RUOKOLAHDEN KUNTASTRATEGIA 2016-2021
Liite: Aikataulutavoitteet aiheittain
1. Ruokolahti on hyvä paikka asua
Asukkaiden aktivoimisen eri keinot
- Yhdistysten avustamisen perusteet arvioidaan vuosittain talousarvion
valmistelun yhteydessä
- Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet toteutetaan uuden kuntalain
mukaisesti viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä
Kuntamarkkinoinnin kehittäminen
- Kunnan kotisivujen päivittäminen 2017 loppuun mennessä
- Kunnan interaktiivinen markkinointimateriaali tuotetaan 2017
- Kunnan vireille tulleista asioista tiedotetaan säännöllisesti kunnan nettisivuilla
vuoden 2017 alusta
2. Toimivat palvelut kuntalaisille
Vanhusten asumisen kehittäminen yhdessä Eksoten kanssa
- Palveluasumisen tarvearviointi vuoden 2016 loppuun mennessä
Omaishoidon tukeminen
- Omaishoitajien tuen lisätoimenpiteistä neuvotellaan Eksoten kanssa syksyllä
2016
Julkisen liikenteen turvaaminen koulu- ja palveluliikenteen yhteydessä
- Selvitystyö julkisen liikenteen ja asiakkaan palvelutarpeen yhdistävästä
sähköisestä järjestelmästä 2016
Yhteistyö 3. sektorin ja muiden tahojen kanssa
- Yhteistyön tulosten ja tarpeen arviointi valtuustokauden vaihtuessa
Seudullinen yhteistyö palveluverkoissa
- Perusopetus, varhaiskasvatus, kulttuuri- ja nuorisotoimi, joukkoliikenne 2018
loppuun mennessä

3. Ruokolahti on hyvä paikka yrittää
Tie- ja tietoliikenneyhteyksien edistäminen
- Uuden valtuustokauden alussa arvioidaan kunnan tukimahdollisuudet
tietoliikenneyhteyksien rakentamiseen uudelleen
Matkailuyrittäjyyden mahdollisuuksien kehittäminen
- Seudullinen yhteistyö matkailualan kehittämiseksi arvioidaan uudelleen
vuoden 2016 loppuun mennessä
- Kunnan kotisivujen päivitys vuoden 2017 loppuun mennessä osana
kuntamarkkinoinnin kehittämistä
- Matkailun osuus kunnan interaktiivisessa markkinoinnissa huomioidaan
Uutta yritystoimintaa ja yritysten toimintamahdollisuuksien kehittäminen
- Seudullinen yhteistyö arvioidaan uudelleen vuoden 2016 loppuun mennessä,
päätökset jatkosta 2017
- Teollisuustonttien tarjonta kattaa kysynnän. Lisätarpeet arvioidaan 2018.

4. Hallitsemme aktiivisesti omaisuuttamme
Kiinteistöjen hallinnointi PTS:n ja salkutuksen mukaisesti
- Päätöksenteko valtuustokauden loppuun mennessä
Metsä- ja maaomaisuuden käyttöä tehostetaan palveluverkon ylläpidossa
- 6/2016 mennessä metsäpalveluiden kilpailutus
- Biotalouden hyödyntäminen arvioidaan kunnan kaukolämmön
tuotantoratkaisun yhteydessä v. 2016 aikana
Ympäristöohjelma integroidaan kuntasuunnitteluun
- Ympäristöohjelma valmistuu vuoden 2016 aikana

5. Taloutemme on tasapainossa
Kuntien keskimääräinen kunnallisveron taso ei jatkossa ylity
- Kiinteistöjen myynti PTS:n ja salkutuksen perusteella tehtyjen päätösten
mukaisesti

- Uusien asukkaiden ja yritysten houkuttelemiseksi lisätään kuntamarkkinointia,
ja tästä tehdään linjaus päätettäessä elinkeinoyhteistyön jatkosta 2016-2017
- Käyttömaksujen tarkistaminen vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä
- Palveluissa ja palveluverkoissa tehtävät uudelleen organisoinnit arvioidaan
2018 loppuun mennessä samalla kun arvioidaan mahdollisuudet seudulliseen
yhteistyöhön
Investointien vaihtoehtoisten toteutusmuotojen arviointi ja käyttö
- Talousarvion laadinnan yhteydessä tarkistetaan investointien vaihtoehtoisten
toteutusmuotojen käyttö
- Vakuutusten kilpailutus 2016 vakuutusmeklarin avulla

