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Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta
Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii tiiviissä yhteistyössä lähikuntien kanssa ja kuuluu vähintään
100 000 asukkaan Sote-alueeseen.

Strategiset päämäärät ja strategiatavoitteet 2014 – 2016
1. Elinvoimainen kunta

2. Hyvinvoiva kuntalainen

3. Toimiva yhteistyö

Vetovoimainen ympäristö

Palveluiden saatavuus

Kustannustehokas palvelutuotanto

Edellytysten luominen kilpailukykyiselle
yritystoiminnalle

Toimeentulomahdollisuudet
kaikenkuntoisille

Aktiivinen edunvalvonta

Myönteinen kuntakuva ja aktiivinen
tiedottaminen

Omatoimisuuden, omaehtoisen
terveydenedistämisen ja aktiivisen
osallistumisen kannustaminen

Monipuolinen tontti- ja asuntotarjonta

Strategiset hankkeet 2014 – 2016
Kouluverkko
Vanhusten palveluasumisen ratkaisut
Vuokra-asumispoliittinen –ohjelma
Palvelutuotantostrategia
Mustalahden kehittämishanke
Kuntakeskuksen kehittämispotentiaaliselvitys
Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen
Elinkeino-ohjelma
Luonto- ja kulttuurimatkailun kehittäminen
Mekaanisen puunjalostuksen yhteistoiminnan kehittäminen

Päämäärät
1. Elinvoimainen kunta
Rantasalmi on elinvoimainen maaseutukunta, joka tarjoaa viihtyisän elinympäristön vakituisille ja vapaa-ajan
asukkaille sekä menestymisen mahdollistavan toimintaympäristön yrityksille.

Strategiatavoitteet

Mittarit

1.1 Vetovoimainen ympäristö

Kaavoituksen ajantasaisuus;
- Kirkonkylän yleiskaava
- Matkailun kaavat
Laajakaista/Valokuituyhteyden kattavuus
Tiestön kunto
Väestön kehitys; määrä ja ikäluokkajakauma
Vapaa-ajan asuntojen määrä

1.2 Edellytykset kilpailukykyiselle yritystoiminnalle

Teollisuusalueiden ajantasaiset kaavat (Susimäki ja Asema)
Toimitilatarjonta, käyttöaste %
Yritysneuvontapalvelut (Wäläkky), p/v ja yritysten nettomuutos +-/v
Yritystoimialakohtaiset kehittämishankkeet, €/v ja mukana olevien yritysten
lkm
Työpaikkaomavaraisuus %

1.3 Myönteinen kuntakuva ja aktiivinen tiedottaminen

Ajantasaiset verkkosivut, kävijämäärät, lkm
Sosiaalisen median käyttö, tykkääjät lkm
Kohderyhmäpostitukset, lkm (kesäasukas-, muuttaja-, yritys- ja
kyläpostitukset)
Kohderyhmätilaisuudet ja osallistujamäärät, lkm (kesäasukas-, yrittäjäkahvija muuttajatilaisuudet)
Julkaistut tiedotteet ja jutut, lkm

1.4 Monipuolinen tontti- ja asuntotarjonta

Uusien alueiden hankinta ja kaavoittaminen
Kunnan asuin- ja loma-asuin- ja teollisuustontit, tarjonta ja myydyt, kpl
Kunnan vuokra-asunnot, käyttöaste %
Uudisrakentamiseen osallistuminen, Graanin kortteli €

Päämäärät
2. Hyvinvoiva kuntalainen
Rantasalmella kuntalaisella on mahdollisuus korkeaan elämänlaatuun toimivien lähipalvelujen, laadukkaiden asuinolojen ja
monipuolisten vapaa-ajan aktiviteettien myötä.

Strategiatavoitteet

Mittarit

2.1 Monipuolisten palveluiden saatavuus

Yhteispalvelupiste (kunta, Kela ja Poliisi), asiakasmäärät
Oma lukio
Kansalaisopiston kurssitarjonta, kurssien lkm ja opiskelijämäärä
Erikoisliikkeet ja päivittäistavarakaupat, lkm
Urheilupaikkatarjonta, lkm ja km

2.2 Toimeentulomahdollisuudet kaikenkuntoisille

Uudet ja olemassa olevat työpaikat ja yritykset, lkm
Nuorten työllistäminen; kesätyö-, harjoittelu- ja tukityöpaikkoja tarjotaan,
alle 25 v. työttömien, työllistettyjen ja työpaikkojen lkm
Eriasteisesti työkykyisten työllisyys ja kunnan tarjoamat
tukityöllistämispaikat; työttömät ja tukitoimiin ohjatut lkm

2.3 Omatoimisuuden, omaehtoisen terveydenedistämisen ja
aktiivisen osallistumisen kannustaminen

Yhdistysten toiminta-avustusten myöntömäärä kpl ja €
Hyvinvointikertomuksen mittarit:
- Sairastavuusindeksi
- Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h
viikossa, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista
- Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä
väestöstä
- Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15-49-vuotiailla, 50-64vuotiailla ja 65 vuotta täyttäneillä / 1000 vastaavanikäistä
- Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

Päämäärät
3. Toimiva yhteistyö
Rantasalmen kunta toimii aktiivisesti lähikuntien, yritysten ja asukkaiden kanssa yhteistyössä kunnan elinvoimaisuuden
säilyttämiseksi.

Strategiatavoitteet

Mittarit

3.1 Kustannustehokas palvelutuotanto

Sivistystoimi; käyttömenot €/opiskelija
Sosiaalitoimi; nettokustannus €/asukas
Terveydenhuolto; nettokustannus €/asukas
Tekninen; nettokustannus €/asukas
Ymp.- ja rak.valv.; nettokustannus €/asukas
Elinkeinot. (ml. lomitus- ja maaseutu); nettokustannus €/asukas

3.2 Aktiivinen edunvalvonta

Osallistuminen maakunnalliseen ja valtakunnalliseen edunvalvontatyöhön;
edustuspaikat ja –tilaisuudet lkm

