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Sydäntä ja elinvoimaa
on tasapainon hakemista
tunteen ja järjen välillä.
Järkeviä päätöksiä tehdään
laukaalaisella sydämellä.
Menestymisellä on
suuri merkitys.
Jaakko Kiiskilä, kunnanjohtaja
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VIESTINNÄN
TAVO I T T E E T
Liiketoiminta ja markkinointi

LAUKAAN KUNNAN
VIESTINNÄN TAVOITTEENA ON
Houkutteleva ja yrittäjämyönteinen asukaskunta
Brändi tunnetaan valtakunnallisesti
Hyvä julkisuuskuva
Vetovoimatekijät ovat tunnistettavia
Vahva laukaalainen identiteetti

SEURANTA
MITTAAMINEN
EDELLYTYKSET

Viestit kertovat Laukaan tahdosta kasvaa ja menestyä
Helpottaa asukkaiden arkea
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VIESTINNÄLLISTEN TAVOITTEIDEN RYHMITTELY
STRATEGISET TAVOITTEET

MIELIKUVALLISET TAVOITTEET

Tunnettuus
Maine
Brändi
Imago

Suhde asukkaisiin
• Avoin vuorovaikutus asukkaiden kanssa
(”kasvollinen kunta”)
• Mahdollistaa arjen unelman elämisen

Työnantajavetovoima
• Kiinnostava työnantaja, hyvien
uramahdollisuuksien tarjoaja

Suhde yrityksiin
• Tukee kasvua ja yrityksen menestystä
• Joustava kuntakumppani (”homma hoituu”)

Organisaatiokulttuuri
• Nuorekas työympäristö
• Yhteistyökykyinen
poliittinen päätöksenteko

Suhde kumppaneihin (virastot, virkakumppanit)
• Toimiva yhteistyö

Sitoutuminen, työhyvinvointi
Julkisuuskuva ja vaikuttaminen
• Kunnan kilpailuedun, kärkiviestien
kommunikoituminen mediassa

LIIKETOIMINNALLISET TAVOITTEET
Uudet kehitysalueet
Palveluverkosto

Suhde kilpailijoihin (naapurikunnat, isot lähikaupungit)
• Hyvä yhteistyökumppani
• Yhteen hiileen puhaltaja,
omalla sektorilla/profiililla toimiva ja erottuva
Suhde sisäisiin ryhmiin (henkilöstö)
• Kiinnostava työnantaja,
hyvien uramahdollisuuksien tarjoaja

Liikevaihdon kehitys
• Asukastavoite (lkm) • Yritystavoite (lkm)
• Talouden tasapainottamisen tunnusluvut
• Kuntatalouden tunnusluvut
(vuosikate, kunnallisvero%)

VIESTINNÄN SEURANTA
TAVOITTEET

KEINO

SYKLI

STRATEGINEN
TASO

Strategiset
viestit

Sisäiset kyselyt,
asiakastyytyväisyys,
viestien perillemeno

Puolivuosittain/
vuosittain

TAKTINEN
TASO

Kampanjaluonteiset
viestit

Sisäiset kyselyt,
asiakastyytyväisyys,
viestien perillemeno

Kuukausittain

TAVOITTAVA
TASO

Asiakasdialogi

Some-kanavien mittarit,
asiakaspalaute

Päivittäin

MEDIASEURANTA

VERKKOVIESTINTÄ

Seurataan mediassa esiintyviä Laukaan
kuntaa koskevia teemoja, argumentteja
ja toimijoita, Laukaasta kerrottuja asioita.

Seurataan Laukaan esiintymistä
verkossa ja sosiaalisessa mediassa.
Seurataan palautetta ja vastataan siihen.

SIDOSRYHMÄVIESTINTÄ

KUNTALAISPALAUTE

Seurataan tärkeimpien sidosryhmien
toimintaa ja viestitään heille päin aktiivisesti.

Kuinka Laukaan kunnassa
reagoidaan kuntalaispalautteeseen?
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KUNTASTRATEGIAN TAVOITTEET
LAUKAAN STRATEGISET TAVOITTEET 2020

2020

•

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen Laukaa

•

Monipuolisen hyvän asumisen Laukaa

•

Palvelujen Laukaa

•

Taloudestaan huolehtiva Laukaa

LIIKETOIMINNALLISET
TAVOITTEET 2020

MIELIKUVALLISET
TAVOITTEET 2020

Väkiluku
• Suunnitelmallinen väkiluvun kasvu 1 %
vuodessa eli 150–200 henkilöä.
Kuntatalous
• Vuosikate: Kattaa vähintään poistot
• Kunnan tase: Kunnan taseessa ei
kumulatiivista alijäämää

•

•

Aloitteellinen, ennakkoluuloton
ja luotettava yhteistyökumppani
= laadullista ja taloudellista
kokonaishyötyä
Turvallisuus, yhteisöllisyys, aktiivinen
kuntalaisuus, kestävä kehitys ja
ilmastonmuutos huomioidaan
kunnan kehittämisessä

KUNNAN
VIESTINTÄVASTUUT
JA AVAINHENKILÖT
Laukaan kunnan viestintää
johtavat kunnanhallitus,
kunnanjohtaja ja hallintojohtaja

VIESTINNÄN KOORDINOINTI
JA KEHITTÄMISVASTUU
•

PR- ja suhdetoiminta:
kunnanjohtaja, ylin johto, johtavat päättäjät

•

Mediasuhteet:
hallintojohtaja

•

Lautakuntien päätösten tiedottaminen:
hallintosihteeri

•

Kriisiviestintä:
hallintojohtaja

•

Verkkoviestintä:
hallintojohtaja

•

Sisäinen viestintä:
konserninhallinto ja palvelualueet

Viestinnän johtaminen
ja sisäinen viestintä
• viestinnän johtaminen
• viestinnän resurssit
• viestinnän kehittäminen
• viestinnän tavoitteet
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VIESTINNÄN EDELLYTYKSET

Viestintätaitojen
kehittäminen otetaan
yhdeksi osa-alueeksi
henkilöstön
kouluttamisessa.

Kaikessa
viestinnässä välitetään
strategian ja vision
mukaisia viestejä.

Johto viestii
kunnan strategiasta
yhdenmukaisesti.

Johto viestii
muutoksista ajoissa
ja avoimesti, nostaa
esille onnistumisia,
uusia projekteja ja johto
osallistuu keskusteluun
kuntalaisten kanssa.

Eri yksiköt
sitoutetaan viestimään
oman yksikkönsä asioista.
Jokainen tunnistaa roolinsa
viestijänä ja tiedon
välittäjänä kunnassa.
Johto viestii
selvällä ja sujuvalla
kielellä.
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STRATEGIAKARTTA

Missio

Strategia

Visio

Toiminta-ajatus,
liikeidea

Keinot, joilla visio
saavutetaan

Tulevaisuuden
tavoitetila
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asukas

SYDÄNTÄ...

yrittäjä
Aito yhteistyö

Sydämellisyys

Kumppanuus

Asiakaslähtöinen palvelu
Tasavertainen palvelu

Inhimillisyys

Kunta henkilöityy, kasvollinen
ja helposti lähestyttävä
ihmisläheinen palvelu

Kasvollisuus

Joustavuus
Yhteisöllisyys

Rehellisyys
Avoimuus

Sydäntä

Elinvoimaa

Kasvollinen palvelu
Aito yhteistyö
Avoimuus
Maaseutumaisuus

Mahdollisuus menestyä
Terve talous
Hyvä sijainti
Aktiiviset asukkaat ja yritykset

Taustalla on Laukaan Sydäntä ja elinvoimaa –visio.
Sydän viestii kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamista, pyrkimystä
asiakaslähtöiseen tapaan tuottaa ja järjestää tarvittavat palvelut.
Elinvoimaa on toimintatapa, jolla pyritään kehittymään
eteenpäin tulevaisuudessa yhteisönä ja kuntana.

Maaseutumaisuus

asukas

...JA ELINVOIMAA

yrittäjä

Palvelut kehittyvät

Yritystoiminnan kannattavuus

Mahdollisuus menestyä
(työ, koti, koulutus)

Asiakaspotentiaali

Asukkaiden aktiivisuus
Terve talous
Monipuoliset vapaa-ajan
harrastusmahdollisuudet
Viihtyisä ympäristö

Kustannustaso kilpailukykyinen
Neljän taajaman kunta
Sijainnin mahdollistama
logistiikkapotentiaali
Kunnan ja yrittäjien verkosto
Yrittäjäyhteisö/verkosto

PA LV E L U L U PAU S
Laukaan kunta tuottaa
ja järjestää asukkailleen
hyvinvointia ja toimivaa
arkea sekä hyvät toimintaja kasvuedellytykset
alueen yrityksille.
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Asukkaat

Yrittäjät

”LAADUKASTA ARKEA”

”HOMMA TOIMII”

•

Laadukas ja kohtuuhintainen
asuminen

•

Luvat nopeasti ja laadukkaasti

•

Monipuolinen ja
houkutteleva tonttitarjonta

•

Asiat tehdään yhdessä
yrittäjien kanssa ketterästi

•

Luonnonläheisyys

•

Meillä on sujuvat prosessit

•

Monipuoliset palvelut

•

Kilpailukykyiset tonttihinnat

•

Hyvät liikenneyhteydet

•

Oma kehitysyhtiö

•

Avoin vuorovaikutus

•

•

Kuunteleva kunta

Kunnan työntekijöillä
hyvät verkostot yrittäjiin,
osataan auttaa

•

Kasvupolun tukeminen

•

Vertaistuen tarjoaminen yrittäjille

•

Kumppanuus
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HYVÄN KUNNAN RESEPTI

•

Tyytyväiset asukkaat

•

Yritteliäisyys

•

Osaaminen (hallinto)
ja hyvä meininki (kaikki)

•

Elinvoimaisuus (kasvava, ”touhataan”)

•

Positiivinen asenne

•

Laajat harrastusmahdollisuudet

•

Avoimuus
(tiedottaminen, viestintä)

•

Aktiiviset asukkaat

•

Toimivat peruspalvelut

•

Johdonmukaisuus

•

Muutoksessa panostamme laatuun.
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KILPAILUETU

Asukkaat

Yrittäjät

ELÄMISEN LAATU
Laukaassa on hyvä elää, täältä löytyy
tekemistä ja asiat hoituvat.

HYVÄT REKRYT
Saamme kilpailukykyä
rekrytoinnin kautta.

PALVELUT
Laadukkaat palvelut helposti saatavilla.

ORGANISAATIOKULTTUURI
Meillä on nuorekas porukka.

TAPAHTUMAT
Laukaa on tapahtumien paikkakunta.

PÄÄTÖKSENTEKOKYKYINEN KUNTA
Poliittisessa päätöksenteossa
on yhteistyökykyä.

VAPAA-AIKA
Laukaassa on kulttuuritarjontaa, kesäteatteri,
leiritoimintaa, musiikkiopistoja ja luontoa
sekä aktiiviliikkujille palveluita.
MUUTOSTEN LAATU
Kun teemme muutoksia, muutosten laatu on hyvä.
(vrt. kolmen kyläkoulun lakkautus,
tilalle yksi uusi ekokoulu.)
Huomioita: Kulttuurin ja tapahtumien Laukaa on
selviö laukaalaisille, mutta sitä ei ole saatu kunnan
imagoon mukaan. Aktiiviliikkujille paljon tarjontaa,
ulkopuoliset tahot eivät tunnista näitä palveluita.

KETTERÄ KUNTA
Ei liian iso, eikä liian pieni.
MODERNI
Meillä on hyvä tekemisen meininki.
YHTEISTYÖ YRITYSTEN KANSSA
Tiivistä ja konkreettista yhteistyötä
yritysten kanssa, kuljemme rinnalla.
Olemme kumppani.
KASVAVA KUNTA
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KOHDERYHMIEN SEGMENTOINTI
1. Asukkaat

3. Yhteistyökumppanit

•

Paikkakunnalle syntyneet

•

•

Paikkakunnalle muuttaneet

Poliisi, Pelastuslaitos,
sairaanhoitopiiri

•

Naapurikaupungit ja
kunnat, Kuntaliitto

•

Suomen valtio

•

Yritys- ja matkailujärjestöt
ja toimijat

2. Yritykset
•

Paikkakunnalle perustetut

•

Paikkakunnalle muuttaneet

4. Muut tärkeät sidosryhmät

NYKYISET
POTENTIAALISET

•

Media

•

Julkisvallan operaattorit

•

Rahoitus-, tutkimus- ja
kehitysorganisaatiot

(mm. Ely, Avi, Luonnonvarakeskus,
puolustusvoimat)
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KOHDERYHMÄT
- PERHEET

Kalliot

Rami, 36, ja Päivi, 34, ja alakouluikäiset
lapset Pilvi ja Sami sekä vauva
Rami on töissä paikallisessa isossa
teknologiateollisuuden yrityksessä ja Päivi
on osa-aikaisesti töissä terveyskeskuksessa.
Osan ajastaan hän käyttää oman tallin ja
hevostensa hoitoon. Ramilla ja Päivillä on
kolme alakouluikäistä lasta.

Rauhalat

Katri, 54, ja Seppo, 60
Katri on töissä paikallisessa kahvilassa ja
myyntimies Sepon konttori on Laukaassa,
työkenttänä koko Suomi. Lapset ovat aikuisia.
Pariskunta asuu omakotitalossa, harrastaa
kalastusta ja puutarhanhoitoa sekä veneilyä.
Molemmat ovat asuneet aina Laukaassa.

Tähtiset

Metsä ja Järvinen

Jukan työpaikka on Jyväskylässä, Paula
toimii Laukaassa terveydenhoitajana,
lapset päiväkodissa.

Jonna on töissä päiväkodissa, Jyri opiskelee
Jyväskylän yliopistossa ja tekee graduaan. Jyri
tekee osapäivätöitä läheisen kaupan kassalla.
Kihloissa oleva pariskunta asuu vuokralla
kirkonkylällä pienkerrostalossa.

Jukka, 42, ja Paula, 38,
Lapset Emmi, 5, ja Juho, 3

Oma koti on rakennettu Laukaaseen,
jossa on Paulan juuret.

Jonna Metsä, 24, ja Jyri Järvinen, 26

Jonna vetää kesäisin uimakouluja lapsille,
Jyri harrastaa partiotoimintaa.
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Millainen on Laukaa?
LAUKAAN ÄÄNI ON

PERSOONAN YTIMESSÄ

Asiantunteva

Asiakaslähtöinen
palveluasenne

Ystävällinen
Palvelualtis
Luotettava

PERSOONA

Dynaamisuus ja ketteryys
Avoimuus

LAUKAAN TEKSTI ON ESIMERKIKSI

LAUKAA TAVOITTELEE

Hei Kirsi,
Kuinka voin auttaa sinua?

Tunnistettavuus Uudistuminen

Saitko riittäviä neuvoja viimeksi
käydessäsi?

?

Joustavuus

Ajattelin vielä lisäksi ehdottaa
sinulle tällaista…

Asiakaslähtöinen palveluasenne
Kumppanuus Menestystarinat
Aktiivisuus
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Laukaan tarina
Laskevaan aurinkoon lönkyttelevä hirvi on Laukaan
Sarakallion maalauksissa toistuva voimahahmo.
Hirvi on ihmetellyt muutosta menneestä
nykyhetkeen – Laukaan muuttumista kivikautisesta
asuinpaikasta virkeäksi keskisuomalaiseksi kunnaksi.
Tunnelma Sarakallioilla on merkillinen, sillä samoja
Saraveden kauniita maisemia on katsottu kallion
laelta tuhansia vuosia sitten.
Kävijä ei silloin tiennyt, että Laukaan asutus leviää
neljään taajamaan, kirkonkylälle, Lievestuoreelle,
Leppävedelle ja Vihtavuoreen. Nykyisin Laukaasta
löytyy monen perheen haaveilema unelmien
asuinalue. Isossa kunnassa on tilaa valita
asuinpaikka, tonttitarjontaa löytyy niin järven
rannasta, taajamista kuin maaseutumaisista
maisemista.
Asukkaat ovat Laukaan sydän. Kasvollista palvelua,
avoimuutta ja aitoa yhteistyötä – tällä paketilla
on Laukaassa pärjätty. Laukaasta löytyy myös
elinvoimaa. Presidentti Kekkonenkin oli mukana
ideoimassa suomalaista hyvinvointikeskusta, joka
turvaisi sotaveteraanien ja tulevien sukupolvien
kunnon ja terveyden säilymisen. Nyt kylpylähotelli
Peurungasta on kasvanut kansainvälinen
matkailukohde. Erityisesti kuljetus-, varastointija kaupanala kukoistavat Laukaassa ja yritykset
ovat luoneet Laukaaseen monta menestystarinaa.
Laukaasta tulee myös moninkertainen rallien

viihtyisä

maailmanmestari Juha Kankkunen, joka on
kasvanut perheensä maatilalla Lankamaalla.
Laukaa on hyvien yhteyksien kunta. Se sijaitsee
monen reitin varrella, sillä valtatiet 4,9 ja 13 halkovat
kuntaa, lentokenttä on lähellä ja satamasta pääsee
sujuvasti Päijänteen vesireiteille.
Luonto on läsnä Laukaassa kaikkialla.
Hyyppäänvuorella Lievestuoreenjärven rannalla
luontoretkeilijä istahtaa laavulle ja maalailee
maisemaa katseellaan. Laavuilla kulkija voi
hiljentää ja keittää nokipannukahvit. Kalaa nousee
kohisevalta Kuusaankoskelta, satamassa juhlitaan
juhannustansseja. Hitonhauta on pitkä jääkautinen
rotko, joka kertoo tuhansien vuosien aikaisista
muutoksista luonnossa.
Aktiiviset kuntalaiset osallistuvat Laukaan
tapahtumiin, täyttävät kesäteatterin, villiintyvät
raskaan rockin festivaaleilla, kylpevät ja saunovat
Peurungassa, leikkivät lastensa kanssa Pikku
Kakkosen puistossa ja nauttivat kotikadun vilskeestä
ja yhteisöllisestä elämästä.
Jos Sarakallion hirvi pääsisi kurkkaamaan menneestä
tähän päivään, se viivähtäisi hetken maisemien
ääressä, hymähtäisi asukkaiden touhulle, kuuntelisi
kasvavan kunnan ääniä ja lönkyttelisi rauhallisesti
takaisin Laukaan vihreisiin kutsuviin metsiin.

toimiva

vireä

luonto

ystävällinen turvallinen

luonnonläheinen

kasvava

vesistöinen

sopivan kokoinen

rauhallinen

maaseutumainen
pieni

kodikas

nuorekas

kehittyvä

lapsiystävällinen

vehreä

kotoisa

mukava
hiljainen

lähellä

palveleva
puhdas

kaunis

hyvä
miellyttävä
laaja

maalaismainen
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LAUKAAN KESKEISET YDINVIESTIT AVATTUNA

1 2 3

Elämisen laatua.

Hyvä tekemisen meininki.

Yrittäjän kumppani.

Laukaa on hyvä paikka elää,
asua ja yrittää. Laukaassa luonto
on läsnä ja palvelut kehittyvät.
Laukaa on perhemyönteinen
kunta, jossa on hyvät vapaa-ajan
harrastemahdollisuudet.

Laukaa on päätöskykyinen
kunta ja kunnan talous on terve.
Organisaatiokulttuuri
on nuorekas ja muutosten
laatu kunnassa on hyvä.

Laukaan kunta tekee
tiivistä yhteistyötä yrittäjien
kanssa. Homma toimii, luvat
tulevat nopeasti, kunnan
prosessit ovat sujuvat ja kunta
tukee yritysten kasvupolkua.

Asukas

Organisaatio

Yrittäjä
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TOISTUVAT,
KUN PUHUMME
LAUKAASTA
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Laukaassa on
elämisen laatua.

Laukaasta löytyy
kilpailukykyisiä tontteja.

Laukaa on
tapahtumien kunta.

Luonto on läsnä
kaikkialla.

Laukaa on
perhemyönteinen
kunta.

Laukaassa on
monipuoliset vapaa-ajan
harrastemahdollisuudet.

Laukaan
talous on terve.

Laukaassa on
poliittista
päätöksentekokykyä.

Laukaan kunnassa on
hyvä tekemisen
meininki.

Laukaa on
yrittäjän kumppani.
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KEHITYSKOHTEET

Voisiko Laukaan
visio olla jotakin
kunnianhimoisempaa,
selkeämmin määriteltävää?
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LAUKAAN
TAVOITETILA?
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Visiomme on olla Keski-Suomen
vetovoimaisin kunta, joka tarjoaa:
•

Asiakaslähtöistä, tasavertaista ja
joustavaa palvelua asukkaille ja yrityksille

VISIO:

•

Aktiivisesti uudistuvan ja viihtyisän
toimintaympäristön

Keski-Suomen vetovoimaisin kunta

•

Keskeisen sijainnin Keski-Suomen
sydämessä hyvien liikenneyhteyksien ja
kauniin luonnon äärellä mahdollistaen
laadukkaan asumisen ja menestyvän
yrittämisen

•

Monipuolisen asuin- ja
liiketoimintaympäristön
sujuvaa arkea arvostaville
asukkaille ja yrityksille

STRATEGIA:
Sydäntä ja elinvoimaa
•
•
•
•

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen Laukaa
Monipuolisen hyvän asumisen Laukaa
Palvelujen Laukaa
Taloudestaan huolehtiva Laukaa

VISIO: Tulevaisuuden tavoitetila

Tavoitteemme on olla kasvun ja kehityksen kärjessä Keski-Suomen alueella,
saada uusia yrityksiä ja tyytyväisiä yhteistyökumppaneita modernin
kunnanjohdon, sujuvan päätöksentekokyvyn ja avoimeen
kommunikaatioon perustuvan yhteistyön ansiosta.
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LAUKAAN ARVOT Workshop-ryhmien näkemyksiä

tasapuolisuus

palveluhenkisyys

luotettava

rohkea
perhemyönteisyys

jatkuvasti uudistuva

elinvoimainen
joustavuus
erottuva
ihmisläheisyys
johdonmukaisuus

aktiivisuus

luonnonläheinen

yhteistyökykyinen

luonnonläheisyys
dynaaminen

asiakaslähtöinen

yrittäjyys
luotettavuus

