Iin kuntastrategia 2020 /
Toukokuu 2014

Kuntalaiskyselyn vastausten
koonti
Toukokuussa 2014 strategian valmistelutyön tueksi avattiin nettiin kuntalaiskysely,
jonka tarkoituksena oli koota iiläisiltä toimenpide-ehdotuksia viihtyisän asuin- ja
elinympäristön parantamiseksi, talouden ja työllisyyden hoitamiseksi sekä
peruspalveluiden turvaamiseksi.
Kuntalaiskyselyyn pystyi myös vastaamaan kunnanviraston yhteispalvelupisteessä
sekä Iin ja Kuivaniemen kirjastoissa.
Vastaukset rekisteröityivät nimettöminä.

Esitä konkreettisia lyhyen aikavälin toimenpiteitä:

Miten turvataan Iin vetovoimaisuus ja edistetään
viihtyisän asuinympäristön kehittymistä?
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Profiloituminen luontoarvoja kunnioittavana kuntana, vetovoima luonnosta ja estetiikasta
Riittävän suuret omakotitalotontit ja asuinalueet
Kuntataajaman yleisilmeen siistiminen ja parantaminen
– Viheralueiden hoitaminen kaava-alueilla; istutuksia, kukkia
– Puutarhurin palkkaaminen yhdessä kuntaan ja seurakuntaan
– Pusikot pois tienvarsilta ja rannoilta, vesistönäkymät esiin
– Haminan kyläkuvan uusiminen, torin ja kirkkotien tiestö uusiksi
– Suunnitelma keskusta-alueen viihtyisyyden parantamiseksi
Luonnon virkistyskäyttö-mahdollisuuksien lisääminen, ulkoilupolkuja ja kuntoreittejä
Harrastusmahdollisuuksia/tiloja , jäähalli, uimahalli
Leikkipuistoja lisää ja olemassa olevien parantaminen, puistomaisuutta lisää
Perhetyöntekijän palkkaaminen
Etätyömahdollisuuksien parantaminen
Kulttuuriympäristöohjelman ja -käsikirjan laatiminen
Kojuja torille ja lähiruokaa myyntiin
Lisää yleisötapahtumia, esim. Iso pilkkitapahtuma Merihelmen edustalle

Miten kuntatalous pidetään tasapainossa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Päällekkäisten hallinnollisten toimintojen karsiminen, kuvataan prosessit ja nimetään vastuut
Vähennetään kunnan vapaaehtoisia menoja, yksityistieavustukset, venepaikkojen ylläpito tai korotetaan
näiden maksuja
Kiinteistövero, koiravero
Kuivaniemen palveluja karsittava
Kunnan omaisuuden realisointi
Maksullisia palveluita matkailijoille, mökkiläisille
Hankintojen ja tarjousten ammattimaisempi ja kustannustehokkaampi käsittely , paikallisten yrittäjien
suosiminen
Turhat kiinteistöt myyntiin
Ii-instituutin lakkauttaminen , kultturikauppilasta luopuminen, vapaa-aikatoimi järjestöjen tehtäväksi
Kouluverkoston supistaminen
Senioriasuntoja kuntakeskukseen
Huolehditaan kuntalaisten hyvinvoinnista ennaltaehkäisevästi
Päivähoitoon lisää yksityisyrittäjiä
Iilaakso täyteen yrityksiä, yrityshautomo Micropolikseen
Hankerahoituksen tehokkaampi hyödyntäminen
Palavatko katuvalot turhaan?
Houkutellaan muuttajia Oulun suunnasta

Miten turvataan peruspalveluiden säilyminen?
• Henkilöstön hyvinvoinnin ja ammattitaidon ylläpitäminen ja
panostaminen
• Aktiivinen yhteistyö naapurikuntien kanssa
• Vahvistetaan sote-yhteistyötä, Oulunkaari säilytetään
• Keskitetään palvelutuotantoa kuntataajamaan
• Pidetään maaseutu asuttuna
• Otetaan käyttöön uutta hyvinvointiteknologiaa
• Kuivaniemen vastaanotto suljetaan
• Lähikouluja ehkä liikaa
• Pysytään itsenäisenä kuntana
• Kiertävä palveluauto
• Autetaan lapsiperheitä, kodinhoitajasysteemi käyttöön
• Aktivoidaan kuntalaisia omatoimisuuteen

Miten työllisyyttä ja osaamista parannetaan ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yrittäjyyskasvatusta perusopetukseen ja nuorien ohjaaminen omatoimiseen
työntekoon
Työpajatoiminnan monipuolistaminen / uudet tilat
Tavoitteeksi 100 % ikäluokista suorittaa peruskoulun ja jatkaa jatko-opintoihin; 50
% lukioon, 50n % ammatilliseen koulutukseen
Oppisopimuskoulutusta
Työvoimapoliittiset projektit , hankkeita yritysten ja työllistymisen tueksi (EAKR- ja
ESR tuet)
Kehittään eri oppilaitosten yhteistyötä
Elinkeinoasiamies tai uusyritys- ja innovaatiokeskus
Luontomatkailuun / matkailuun satsaaminen
Tyhjien toimitilojen tehokkaampi hyödyntäminen
Markkinoidaan Iitä oululaisille
Kunnan henkilöstön kehittämis- ja koulutussuunnitelmat, täydennyskoulutus ja
omaehtoinen jatkokoulutus
Otetaan rohkeasti käyttöön uutta teknologiaa
Hyödynnetään nuorten palkkatuki

