
Kysely kuntastrategiasta vuosille 2022 - 2025 

Arvoisa kuntalainen! 
Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa kunnanvaltuusto päättää 
kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Parikkalan kunnan lähitulevaisuuden 
strategian valmistelua vauhdittamaan kysymme juuri sinun mielipidettäsi. Toivon, että ehdit 
vastaamaan kyselyyn 15.6.2022 mennessä. Kuntastrategiaa ja siihen liittyvää talouden 
tasapainottamisohjelmaa on valmisteltu tammikuusta alkaen ja siitä päätetään kunnanvaltuustossa 
elo-syyskuun aikana. 

Visio = tavoite tai päämäärä, johon kunnan toimintaa ohjataan tulevina vuosina. 
Strategia = Suunnitelma, keinot, valinnat ja toiminta, joilla tavoitteeseen päästään. 

Pienen kunnan taloudelliset ja henkilöstöresurssit ovat rajallisemmat verrattuna suuriin kuntiin. 
"Kaikille kaikkea" -ajatteluun resurssit eivät riitä. Sen vuoksi on pakko tehdä valintoja, mihin asioihin 
keskitytään ja mitä asioita painotetaan. Siksi tarvitaan visio, mitä/millainen Parikkalan kunta on 
lähitulevaisuudessa. Ja on päätettävä keinot, miten tavoitteeseen päästään. 

1.1.2023 alkaen Etelä-Karjalan hyvinvointialue järjestää Parikkalan kuntalaisten sosiaali- ja 
terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut. Jatkossa hyvinvointialue tulee olemaan 
keskeinen yhteistoimintakumppani kuntalaisten ja vapaa-ajanasukkaiden palvelujen 
varmistamisessa ja kehittämisessä. 

Kunnalle jäävät kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät tehtävät. 

Kunnan tulot koostuvat pääosin verotuloista ja valtionosuuksista. 1.1.2023 alkaen noin 2/3 
verotuloista menee hyvinvointialueelle ja vain 1/3 jää kunnalle. Valtionosuuksista pääosa menee 
hyvinvointialueelle. 

Kunnalle jää siis entiseen verrattuna hyvin paljon vähemmän rahaa kunnalle jäävien palvelujen 
järjestämiseen. Seuraavalla sivulla olevista kuvista voit katsoa tarkemmin, mitä tehtäviä kunta 
jatkossa hoitaa ja mitkä tehtävät siirtyvät hyvinvointialueelle. 





1. Mikä on mielestäsi parasta Parikkalassa? Mikä Parikkalan erottaa

edukseen kaikista muista hyvistä paikoista?

2. Missä asioissa kunnan pitäisi mielestäsi parantaa toimintaansa?

3. Mikä on mielestäsi paras keino lisätä Parikkalan elinvoimaa ja

kuntalaisten hyvinvointia?

4. Millä toimilla sinun henkilökohtainen hyvinvointisi ja viihtyvyytesi

Parikkalassa lisääntyisi?

5. Millä tavalla haluaisit osallistua Parikkalan kehittämiseen?

6. Millä tavalla haluaisit tulla kuulluksi ja esittää mielipiteesi asioista?



7. Millaista tiedottamista toivoisit kunnan järjestävän? Millä tavalla, missä

välineissä?

8. Alla on voimassa olevan kuntastrategian painopistealueet. Mihin

järjestykseen ne tulisi nyt asettaa?

9. Mitä toimenpiteitä esität tärkeimmän alueen kehittämiseksi?

Alueen elinvoiman vahvistaminen

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen

Terveen ja kestävän kuntatalouden varmistaminen

Toiminnan tuottavuuden parantaminen ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen

Kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen

Kunnan edunvalvonta ja omistajapolitiikka

Kirjoita kunkin vaihtoehdon edessä olevaan ruutuun järjestysnumero 1-6: tärkein 1, 
toiseksi tärkein 2, kolmanneksi tärkein 3, jne.



10. Miten Parikkalan kunta on viimeisen neljän vuoden aikana mielestäsi
onnistunut seuraavissa palveluissaan?
(1 = huonosti, 2 = tyydyttävästi, 3 = ihan ok, 4 = hyvin, 5 = erittäin hyvin)

1 2 3 4 5

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
(vapaa sivistys, kansalaisopisto,
liikuntaryhmät, liikuntatilat)

Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
(varhaiskasvatus, koulu, tekniset
palvelut, Eksote, pelastustoimi,
ympäristötoimi)

Omistajapolitiikka (esim. Parikkalan
Valo Oy, Ravi- ja markkinakenttä Oy,
kiinteistöyhtiöt)

Henkilöstöpolitiikka (työnantajatoiminta,
vetovoima, hyvinvointi,
henkilöstöetuudet)

Asukkaiden osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuudet (kyselyt,
turpakäräjät, vaikuttaminen
valtuutettujen kautta, yhteydenotot
viranhaltijoihin)

Elinympäristön ja alueen elinvoiman
kehittäminen (metsien hoito ja suojelu,
vesistöt, yrittäjätuki ja -yhteistyö)

Vapaa-ajan asukkaiden palvelujen
turvaaminen ja kehittäminen

11. Mikä palvelu on sinulle ollut tärkein ja mitä olisit toivonut enemmän?



12. Mitkä ovat mielestäsi 3 tärkeintä ryhmää, jotka erityisesti pitäisi
huomioida tulevaisuutta suunnitellessa?

Lapset

Nuoret

Lapsiperheet

Työssä käyvät

Ikäihmiset

Yrittäjät

Matkailijat

Paluumuuttajat

Maahanmuuttajat

Muu, mikä?

13. Mitkä ovat mielestäsi kunnan palveluista ne, joihin erityisesti pitäisi
tulevaisuudessa keskittyä? Nimeä 3 mielestäsi tärkeintä palvelua.



14. Kunnan talouden tasapaino on tärkeää, jotta palvelujen järjestäminen
tulevaisuudessakin onnistuisi mahdollisimman hyvin kuntalaisia
tyydyttävällä tavalla. Mitä mieltä olet seuraavista asioista?
(1 = ehdottomasti ei, 2 = ehkä ei, 3 = en osaa sanoa, 4 = kyllä, 5 = kannatan
vahvasti)

1 2 3 4 5

Vuokrakiinteistöjen yhtiöittäminen
kuntaomisteiseksi yhtiöksi

Tarpeettomien kiinteistöjen myynti tai
purkaminen

Metsäomaisuuden myynti

Parikkalan Valo Oy:n osakkeiden myynti
(joko osin tai kokonaisuudessaan)

Ravi- ja markkinakenttäosakeyhtiön
purkaminen ja sen hallinnassa olevan
alueen myyminen yrityskäyttöön

Parikkalan ja Rautjärven kuntien
teknisten toimintojen yhdistäminen ja
yhtiöittäminen kuntaomisteiseksi
yhtiöksi

Elinkeinojen kehittämiseen liittyvän
yhteistyön laajentaminen Rautjärven ja
Savonlinnan kanssa

Parikkalan ja Rautjärven kuntien
yhteistyön laajentaminen yhdistämällä
sivistystoimi

Opetustoimen keskittäminen
mahdollisuuksien mukaan yhteen
kouluun

Kunnanvaltuuston vahvuuden
laskeminen 13-17 henkilöön ja
kunnallisten toimielinten määrän
vähentäminen

Palvelujen (siivous, ruokahuolto)
ulkoistaminen



15. Millä tavalla kunnan taloudellista liikkumavaraa voisi mielestäsi lisätä?
Millä tavalla mielestäsi saataisiin lisää tuloja vai karsitaanko menoja?
Lakkautetaanko palveluja, jotka eivät ole lakisääteisiä, vai tehostetaanko
toimintaa esim. kuntarajat ylittävällä yhteistyöllä?

16. Mikä on mielestäsi Parikkalan kunnan tulevaisuuden visio, tavoite johon
pitäisi tähdätä? Millaisessa Parikkalassa haluaisit elää ja toimia?

17. Vapaa sana. Risuja ja ruusuja. Palautetta kunnan toiminnasta.
Kehittämisehdotuksia.



Taustakysymyksiä

18. Olen

Nainen Muu

Mies En halua kertoa

19. Ikäni on

0-15 v. 50-64 v.

16-24 v. 65-79 v.

25-49 v. 80 -

20. Vastasin kyselyyn, koska

Asun Parikkalassa vakituisesti

Olen vapaa-ajan asukas

Olen yrittäjänä Parikkalassa

Olen muuten kiinnostunut:




