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Päämäärät
Tyytyväinen ja hyvinvoiva
kuntalainen

Aktiivisesti vaikuttava ja
osallistuva kuntalainen

VISIO:
Halu elää
Hausjärvellä

Näillä toteutamme toiminta‐
ajatusta

Asukkailla, yrityksillä ja
yhteisöillä on aito halu
asua ja toimia
Hausjärvellä.

Kestävä kehitys, puhtaan luonnon
säilyttäminen ja hyödyntäminen

Kasvava, elinvoimainen ja
yhteisöllinen kunta

Osaava ja hyvinvoiva
henkilöstö

Aktiivinen
elinkeinopolitiikka

Toimivat peruspalvelut

Edellytykset yritystoiminnalle

Tasapainoinen talous

TOIMINTA‐AJATUS:
Kaunis ja maaseutumainen, hyvien
yhteyksien Hausjärvi tarjoaa
asukkaille
kk ill h
hyvän
ä elämän
lä ä jja
hyvinvoinnin edellytyksiä sekä
yrityksille menestymisen
mahdollisuuksia.

Yhteishenki
päätöksenteossa

Palvelukyky

Aktiivinen yhteistyö muiden
kuntien kanssa

ARVOT: Inhimillisyys, luotettavuus, avoimuus
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Arvot:
• Inhimillisyys
– Toimimme ihmisarvoa kunnioittaen
– Arvostamme
A
t
asiakkaitamme
i kk it
ja
j toisiamme
t ii
sekä
kä
erilaisia yksilöitä ja kulttuureja
– Kuntalainen on toimintamme keskiössä
– Edistämme yhteisöllisyyden kehittymistä

• Luotettavuus
– Meihin voi luottaa ihmisinä ja organisaationa
– Toimintamme perustuu yhdenvertaisuuteen ja
yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin

Arvot
• Luotettavuus (jatkuu)
– Teemme työmme ammattimaisesti ja otamme siitä
vastuun
– Kehitämme toimintaamme ja palvelujamme
kuntalaisten parhaaksi

• Avoimuus
– Olemme avoimia yyhteistyölle
y
naapurikuntien,
p
,
yritysten, yhteisöjen jne. kanssa
– Kannustamme kuntalaisia aktiiviseen osallistumiseen
– Tiedotamme ja keskustelemme
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VISIO
Halu elää Hausjärvellä
Asukkailla, yrityksillä ja yhteisöillä on aito halu asua
ja toimia Hausjärvellä.

Toiminta‐ajatus
Kaunis ja maaseutumainen, hyvien yhteyksien
Hausjärvi tarjoaa asukkaille hyvää elämää ja
hyvinvointia sekä yrityksille menestymisen
mahdollisuuksia.
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Päämäärät:
• Tyytyväinen ja hyvinvoiva kuntalainen
• Aktiivisesti vaikuttava ja osallistuva kuntalainen
• Kestävä kehitys, puhtaan luonnon säilyttäminen
ja hyödyntäminen
• Toimivat peruspalvelut
• Edellytykset yritystoiminnalle
• Kasvava, elinvoimainen ja yhteisöllinen kunta
• Aktiivinen yhteistyö muiden kuntien kanssa

Kriittiset menestystekijät
• Näiden on oltava kunnossa, jotta voimme
toteuttaa toiminta‐ajatustamme ja saavuttaa
päämäärämme:
– Tasapainoinen talous
– Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
– Aktiivinen elinkeinopolitiikka
– Palvelukyky (sisältää mm
mm. oikein mitoitetun
henkilöstön, palvelutuotannon tarvitsemat
rakennukset, työtilat, välineet jne.)
– Yhteishenki päätöksenteossa
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