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Siikajoen kunnassa on  
hyvinvoivia ja tyytyväisiä  
kuntalaisia.

• Uudistumiskykyinen kuntaorganisaatio huolehtii 
 arjen sujumisesta ihmisen elämänkaaren kaikissa vaiheissa. 

• Yhteisiä resursseja käytetään taloudellisesti ja tehokkaasti. 

• Arvostamme olemassa olevaa ja vaalimme sitä.

MISSIOMME 2030

Missio on näkemys Siikajoen kunnan keskeisistä 
tehtävistä ja se vastaa kysymykseen,  

miksi kunta on olemassa. 



Siikajoki on turvallinen  
kasvun paikka.
• Siikajoki on turvallinen kasvun paikka sinulle, perheellesi,  
 yrityksellesi ja ravinnolle.

• Siikajoen yhteisöllisyys on kaikista välittämistä ja meillä  
 on turvallista olla oma itsensä. 

• Kasvu luo elinvoimaa ja on tärkeä osaa elämää.  
 Me haluamme tukea kasvua yhdessä.

• Kestävä kehitys on meille tärkeää ja haluamme elää  
 tasapainossa luonnon kanssa, mistä syntyy meidän  
 luontainen elämän tahti.

VISIOMME 2030

Visio on tahto- ja tulevaisuuskuva,  
mitä Siikajoki vuoteen 2030 mennessä tavoittelee.  



1. Elinvoima ja työllisyys

Kunta tarjoaa  
joustavia ratkaisuja yrityksille.

Tavoite toteutuu kun:

• Tuemme nykyisten yritysten kasvua ja uutta yritystoimintaa.
 • Mahdollistamme investointeja kaikessa toiminnassa.
 • Huomioimme maankäytössä teollisuusinvestointien mahdollistamisen.
 • Kaavoitus ja tonttien tarjonta on toimivaa.
 • Huolehdimme saavutettavuudesta.
 • Kehitämme matkailua, vapaa-ajan asumista ja merenrannan  
  mahdollisuuksia.
 • Vahvistamme kuntamarkkinointia.

Päämäärän toteutumista vahvistamme teoilla,  
esimerkiksi:
1. Meillä on toimiva tonttipörssi.
2. Kumppanuussopimus yrittäjien kanssa.
3. Kehitämme Tauvoa monipuolisesti.

STRATEGISET PAINOPISTEET

Strategiset painopisteet johdattelevat meitä  
kohti missiota ja visiota.

 



2. Asumisen vetovoima

Siikajoki on turvallinen paikka  
elää, asua ja yrittää.
Tavoite toteutuu kun:

• Asukasmäärämme kasvaa maltillisesti.
 • Meillä on toimivat ja saavutettavat peruspalvelut.
 • Monipuoliset asumisen vaihtoehdot jokaiselle kylälle ja  
  kylien välille sekä tonttitarjonnassa että vuokra-asumisessa. 
 • Lisäämme palveluasumisen paikkoja ja mahdollistamme  
  yhteisöllistä asumista.
 • Korostamme kylien yksilöllisyyttä. 
 • Kehitämme vapaa-ajan palveluita.
 • Kohdennamme kuntamarkkinointia potentiaalisille muuttajille. 

Päämäärän toteutumista vahvistamme teoilla,  
esimerkiksi:
1. Meillä on toimiva lähikouluverkosto.
2. Meillä on toimiva tonttipörssi.
3. Uudistamme vuokra-asuntokantaa.
4. Meillä on yksi rakentamisen yhteyshenkilö. 
5. Meillä on selkeä ja sujuva rakentamisprosessi.
6. Palkitsemme yksityisen tontin käyttöönottoja  
  asuntorakentamiseen (sekä myyjää että ostajaa).

STRATEGISET PAINOPISTEET

Strategiset painopisteet johdattelevat meitä  
kohti missiota ja visiota.

 



3. Elämänlaatu ja yhteisöllisyys

Turvallinen, hyvä elämä 
Siikajoella.
Tavoite toteutuu kun:

• Toimintakulttuurimme on yhteisöllinen.
• Tuemme ja aktivoimme kuntalaisten omaa ja  
  yhteisöllistä toimintaa.
• Takaamme nuorten harrastusmahdollisuudet.
• Tuemme kylätoimintaa.
• Meillä on kestävä kuntamaisema. 
• Meillä on puhdas luonto ja ruoka.
• Kehitämme etäpalveluja.
• Tarjoamme kansalaisopiston monipuolisen toiminnan.
• Käytämme kunnan tiloja joustavasti ja tehokkaasti. 

Päämäärän toteutumista vahvistamme teoilla,  
esimerkiksi:
1. Mahdollistamme kaikille lapsille ja nuorille harrastuksen.
2. Huolehdimme ja ylläpidämme virkistyspaikkoja.

STRATEGISET PAINOPISTEET

Strategiset painopisteet johdattelevat meitä  
kohti missiota ja visiota.

 



4. Uudistumiskykyinen kuntaorganisaatio

Hyvä johtaminen ja  
toimiva organisaatio  
johtavat onnistumiseen.
Tavoite toteutuu kun:

• Tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa kehityksen. 
• Kuntaorganisaation ydintehtävä on toimia kuntalaisia varten.
• Kuntalaisille laadukkaat palvelut tuottaa ammattitaitoinen henkilöstö.
• Osaavia työntekijöitä arvostetaan.
• Resurssien oikea käyttö johtaa työhyvinvointiin.
• Yhteistyötä, hyvää ilmapiiriä ja avointa keskustelukulttuuria  
  vaalitaan kaikilla tasoilla.
• Viestimme asioista avoimesti ja oikea-aikaisesti.
• Teemme mitä lupaamme. 

Päämäärän toteutumista vahvistamme teoilla,  
esimerkiksi:
1. Meillä on toimiva työterveyshuolto.
2. Koulutamme systemaattisesti esimiehiä. 
3. Tarjoamme koko henkilöstölle hyvät koulutusmahdollisuudet.
4. Päätettyjen asioiden täytäntöönpano on meillä sujuvaa.

STRATEGISET PAINOPISTEET

Strategiset painopisteet johdattelevat meitä  
kohti missiota ja visiota.

 



 1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus.

 2. Pelastustoimen ja poliisin palvelujen saatavuus.

 3. Saavutettavuus; raideyhteys, tiestö ja lähiliikenne. 

 4. Maaseudun mahdollisuuksien edistäminen.

 5. Energiapolitiikka (uudet energiamuodot, turve).

 6. Kaksoiskuntalaisuuden ja monipaikkaisuuden edistäminen.

 7. Pöyryn padon purkaminen, Siikajoki vapaaksi, lohien nousu.

SIIKAJOEN EDUNVALVONNAN
#7

Edunvalvonnan listauksen tarkoituksena on  
edistää kunnalle strategisesti tärkeitä asioita.



1. Elinvoima ja työllisyys  

Kunta tarjoaa joustavia ratkaisuja  
yrityksille.

• Tuemme nykyisten yritysten kasvua  
 ja uutta yritystoimintaa.
• Mahdollistamme investointeja kaikessa  
 toiminnassa.
• Huomioimme maankäytössä  
 teollisuusinvestointien mahdollistamisen.
• Kaavoitus ja tonttien tarjonta on toimivaa.
• Huolehdimme saavutettavuudesta.
• Kehitämme matkailua, vapaa-ajan asumista  
 ja merenrannan mahdollisuuksia.
• Vahvistamme kuntamarkkinointia.

2. Asumisen vetovoima  

Siikajoki on turvallinen paikka elää,  
asua ja yrittää.

• Asukasmäärämme kasvaa maltillisesti.
• Meillä on toimivat ja saavutettavat peruspalvelut.
• Monipuoliset asumisen vaihtoehdot jokaiselle   
 kylälle ja kylien välille sekä tonttitarjonnassa  
 että vuokra-asumisessa. 
• Lisäämme palveluasumisen paikkoja ja  
 mahdollistamme yhteisöllistä asumista
• Korostamme kylien yksilöllisyyttä. 
• Kehitämme vapaa-ajan palveluita.
• Kohdennamme kuntamarkkinointia  
 potentiaalisille muuttajille. 

3. Elämänlaatu ja yhteisöllisyys  

Turvallinen, hyvä elämä Siikajoella.

• Toimintakulttuurimme on yhteisöllinen.
• Tuemme ja aktivoimme kuntalaisten omaa  
 ja yhteisöllistä toimintaa.
• Takaamme nuorten harrastusmahdollisuudet.
• Tuemme kylätoimintaa.
• Meillä on kestävä kuntamaisema. 
• Meillä on puhdas luonto ja ruoka.
• Kehitämme etäpalveluja.
• Tarjoamme kansalaisopiston monipuolisen  
 toiminnan.
• Käytämme kunnan tiloja joustavasti ja  
 tehokkaasti.

4. Uudistumiskykyinen kuntaorganisaatio 

Hyvä johtaminen ja toimiva  
organisaatio johtavat onnistumiseen.

• Tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa  
 kehityksen. 
• Kuntaorganisaation ydintehtävä on toimia  
 kuntalaisia varten.
• Kuntalaisille laadukkaat palvelut tuottaa  
 ammattitaitoinen henkilöstö.
• Osaavia työntekijöitä arvostetaan.
• Resurssien oikea käyttö johtaa työhyvinvointiin.
• Yhteistyötä, hyvää ilmapiiriä ja avointa  
 keskustelukulttuuria vaalitaan kaikilla tasoilla.
• Viestimme asioista avoimesti ja oikea-aikaisesti.
• Teemme mitä lupaamme.

Strategiset painopisteet ja strategiset tavoitteet niiden saavuttamiseksi:

Missio, toiminta-ajatus (mitä varten ollaan olemassa 2030)
• Siikajoen kunnassa on hyvinvoivia ja tyytyväisiä kuntalaisia. 

Visio (mihin ollaan menossa 2030) 
• Siikajoki on turvallinen kasvun paikka.
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