PADASJOEN KUNTASTRATEGIA
1. LÄHTÖKOHTA
Strategia pohjautuu seuraavaan tausta-aineistoon:
- Ilkka Mertsalmi, Riitta Keinänen-Korpela, Tiina Aarto, Aila Heinäjoki, Mira
Vilkman, Antti Härkönen, Silja Savola, Pekka Koskela: Strategiatyöryhmän
luonnos 29.3.2011
- Eero Laesterä: Padasjoki 360 astetta, 31.5.2011
- Torsti Kirvelä: Mikä on muuttunut 10 vuodessa ja miten?, 6.6.2011
- Pekka Salonen: Elinkeinotoiminnan kehittämisvisio, 29.9.2011
- Kristiina Laakso: Padasjoen kuntastrategia, muistio valtuustoseminaarista
9.6.2011

2. PAINOPISTEET
Tulevaisuuteen suunnataan korostaen painopisteitä, jotta saadaan resurssit
perustehtävien hoitamiseen ja kehittämistyöhön. Ympäristön muutoksia
seurataan jatkuvasti, jotta niihin pystytään reagoimaan.
MAISEMA: Kaunis, runsasvesistöinen maisema tarjoaa asumiseen ja vapaaajan viettämiseen erinomaiset puitteet.
METSÄ: Lähellä oleva, uusiutuva raaka-aineen ja energian lähde tuo työtä ja
toimeentuloa.
MIELIHYVÄ: Tyytyväiset asukkaat kokevat asuin- ja toimintaympäristönsä
omakseen.
3. VISIO
PADASJOKI ON AKTIIVINEN TOIMIJA TULEVAISUUDEN
KUNTAYHTEISTYÖSSÄ JA -RAKENTEISSA, NIIN ETTÄ PADASJOEN
ELINVOIMAISUUS ALUEENA SÄILYY.
1. Padasjoki on vireä ja monipuolinen, hyvät palvelut sekä viihtyisän ja
turvallisen elinympäristön tarjoava, laajaa yhteistyötä tekevä yhteisö
2. Padasjoella on hyvä maine vakituisen ja kesäasumisen alueena, jossa on
monipuolinen tontti- ja asuntovaranto, hyvät liikenneyhteydet lähikuntiin ja
kaupunkeihin sekä kehittyvät tietoliikenneyhteydet, jotka mahdollistavat
etätyön tekemisen.
3. Padasjoki, hiilineutraalina kuntana, elää hyvin toimivista peruspalveluista,
maa – ja metsätaloudesta, teollisuudesta, verkostoituneesta matkailusta ja
ympäristöteknologiaa hyödyntävistä yrityksistä.

4. Padasjoella lukio-opetuksen saatavuus on turvattu. Alueella toimii
kehittyvä yhtenäiskoulu.
5. Padasjoen matkailun vetonaulana toimii kansainvälisestikin tunnettu
puhdasvetinen Päijänne ja sen kansallispuistoon tukeutuva virkistysalue,
sekä korkeatasoinen että runsas mökki- ja majoitus tarjonta, jotka
monenlaisine oheistoimintoineen antavat ansiomahdollisuuksia useille
padasjokelaisille.
6. Padasjoki on kaikki ikäryhmät ja liikuntamuodot huomioiva terveysliikunnan
edelläkävijä.
7. Padasjoella on aktiivisesti kehittyvää kulttuuritarjontaa

4. STRATEGISET LINJAUKSET, TAVOITTEET JA MITTARIT
TARKOITUKSENMUKAINEN KUNTARAKENNE
Tavoitteet:
1. Aktiivinen seudullinen ja maakunnallinen yhteistyö
2. Kirkonkylä lähipalveluiden keskus
3. Kylät omatoimisen elämisen vaihtoehtona
Mittarit:
1. Laaja-alaiset yhteistyömuodot: määrä ja kustannustehokkuus
2. Lähipalveluiden määrän muutos, saatavuus (esim. joukkoliikenne)
3. Vakituisen asumisen rakennusluvat kylillä, loma-asuntojen
käyttötarkoituksen muutokset
TASAPAINOINEN TALOUS
Tavoitteet:
1. Kilpailukykyisillä veroprosenteilla tuottavaa toimintaa
2. Talouden tasapainosta huolehtiminen myös lyhyellä aikavälillä
3. Uusinvestointien kattaminen osittain kiinteistöomaisuuden myynnillä
4. Sijoitusvarallisuuden pitkäjänteinen ja tuottava hoitaminen
Mittarit:
1. Vertailu Päijät-Hämeen ja koko maan saman kokoluokan maaseutumaisiin
kuntiin
2. Kehitysvertailu, kertynyt ali- / ylijäämä
3. Palvelutuotannossa tarpeettomien kiinteistöjen jatkuva tarkastelu
4. Sijoitustuotot/ korkokulut, metsän nettotuotto, usean vuoden jaksot

VIIHTYISÄ JA VIRIKKEELLINEN ASUINYMPÄRISTÖ
Tavoitteet:
1. Monipuolinen ja riittävä asunto- ja tonttitarjonta, sisältäen arvotontit

2. Asumisviihtyisyyden takaava kaavoitus ja infrastruktuuri
3. Rakentajan ja rakennuttajan yhteistyötä parantavat toimet
Mittarit:
1. Myynnissä olevat asunnot ja tontit, määrä ja laatu
2. Yleisten alueiden kunto, kulkuväylien kunto, tietoliikenneyhteyksien
toimivuus ja saatavuus
3. Lupaprosessin määrät, käsittelynopeus

TYÖPAIKKOJEN LUOMINEN PAIKALLISIN EDELLYTYKSIN
Tavoitteet:
1. Yrityksiä ja yrittäjyyttä tukevaa politiikkaa
2. Lähialueiden raaka-aineiden ja työvoiman hyödyntäminen
3. Monipuolista matkailuun ja vapaa-ajan asumiseen liittyvää palvelutarjontaa
Mittarit:
1. Padasjoen Kehitys Oy:n rahoitus, yrittäjiä tukevat organisaatiot,
yhteistyösopimukset kunnan ja yritysten välillä
2. Työpaikkojen ja yritysten määrä, raaka-aineiden käyttöarviot
3. Majoituskapasiteetti, aktiviteettien määrä, vapaa-ajan toimintoihin liittyvät
reitistöt, laatu

OMATOIMISUUTEEN KANNUSTAVA, ASUKASLÄHTÖINEN
PALVELUTAPA JA POSITIIVINEN PALVELUASENNE
Tavoitteet:
1. Laadukkaiden peruspalveluiden saatavuus taataan vaihtoehtoisilla tavoilla
2. Asiakaslähtöinen neuvova, joustava ja ystävällinen palveluasenne
3. Kaikenikäisiä kuntalaisia ja vapaa-ajanasukkaita koskeva monipuolisen
terveysliikunnan merkityksen korostaminen ja sen edellytysten parantaminen
Mittarit:
1. Sosiaali- ja terveyspalvelut, päivähoitopalvelut, opetuspalvelut,
lukiokoulutuksen saatavuuden turvaaminen, vapaa-aikapalvelut, yksityiset
kauppa- ym. palvelut: määrä ja laatu
2. Asiakastyytyväisyys- ym. seurantatutkimukset
3. Liikuntapaikkojen kävijämäärät, terveysmenot / kuntalainen

LUONTOA HYÖDYNTÄVÄ, MONIPUOLINEN MATKAILUTARJONTA
Tavoitteet:
1. Korkeatasoinen sekä runsas mökki- ja majoitustarjonta
2. Päijänteen ja sen kansallispuiston sekä Kullasvuori – Mainiemen alueen
mahdollisuuksien kehittäminen ja toteuttaminen
3. Monipuolisen luontomatkailun aktiivinen käyttö
4. Ympärivuotiset tapahtumat osana näkyvyyttä ja matkailutarjontaa

Mittarit:
1. Koko kunnan alueen kattava
2. Matkailukohteiden määrä, kävijämäärä, Kullasvuori - Mainiemen alueen
rakentuminen
3. Lukumäärä, käyttömäärät ja palaute
4. Lukumäärä, kävijämäärä ja palaute
MARKKINOINTI
Tavoitteet
1. Positiivista näkyvyyttä kunnasta, informatiivisin kotisivuin
2. Kullasvuori – Mainiemen alueen mahdollisuudet esillä valtakunnallisesti
sekä kansainvälisesti
3. Kesäasukkaiden voimavarojen hyödyntäminen
Mittarit
1. Säännöllisesti päivitetyt
2. Majoituskapasiteetin kasvu
3. Tyytyväisyys

5. ELINKEINOTOIMINNAN KEHITTÄMISVISIO
PADASJOKI ON YRITYSYSTÄVÄLLINEN JA KILPAILUKYKYINEN
TOIMINTAYMPÄRISTÖ LUONNONVAROJA KESTÄVÄSTI HYÖDYNTÄVILLE
SEKÄ ASUKKAITA PALVELEVILLE YRITYKSILLE.
1. Luonnonvarat: maisema ja metsät
- metsät, puunjalostus ja bioenergia
- Päijänne ja muut järvialueet
- mökkivuokraus ja maatilamatkailu
2. Palvelut (kuntaimagon ja keskustan vetovoimainen kehittäminen)
- kaupat, huoltamot, rakentaminen, mökkihuolto
- kunnan rakennusluvat ja neuvonta
- ikääntyvien kuntoutus-, tuki ja hoivapalvelut
3. Infra
- tiet ja niiden kunnossapito
- tietoliikenneyhteydet
4. Yritystoiminta (yritysystävällisyyden lisääminen)
- kehittämispalvelut
- hallitilat alkaville ja siirtyville yrityksille
- kaavoitus, tontit ja kunnallistekniikka
- henkilöstön saatavuus ja täydennyskoulutus

