänä tavoitteena
kuntalaisten arjessa. Turvallista ja viihtyisää elinympäristöä haluamme ylläpitää ja
rakentaa kaikkia kuntalaisia, kesäasukkaita ja kunnassa vierailijoita palvelevaksi.
Henkilöstön ja johtamisen tavoitteet kohdistuvat osaavan ja sitoutuneen
henkilöstön vahvistamiseen, johdonmukaisen ja yhdenvertaisen henkilöstöpolitiikan
rakentamiseen ja osallistavan johtamisen hyödyntämiseen.

POLVIJÄRVEN KUNTASTRATEGIAN LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT
Polvijärvellä strategisten tavoitteiden toteuttamisessa huomioidaan kaikille yhteiset
teemat. Huomioimme toiminnassamme organisaation pyrkimyksen uudistua ja
toimia yhteistyössä. Kehitämme kunnan kannalta parhaita ratkaisuja digitalisaation
hyödyntämiseksi toiminnassamme ja palveluissamme. Etsimme keinoja kuntalaisten
vastuullisuuden vahvistamiseksi ja kutsumme kuntalaisia mukaan tilaisuuksiin,
tapahtumiin ja päätöksentekoon. Samalla haluamme huolehtia talouden
tasapainosta, ekologisesta ajattelusta ja viestiä myös kunnan ulkopuolelle myönteistä
Polvijärvi-kuvaa.

