Luonnostaan vastuullinen, aidosti
avoin ja onnellinen Muonio

yrittäjäystävällinen
yhteistyökykyinen
kansainvälinen
suvaitsevainen

Kuntatyö siirtyy
uuteen aikaan

Elämme
onnellista arkea

Vuonna 2025 Muonion kuntaorganisaatio on
virkistynyt, oppinut uutta ja rakentaa
tulevaisuuden kuntaa avoimessa
yhteistyössä.

Vuonna 2025 muoniolaiset ovat
tyytyväisiä ja onnellisia. Luonto on
meille tärkein hyvän olon lähde.

Kuntastrategia 2025

Elinvoima
vahvistuu
kestävästi

Vuonna 2025 Muonio on tunnettu
ympärivuotisesta, kansainvälisestä
elinkeinoelämästään.
Mahdollisuus elinkeinoihin syntyy
ainutlaatuisesta, puhtaasta
luonnosta, josta pidämme huolen
myös tulevaisuudessa.
Vahvistamme elinvoimaisuutta
järkevällä kaavoituksella.

Suhtaudumme ennakkoluulottomasti uusiin
mahdollisuuksiin, kerromme itsestämme
maailmalle ja tartumme edelläkävijöinä
teknologian uusiin ihmeisiin.
Pidämme huolta henkilöstöstämme ja
kannustamme työntekijöitä kehittämään
osaamistaan.

Hyvä arki on meille tärkeää ja
Muoniossa on erilaisia
mahdollisuuksia asumiseen jokaiselle.
Olemme yhteistyökykyisiä
maakuntaan päin. Luomme terveyttä
ja hyvinvointia yhteistyössä kaikkien
halukkaiden kanssa.

Vahvistamme Muonion elinvoimaa

Valtuustokaudella
2017 - 2021

Luomme elinkeinoelämälle mahdollisuuksia, jotta se
tuottaisi ympärivuotisesti elinvoimaa ja hyödyntäisi
kansainvälisten markkinoiden tarjoaman potentiaalin.
Suunnittelemme yhdessä, miten varmistamme kestävän
kehityksen ja ympäristön kunnioittamisen muoniolaisessa
elinkeinoelämässä.
Järjestämme lisää houkuttelevia tapahtumia erilaisille
kohderyhmille.

Siirrymme kuntatyössä kohti uutta aikaa

Edistämme muoniolaisten onnellista arkea

Uudistamme kunnan viestintää ja markkinointia. Kerromme
maailmalle Muonion luonnosta, onnellisuudesta ja
turvallisuudesta.

Uudistamme kunnan sivistyspalvelujen, hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen toimintatapoja. Tavoitteena on
vahvistaa yhdessä tekemistä ja verkostomaista toimintatapaa
sekä ottaa käyttöön uusia innovaatioita palvelutuotannossa.

Käynnistämme organisaatiouudistuksen, jonka tavoitteena on
vahvistaa kuntalaislähtöistä toimintatapaa ja yhden luukun
periaatetta. Uudistukseen sisältyy myös Muonion uusi
osallisuusmalli.

Toimimme yhteistyössä uuden maakunnan rakentamisvaiheessa ja toiminnan käynnistyttyä. Etsimme yhteisiä etuja.

Luomme teknologiaohjelman, jossa asetetaan tavoitteet uuden
teknologian hyödyntämiseksi kunnan palvelutuotannossa.

Valtuustokaudella käynnistämme asuntorakentamisen
suunnittelun. Tavoitteena on rakentaa Muonioon monipuolisia, terveitä asuntoja keskusta–Olos -akselille. Luomme
edellytyksiä myös kylien kehittymiselle asuinympäristöinä.

Strategia on syntynyt muoniolaisten näkemyksistä ja muotoiltu yhteistyössä BDO Oy:n kanssa. Toteutamme kuntastrategiaa mm. kunnan
talousarvion ja -suunnitelman avulla. Lisäksi laadimme tarkemmat suunnitelmat tavoitteiden toteuttamiseksi kuluvalla valtuustokaudella.
Tavoitteiden toteutumista ja strategian onnistumista arvioidaan vähintään kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä ja Muonio-foorumissa.
Strategiaa päivitetään tarvittaessa, mutta ainakin uuden kunnanvaltuuston aloittaessa toimikautensa.

