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Strategian toimeenpano-ohjelma 

Yleinen toimintamalli kuntastrategioiden konkretisoimiseksi ovat strategian toteuttamisohjelmat, joita saatetaan kutsua myös osastrategioiksi (esim. palvelustrategia tai elinkeinostrategia). 
Strategisen johtamisen ja strategiakäsitteen selkiyttämisen kannalta kuntastrategia on nimetty strategiaksi ja siitä johdettavia asiakirjoja ohjelmiksi. 

 
Ohjelma on määräaikainen projekteista ja toimenpiteistä muodostuva kokonaisuus, jota johdetaan koordinoidusti jonkin strategian osa-alueen tai päämäärän saavuttamiseksi. Strategian 
totuttamisohjelmat siis laaditaan suoraan kuntastrategian jostakin tai joistakin osa-alueista tai päämääristä. 

 
Strategian toteuttamisohjelmat ja niiden mukaiset toimenpiteet ovat poikkihallinnollisia ja koskettavat kaikkia tai useita kunnan toimialoista. Niiden laatiminen ja toteuttaminen edellyttää 
monitoimijaisuutta sekä verkostoitumista sekä kunnan sisällä että usein myös kuntaorganisaation ulkopuolella. 

Yleisesti ottaen ohjelmajohtamisella tavoitellaan mm. seuraavia asioita: 

• kaukonäköistä ja laaja-alaista vaikuttavuutta 

• näkyvää keskittymistä tärkeimpiin asioihin 

• poikkiorganisatorista yhteistyötä ja tekemistä 

• kehittämiskokonaisuuksien hallittavuutta ja ohjattavuutta 

• systemaattisuuden ja joustavuuden tasapainoa 

• konkreettisia keinoja strategian toimeenpanoon. 
 

Strategian ja taloussuunnittelun kiinteä yhteys 

Keskeistä kuntastrategian toteutumisessa on strategiaprosessin ja taloussuunnitteluprosessin kiinteä kytkentä: valtuusto päättää kuntastrategian toteuttamisesta viime kädessä kunnan 
talousarviossa ja -suunnitelmassa, jossa myös strategian toteuttamisohjelmat konkretisoidaan ja resursoidaan (Kuntalaki 110§).  
 
Kuntastrategia ja sen toteuttamisohjelmat ovat siis taloussuunnitelman perusta ja samalla ohjeistus talousarvion laadinnalle. Näin ollen strategia valutetaan käytäntöön talousarvion kautta 
vuosittaisiin toiminnan ja talouden tavoitteisiin. Tämä edellyttää monesti myös talousarviorakenteen muutosta ja siinä olevien tavoitteiden määrän arviointia. 
 
Talousarviossa ja -suunnitelmassa asetetaan palvelujen järjestämistä ja investointeja koskevat tavoitteet kunnan eri tehtäville, liikelaitoksille, tytäryhteisöille ja yhteistoimintayhteisöille. 
Talousarviossa ja -suunnitelmassa osoitetaan myös resurssit mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi joko budjettirahoitteisesti määrärahoina tai kohderahoitteisesti tulo- tai pääomarahoituksena. 
Talousarvio on strategian operationalisoinnin lisäksi strategian arvioinnin ja seurannan väline. Arviointi kohdistuu kunnanvaltuusto- ja hallitustason strategisten tavoitteiden ohjausvoiman 
arviointiin eli käytännössä talousarvion seurantaan. 
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PÄÄMÄÄRÄ TAVOITE KEINOT/ 
TOIMENPITEET 

MITTARI 
ARVIOINTI 

HALLINTO/YKSIKKÖKOHTAINEN TAVOITE 
JA MITTARI (TALOUSARVIOON) 

Enonkoski näkyy ja 
kuuluu 

 

1. Myönteinen 
kuntakuva. 
2. Elinvoimainen kunta. 
3. Rikas 
tapahtumatarjonta. 
4. Vaikuttava ja 
ajantasainen 
tiedottaminen. 

Enonkoski näkyy 
myönteisesti eri 
medioissa ja 
somekanavilla. 
Enonkosken alueen 
mahdollisuuksien 
korostaminen kaikessa 
toiminnassa mm. luonto, 
liikunta- ja 
kulttuuripalvelut, 
asuminen, liikenteellinen 
saavutettavuus, työelämä 
sekä yrittäjyys. 
Liikenneverkoston 
edunvalvonta. 

Meta-tilastot, 
mediatiedotteet, 
verkkosivustojen 
kävijäanalytiikka. 
Kuntien 
elinvoimamittaristo. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

PÄÄMÄÄRÄ TAVOITE KEINOT/ 
TOIMENPITEET 

MITTARI 
ARVIOINTI 

HALLINTO/YKSIKKÖKOHTAINEN TAVOITE 
JA MITTARI (TALOUSARVIOON) 

Aktiiviset kuntalaiset 1. Luovuudelle on tilaa. 
2. Elinvoimaiset ja 
aktiiviset yhdistykset ja 
järjestöt. 
3. Kuntalaiset ovat 
omatoimisia, aktiivisia, 
liikkuvia ja harrastavia. 
4. Kunta on 
saavutettavissa kaikille. 

Kunta jatkaa ja kehittää 
yhteistyötä erilaisten 
tapahtumien 
järjestämisessä 
kolmannen sektorin 
toimijoiden kanssa. 
Yhdistysten toimintaa 
tuetaan taloudellisesti. 
Kuntalaiset osallistuvat 
kunnan palvelujen 
/toiminnan kehittämiseen. 

Yhdistyksille jaetut 
taloudelliset tuet 
euroa/vuosi.  
Kunnan järjestämien tai 
järjestämiseen 
osallistuneiden 
tapahtumien 
lukumäärä/vuosi. 
Kuntalaisaloitteiden 
lukumäärä/vuosi. 
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Panostaminen 
ennaltaehkäiseviin 
lähipalveluihin. 
Liikuntapalveluja on 
laajasti tarjolla eri 
ikäryhmille ja 
liikuntapaikat pidetään 
kunnossa. 

Aloitteiden käsittelyn ja 
päätöksenteon ketteryys.  
Jatkuvan palautteen 
mahdollisuus 
lähipalveluissa. 
Kohdennetut 
kuntalaiskyselyt. 
 
 

 
 
 

PÄÄMÄÄÄRÄ TAVOITE KEINOT/ 
TOIMENPITEET 

MITTARI 
ARVIOINTI 

HALLINTO/YKSIKKÖKOHTAINEN TAVOITE 
JA MITTARI (TALOUSARVIOON) 

Itsenäinen ja 
yhtenäinen Enonkoski 

1. Itsenäinen kunta. 
2. Kuntatalous on 
tasapainossa. 
3. Kunnan 
palvelurakennetta 
uudistetaan 
toimintaympäristön 
muuttuessa. 
4. Kunta on vahva 
yhteistyökumppani 
yrittäjille. 

Ennakoiva 
ja kustannustietoinen 
talouden suunnittelu ja 
päätöksenteko. 
Aktiviinen talouden 
seuranta ja reagointi. 
Kunnan palveluiden 
turvaaminen hyvällä 
henkilöstöpolitiikalla. 
Kunta on houkutteleva 
muuttokohde mm. 
hyvällä 
tonttimarkkinoinnilla ja 
laadukkailla vuokra-
asunnoilla. 
Peruspalvelut 
tuotetaan kuntalaisille 
lähipalveluina. 
Työelämäpalveluiden 
kehittäminen 
yhteistyössä 

Talousarvio ja tilinpäätös. 
Kuntataloustiedot. 
Henkilöstöhallinnon (HR) 
tilastot. 
Kuntaan muuttaneiden 
lukumäärä. 
Myytyjen/vuokrattujen 
tonttien lukumäärä. 
Työttömien työnhakijoiden 
osuus työvoimasta. 
Kuntalais- ja vapaa-
ajanasukkaille 
kohdennetut kyselyt. 
Muutokset 
sotepalveluverkostossa ja 
edunvalvonta. 
Uusyrityskeskuksen 
tilastot (aloittaneet, 
lopettaneet yritykset, 
yrittäjien tapaamiset). 
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työelämässä ja 
työelämäpalveluissa 
toimivien eri tahojen 
kanssa. 
Hyvät etätyö-
mahdollisuudet. 
Monipaikkaiset asujat 
osallistuvat kunnan 
palvelujen 
kehittämiseen. 
Yritysmyönteisyys, 
yrittäjille neuvontaa ja 
tukea mm. 
Uusyrityskeskuksen 
avulla. Kunnan ja 
yritysten 
yhteistyötapaamiset. 

Kunnan ja yrittäjien väliset 
tapaamiset/yritysneuvonta 
 

 
 
 

PÄÄMÄÄÄRÄ TAVOITE KEINOT/ 
TOIMENPITEET 

MITTARI 
ARVIOINTI 

HALLINTO/YKSIKKÖKOHTAINEN TAVOITE 
JA MITTARI (TALOUSARVIOON) 

Tunnettu matkailu- ja 
luontokohde 

1. Enonkosken historia ja 
kulttuuri ovat tunnettuja. 
2. Enonkoski on tunnettu 
matkailijoiden 
keskuudessa. 
3. Turvallinen, rauhallinen 
ja viihtyisä elinympäristö. 

Asiakaslähtöinen 
palvelukulttuuri. 
Eläminen Saimaa ja 
ympäröivä luonto 
huomioiden kestävästi 
luonnonvaroja käyttäen.  
Elämykselliseen 
luontomatkailuun 
panostaminen mm. 
tuomalla 
luontomatkailukohteita 
esille. 

Yhteishankkeet ja omat 
hankkeet.  
Palautteet. 
Turvallisuustilastot. 
Matkailijatilastot ja omat 
kyselyt. 
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PÄÄMÄÄÄRÄ TAVOITE KEINOT/ 
TOIMENPITEET 

MITTARI 
ARVIOINTI 

HALLINTO/YKSIKKÖKOHTAINEN TAVOITE JA 
MITTARI (TALOUSARVIOON) 

Oppiminen ja koulutus 1. Avoin, tasa-arvoinen ja 
laadukas varhais-
kasvatus sekä 
perusopetus. 
2. Elinikäinen oppiminen. 
3. Digitaalisia palveluja 
on tarjolla ja 
digiosaaminen on 
vahvaa. 

Henkilöstö on osaavaa ja 
motivoitunutta. 
Vapaan sivistystyön 
palvelut. 
Uudet teknologiset 
ratkaisut, sähköiset 
palvelut, töiden uudelleen 
organisointi ja uusien 
tuottavampien 
toimintatapojen 
käyttöönotto. 
 

Henkilöstön 
työhyvinvointikysely ja 
asiakaskyselyt. 
TYKY-toiminnan ja 
työterveyshuollon mittarit. 
Henkilöstön 
koulutukseen 
osallistuminen 
koulutussuositusten 
mukaisesti. 
Vapaan sivistystyön 
palveluntuottajien mittarit. 
Uusien teknologisten 
ratkaisujen ja sähköisten 
palveluiden käyttöönoton 
onnistuminen. 
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