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Kuntastrategia
2019-2025

Ihmisen kokoinen Marttila
2000

Asukasta

100

Työntekijää

11

Esimiestä

220

Yritystä

530

Työpaikkaa

41

Yhdistystä

Kuntastrategia – rakennamme uutta
Mikä on kuntastrategia?
• Kuntastrategia ohjaa kunnan toimintaa
haluttuun suuntaan yhteisesti sovittujen
arvojen mukaisesti. Kuntastrategialla
valtuusto päättää kunnan pitkän aikavälin
tavoitteista ja toimenpiteistä.
Kuntastrategia on valintoja toinen toistaan
tärkeämpien asioiden välillä.
• Strategia on muotoutunut yhteisen
pohdinnan tuloksena strategiaprosessissa,
johon ovat osallistuneet kunnan
luottamushenkilöt, viranhaltijat,
työntekijät, kuntalaiset ja muut
sidosryhmät.

Arvomme ovat

Marttilassa on avoin vuorovaikutus-, keskusteluja päätöksentekokulttuuri. Päätökset
perustellaan ja taustoitetaan läpinäkyvästi.
Viestimme aktiivisesti ja oikea-aikaisesti.
Aktivoimme kaikenikäisiä kuntalaisia mukaan
kunnan toimintaan.

Olemme lähellä ihmistä ja
huolehdimme toisistamme.
Suunnittelemme palvelut ja
tapahtumat ihmislähtöisesti.
Ihminen on keskiössä myös
kaavoituksessa ja muussa
päätöksenteossa.

Avoimuus

Ihmislähtöisyys

Arvostamme toisiamme ja
puhumme toisistamme hyvää.
Kerromme muille Marttilasta hyviä
asioita!
Suhtaudumme elämään
myönteisesti ja yritämme löytää
hankalistakin asioista hyvät puolet.
Kohtelemme toisiamme arvostavasti
ja inhimillisesti.

Positiivisuus

Vastuullisuus

Elinvoimaisuus

Päätöksentekomme on johdonmukaista ja
vastuullista. Teemme asiat huolellisesti ja
otamme vastuuta oman työmme
kehittämisestä
Haluamme huolehtia siitä, että
elinympäristömme säilyy puhtaana ja
terveellisenä myös tuleville sukupolville.
Marttilassa kannustetaan huolehtimaan
itsestä ja läheisistä.

Olemme rohkeita tekemään ja
ajattelemaan asioita uudella tavalla.
Teemme tiivistä yhteistyötä yritysten,
yhdistysten ja kuntalaisten kanssa.

Haluamme olla vuonna 2030

Marttila on yhteisöllisyydestään ja positiivisuudestaan tunnettu
maltillisesti kasvava kunta, jossa elää, yrittää ja työskentelee
tyytyväisiä ihmisiä.
Marttilassa arki on sujuvaa ja vapaa-aika laadukasta.

Painopisteet
Vision saavuttamiseksi asetamme tavoitteita
viidestä näkökulmasta, joista muodostuu seuraavat
painopistealueet:

Arjen sujuvuus
Yhteisöllisyys ja hyvinvointi
Ympäristö ja ekologisuus
Yrittäjyys ja elinvoimaisuus
Avoin hallinto ja vastuullinen taloudenhoito

Millainen Marttila on vuonna 2030

•

•

•

•

Kunta on
luotettava
kumppani
yrityksille
Maantieteellistä
sijaintia
korostetaan
enemmän
Olemme
houkutteleva alue
uusille yrityksille ja
tuemme yritysten
kasvumahdollisuuk
sia
Käytämme
lähipalveluita,
tuemme lähityötä
ja syömme
lähiruokaa

Avoin ja taloudellisesti vakaa

• Kaavoituksessa
kiinnitetään
huomiota
ekologisuuteen
ja asuinalueita
teemoitetaan
• Erityislaatuista
ympäristöä
hyödynnetään
• Kunta on
ekologisuuden
edelläkävijä
• Ympäristötietoisuutta
vahvistetaan

Elinvoimainen

• Kuntalaisilla on
aidosti
mahdollisuus
vaikuttaa
• Marttila –henki
on vahvaa
• Luonto ja
lähiympäristö
vahvana osana
kuntalaisten
hyvinvointia
• Turvallinen
vanhuus toteutuu
kotikulmilla

Ympäristöstä huolehtiva ja ekologinen

• Lapsiperheiden
arki sujuu
kätevästi
• Peruspalvelut
ovat helposti
saatavilla
• Marttilassa on
mahdollisuus
viettää
laadukasta
vapaa-aikaa
• Hyvät yhteydet
ja toimivat
tietoliikenneyhteydet
mahdollistavat
monipuolisen
työskentelyn

Yhteisöllinen ja hyvinvoiva

Sujuva arki

Marttila on yhteisöllisyydestään ja positiivisuudestaan tunnettu maltillisesti kasvava kunta,
jossa elää, yrittää ja työskentelee tyytyväisiä ihmisiä.
Marttilassa arki on sujuvaa ja vapaa-aika laadukasta.

•
•
•

Tiedonkulku on
tehokasta ja
vuorovaikutteista
Talouden seuranta
on reaaliaikaista ja
informatiivista
Marttila on
houkutteleva
työpaikka ja
työntekijöistä
pidetään huolta

Strategian seuranta ja arviointi
• Strategiset tavoitteet on avattu konkreettisiksi toimenpiteiksi strategian liitteessä.

• Strategian tavoitteita toteuttavia toimenpiteitä viedään vuosittain talousarvioon ja
toimintasuunnitelmaan, joiden myötä myös arviointi tapahtuu vuosittain tilinpäätöksen
yhteydessä.

