
Tulevaisuuden Hausjärvi
Uusi kunnanvaltuusto aloitti työnsä elokuun alussa. Heti kautensa alussa valtuusto lähtee 
syventymään Hausjärven kuntastrategian päivittämiseen. Strategiatyön  pohjaksi haluamme kuulla 
strategiatyön kohteena olevien asukkaidemme ajatuksia tulevaisuuden suunnasta. 

Voit tutustua nykyiseen kuntastrategiaan osoitteessa: 
https://hausjarvi.fi/wp-content/uploads/sites/14/2019/12/Valtuuston-hyvaksyma-kuntastrategia-
12.11.2019.pdf (https://hausjarvi.fi/wp-content/uploads/sites/14/2019/12/Valtuuston-hyvaksyma-
kuntastrategia-12.11.2019.pdf) 

* Pakollinen

Visio: Hausjärvi - ripeä ja palveluvoimainen kunta
Hausjärven kunnan nykyisenä visiona on olla ripeä ja palveluvoimainen kunta. Tämä edellyttää kunnan 
virkamiesjohdolta ja kuntapäättäjiltä ajan hermolla olemista sekä ketteryyttä niin valmistelussa 
kuin päätöksenteossa. Kunnan palveluvoimaisuuden takaavat hyvät ja toimivat peruspalvelut.

Kuinka hyvin nykyinen visio vastaa mielestäsi Hausjärven kunnan tulevaisuutta 
vuonna 2035? * 

1.

Ei lainkaan Erittäin hyvin
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Arvot

Valitse kolme (3)

Millaisten arvojen haluaisit kuvaavan Hausjärveä vuonna 2035? * 2.

Avoimuus

Edelläkävijyys

Elinvoimainen

Ihmisläheisyys

Innostava

Kehittyvä

Kestävyys

Kumppanuus

Luottamus

Luovuus

Rohkeus

Saavutettava

Suvaitsevaisuus

Turvallisuus

Vastuullisuus

Yhteisöllisyys

Yrittäjämyönteinen

Muu
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Teemat
Valitse seuraavissa itsellesi tärkeimmät ja vähiten tärkeimmät teemat kunnan tulevaisuuteen liittyen.
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Minulle viisi (5) tärkeintä teemaa tulevaisuudessa ovat * 3.

Aktiiviset kuntalaiset

Asuinkuntana houkutteleva

Eläväiset taajamat

Esteetön kunta

Hiilineutraalit toimintatavat ja ilmastoteot

Hyvinvointia edistävä ympäristö

Kasvukäytävä

Kuntapalvelut tarjolle digitaalisesti

Kuntatalouden tasapaino

Lapsiystävälliset ratkaisut

Liikenne ja saavutettavuus

Luonnon monimuotoisuus

Maaseudun vetovoima

Matkailun kehittäminen

Oppimisympäristöjen kehittäminen

Tietoliikenneyhteyksien hyvä toimivuus

Tonttitarjonnan monipuolisuus

Turvallinen elinympäristö

Työnantajana vetovoimainen

Työttömyysaste maakunnan pienin

Vapaa-ajan asuminen

Vapaa-ajan palveluiden monipuolisuus

Väestörakenteen muuttuminen

Yksinäisyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden ehkäiseminen

Yrittäjyyden ykköskunta
11/15/2021



Muu
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Minulle viisi (5) vähiten tärkeintä teemaa tulevaisuudessa ovat * 4.

Aktiiviset kuntalaiset

Asuinkuntana houkutteleva

Eläväiset taajamat

Esteetön kunta

Hiilineutraalit toimintatavat ja ilmastoteot

Hyvinvointia edistävä ympäristö

Kasvukäytävä

Kuntapalvelut tarjolle digitaalisesti

Kuntatalouden tasapaino

Lapsiystävälliset ratkaisut

Liikenne ja saavutettavuus

Luonnon monimuotoisuus

Maaseudun vetovoima

Matkailun kehittäminen

Oppimisympäristöjen kehittäminen

Tietoliikenneyhteyksien hyvä toimivuus

Tonttitarjonnan monipuolisuus

Turvallinen elinympäristö

Työnantajana vetovoimainen

Työttömyysaste maakunnan pienin

Vapaa-ajan asuminen

Vapaa-ajan palveluiden monipuolisuus

Väestörakenteen muuttuminen

Yksinäisyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden ehkäiseminen

Yrittäjyyden ykköskunta
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Muu
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Tämä ei ole Microsoftin luomaa tai suosittelemaa sisältöä. Lähettämäsi tiedot lähetetään lomakkeen omistajalle.

Microsoft Forms

Vapaa palaute ja kehitysehdotukset

Mitä muuta haluat sanoa liittyen Hausjärven strategiatyöhön ja kehittämiseen5.
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