
Kasvustrategia

Posion kunnan elinvoimaisuus tulee vaatimaan kestävää  
kasvua monilla eri osa-alueilla. Samalla kunnan toiminnoista 
ja palveluista kasvava osuus tuotetaan tai ohjataan muiden 
sidosryhmien kau�a.

Tällöin on krii�istä, e�ä kunta muu�aa toimintamallinsa 
rakentumaan kestävyyteen, yhteistyöhön, verkostoihin ja 
osallisuuteen pohjautuvaksi, jossa kunnalla on vahva 
neuvo�eleva, mahdollistava ja myös toimeenpaneva rooli. 

Onnistuessaan toimintamalli edistää Posion yri�äjyys- ja 
perhemyönteisyy�ä sekä alueen kestävää kasvua. 

Kaiken kasvun tulee kuitenkin pohjautua Posion arvoihin: 
Avoimuus, Yhteisöllisyys, Turvallisuus ja Luonnonläheisyys.



Missio 
 

Posion kunnan tehtävä on luoda edellytyksiä ja avauksia elinvoiman 
 ja hyvinvoinnin kestävälle kasvulle alueella.



Visio 
 

Posio on luonnonrauhastaan tunne�u yri�äjämyönteinen kunta, 
jossa asuu posiolaisuudestaan ylpeitä, aikaansaavia ihmisiä.



Strategiset tavoi�eet

Kasvu ja elinvoima saadaan aikaan selkeillä tavoi�eilla. 

Yhdessä sovi�uihin tavoi�eisiin päästään tar�umalla 

toimeen. Kehi�ämistä tehdään useammalla osa-alueella ja 

työhön otetaan mukaan niin kuntalaisia kuin erilaisia 

verkostojakin. 



Tavoite 1: Suomen yri�äjämyönteisin kunta 



Tavoite 2: Vahvasti verkostoitunut ja palveluhenkinen kunta 



Tavoite 3: Ylpeästi posiolainen 



Tavoite 4: Perheiden Posio 

 

Tavoite 5: Hiilineutraali kunta vuoteen 2030 mennessä



Tavoite 1: Suomen yri�äjä- 
henkisin kunta

Tavoite ei ole saada kaikista kuntalaisista yri�äjiä, vaan edistää 

aloi�eellista, rakentavaa, kasvumyönteistä ja positiivista kul�uuria. 



Mitä esimerkiksi voidaan tehdä tämän eteen? 



•  Yri�äjyyskasvatus opinpolun kaikkiin vaiheisiin (ks. YES-kuntakäsikirja)

•  Yritysten ja yhdistysten kehitysmahdollisuuksien ja -suuntien selvi�ämisellä ja tukemisella

•  Houku�elemalla Posiolle uusia yrityksiä alueen tarpeiden mukaan 

•  Palveluverkoston kasva�amisella 

•  Kestävien matkailutuo�eiden kehityksellä (Sustainable Travel Finland) ja Kohti hiilineutraalia 

kuntaa -toimenpiteiden kehityksellä  

•  Luodaan esihautomotoiminta yritysideoiden ja palveluiden kehi�ämiseksi

•  



Tavoite 2: Vahvasti 
verkostoitunut ja 
palveluhenkinen kunta
Rakennetaan kunnan sisäisiä, alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja 

kunnan palvelukul�uuria. Näiden avulla varmistetaan kuntalaisten palvelut ja hyvinvointi – 

kunnan ohjaus ja itsenäisyys säily�äen. 



Mitä esimerkiksi voidaan tehdä tämän eteen? 



•  Yri�äjille suunna�ujen palveluiden kehi�äminen yhteistyössä yri�äjäjärjestön kanssa 



•  Hankeyhteistyöllä Lapin ja Koillismaan kanssa  



•  Korkeakouluyhteistyöllä Lapin ja Oulun korkeakoulujen kanssa  



•  Tukemalla yritys- ja yhdistysverkostojen rakentumista ja luomalla heille 

verkostoitumismahdollisuuksia ja -areenoja.



•  Kehi�ämällä kunnan palveluita, työhyvinvointia ja asiakaspalvelutoimintaa.



Tavoite 3:  
Ylpeästi posiolainen

Mahdollistetaan teoilla kuntalaisten ylpey�ä omasta kunnastaan: Posiosta asuinalueena, 

sen kul�uurista, ihmisistä, sekä asioista, joita täällä tehdään. 



Mitä esimerkiksi voidaan tehdä tämän eteen? 

•  Vahvistetaan yhteistyötä kuntalaisten kanssa ja edistetään yhdistystoimintaa kunnan 

alueella

•  Kuuntelemalla kuntalaisten mielipiteitä ja huomioimalla kaikessa kunnan arvot

•  O�amalla vakaa kanta ee�isiin ja ekologisiin kysymyksiin

•  Huolehtimalla alueen luonnosta ja asuinympäristöstä 

•  O�amalla käy�öön oma budje�i kuntalaisten osallistumiseen 

•  Linjaamalla osallistavan toiminnan kau�a kaivostoiminnan järjestämisestä alueella, o�aen 

huomioon alueen luontoarvot ja taloudelliset vaikutukset sekä uuden kaivoslain ase�amat 

raamit.  

•  Made in Posio -teeman edistäminen alueen yritys- ja palvelutoiminnan kehi�ämisessä



Tavoite 4: 
Perheiden Posio
Tehdään Posiosta kunta, johon perheet voivat rakentaa elämänsä. Perheet tuovat 

alueelle työikäistä väestöä sekä uusia posiolaisia, jotka juurtuvat ja jäävät.



Miten tähän päästään?



•  Kehi�ämällä asunto- ja palvelutarjontaa perhemyönteisiksi 



•  O�amalla nykyiset asuinrakennukset hyötykäy�öön 



•  Kehi�ämällä kaavoitusta tukemaan kotien rakentumista alueelle 



•  Parantamalla etätyömahdollisuuksia 

 

•  Laajentamalla oppimismahdollisuuksia kuntalaisille ja yri�äjille mm. pro�loimalla lukiota, 

hyödyntämällä kansalaisopistotoimintaa, kehi�ämällä korkeakouluyhteistyötä 





Tavoite 5: 
Hiilineutraali kunta 
vuoteen 2030 mennessä
Tehdään kestäviä ja vähäpäästöisiä energia- ja materiaaliratkaisuja sekä tuetaan 
toimintaa, joka tukee kasvua ympäristön ja tulevaisuudenkin hyvinvoinnin huomioon 
o�aen.  

Miten tähän päästään?

•  Panostamalla STF-serti�kaatin mukaiseen matkailun kehi�ämiseen 

•  Ympäristöasioiden huomioimisen kaavoituksessa ja rakentamisessa sekä 
energiaratkaisuissa.  

•  Kehi�ämällä koko opinpolkuun ympäristökasvatuksellisia toimia 
 
•  Tuulivoiman mahdollistaminen alueella.  
 
•  Talojen lämmitysmuotojen vaihtamisella ympäristöystävällisempiin ja energiatehokkaisiin 
ratkaisuihin.   
 
•  Jä�eenkäsi�elyn toimenpiteitä kehi�ämällä  
 
•  Digitalisaation edistäminen ja paperi�oman toimiston edistäminen


