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Strategian kokonaisuus

“

Sydäntä ja elinvoimaa on tasapainon
hakemista tunteen ja järjen
välillä. Laukaalaisia päätöksiä tehdään
isolla sydämellä. Menestymisellä on
suuri merkitys. Organisaatiossamme
yritteliäisyydestä mielummin palkitaan
kuin virheistä rangaistaan.
Jaakko Kiiskilä, kunnanjohtaja
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4 • Viestinnän tavoitteet

ARVOT
Avoimuus
Sydän
Elinvoima
Tekemisen meininki

AVOIMUUS
Vuorovaikutus
Läpinäkyvyys
Osallistuminen
Tasa-arvo

ELINVOIMA
Palvelut kehittyvät
Mahdollisuus menestyä

SYDÄN
Kuntalaisten hyvinvointi
Ihmisläheinen palvelu
Kasvollinen kunta
Aito yhteistyö ja kumppanuus
Vastuullisuus

TEKEMISEN
MEININKI

Asukkaiden aktiivisuus

Osaava, motivoitunut ja
hyvin johdettu henkilöstö

Terve talous

Päätöskykyinen johto

Vetovoimainen kunta

Yhteisöllisyys
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SLOGAN

		

Sydäntä
ja elinvoimaa
SYDÄNTÄ

ELINVOIMAA

Ihmisläheinen palvelu
Yhteisöllisyys
Avoimuus
Maaseutumaisuus

Mahdollisuus menestyä
Terve talous
Hyvä sijainti
Aktiiviset asukkaat, yhteisöt ja yritykset
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S T R AT E G I AK A R T TA
Missio
Toiminta-ajatus

Laukaan kunta tuottaa ja järjestää asukkailleen
hyvinvointia ja toimivaa arkea sekä hyvät toimintaja kasvuedellytykset alueen yrityksille.

Visio

Tulevaisuuden tavoitetila
Laukaa on vetovoimainen kunta,
jossa asukkaat, yhteisöt ja yritykset
kukoistavat ja menestyvät.
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Strategia
Keinot, joilla visio
saavutetaan
Menestys rakennetaan
sydämellä ja elinvoimalla.
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10 • Viestinnän tavoitteet

KÄRKIT E E M AT
L AUK A ASSA

ELINVOIMA JA
KILPAILUKYKY

Elinvoima ja kilpailukyky
Hyvinvointi

•

Luonto ja elämykset

Olemme asukkaiden, yhteisöjen
ja yritysten hyvinvoinnin ja
menestyksen mahdollistaja.

•

Olemme yhteispelin ja kasvun kunta.

•

Teemme aktiivista, selkeää ja
johdonmukaista omistajapolitiikkaa.
Sitoudumme tytäryhteisöjemme kautta
harjoittamaan vastuullista ja kestävää
kehitystä tukevaa liiketoimintaa.

•

Teemme suunnitelmallisia
investointeja ja kehitystyötä.

•

Rakennamme tasapainoista taloutta
ja haemme verotulojen kasvua.

•

Kehitämme vetovoimatekijöitä,
jotka lisäävät asukkaiden, yhteisöjen
ja yritysten sijoittumista kunnan
alueelle ja kehitämme verkostoja
näihin tarpeisiin.

•

Teemme aktiivista paikallista,
seudullista ja kansainvälistä yhteistyötä.

•

Osaava, motivoitunut ja hyvin johdettu
henkilöstömme on tärkein strateginen
ja operatiivinen voimavaramme.

•

Hyvät palvelut, viihtyisät asuinalueet
ja työpaikat houkuttelevat asukkaita
Laukaaseen.
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•

Kehitämme luontoharrastamisen
mahdollisuuksia ja haluamme
markkinoida niitä myös Laukaan
ulkopuolisille tahoille.

•

Mahdollistamme monipuolisen ja
yhteisöllisen paikalliskulttuurin
tarjoamisen Laukaassa sekä
seudullisten että kansainvälisten
tapahtumien järjestämisen.

HYVINVOINTI
•
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Hyvinvoivat asukkaat ja ihmisläheinen
palvelutuotanto ovat toimintamme
lähtökohtia.

•

Laukaan kunta osallistaa asukkaitaan
ja kannustaa kuntalaisia osallistumaan
tulevaisuuden Laukaan kehittämiseen.

•

Olemme nuorekas kunta, meillä
on paljon lapsia ja nuoria, joiden
hyvinvointia ja osallistumista
haluamme edistää.

•

•

Meillä on monipuoliset
liikuntapalvelut ja panostamme
laukaalaisten liikkumiseen ja
hyvinvointiliiketoimintaan.
Panostamme koulutukseen
ja sivistystyöhön sekä
koulutusmahdollisuuksien
lisäämiseen Laukaassa.

•

Kehitämme viihtyisän monimuotoisen
asumisen olosuhteita.

•

Resurssiviisaat ratkaisut ohjaavat
toimintaamme.

•

Tavoittelemme enemmän matkailijoita
Laukaaseen ja haluamme tukea
matkailupalveluiden kehittymistä.

•

Meillä on hyvät logistiset yhteydet
ja sijaitsemme kolmen vesireitin
sydämessä. Tämä tarjoaa meille hyvät
mahdollisuudet kehittää matkailua ja
ympäristön virkistyskäyttöä.

•

Luonto ja vesistö ovat laukaalaisille
tärkeitä hyvinvoinnin lähteitä.
Haluamme kehittää ja vaalia luonnon
monimuotoisuutta, vesistöjen ja
luonnon puhtautta sekä elämyksellistä
vapaa-ajan käyttöä.

LUONTO JA
ELÄMYKSET
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TA LO U D E L L I S E T M I T TA R I T
Laukaan kuntakonsernin vuosikate:

Vuosikate kattaa 100 % poistot

Laukaan tase:

Laukaan kunnan taseessa on
5–10 miljoonan euron puskuri

Kuntakonsernin
lainakanta:

Lainakanta on matalampi kuin
Suomen kunnissa keskimäärin

Yhteisövero ja
verotettavat tulot
Väestönkasvu:

Laukaan asema verotuloissa
Keski-Suomen kuntien joukossa paranee
Suunnitelmallinen väkiluvun kasvutavoite on 1 %

TAVO I T T E E T,
S E U R A N TA &
M I T TA A M I N E N
L A A D U L L I S E T M I T TA R I T
Hyvinvointikertomus
Henkilöstöraportti
Luonto&elämys -käyttäjätutkimukset
Elinkeinopoliittinen mittaristo

Työttömyysaste:
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Työttömyysaste on matalampi kuin
Keski-Suomen kunnissa keskimäärin

Nuva-kysely

2017 2018 2019 2020 2021
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S U U N TA
KOHTI
V U O T TA
2021

2021

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
LAUKAASSA

TOIMINTAYMPÄRISTÖN
MUUTOS LAUKAASSA

•

Kuntakonsernimme tunnusluvut ovat KeskiSuomen kuntavertailussa hyvät.

•

Maakunta- ja soteuudistus

•

Toimintakulumme asukasta kohden ovat
Keski-Suomen kuntavertailussa alhaiset.

•

Digitalisaatio, robotisaatio,
automatisaatio, tekoäly

•

Muuttoliike ja hyvät syntyvyysluvut turvaavat
väestömme kasvun vahvasti positiiviseen
suuntaan.

•

Kiristyvä globaali kilpailu

•

Kaupungistuminen

•

Väestörakenteen muutos

•

Perhekokojen pienentyminen ja
syntyvyyden lasku

•

Ilmastonmuutos

•

Resurssiviisaat ratkaisut

•

Meillä on nuorekas ikärakenne.

•

Meillä on hajanainen yhdyskuntarakenne.

•

Meillä on keskimääräistä heikompi
verotulopohja

Sydäntä ja elinvoimaa
Menestys rakennetaan
sydämellä ja elinvoimalla.

Luonto ja
elämykset

MISSIO

VISIO

Laukaan kunta tuottaa ja järjestää asukkailleen
hyvinvointia ja toimivaa arkea sekä hyvät toimintaja kasvuedellytykset alueen yrityksille.

Laukaa on vetovoimainen kunta,
jossa asukkaat, yhteisöt ja yritykset
kukoistavat ja menestyvät.

Hyvinvointi

ARVOT
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Elinvoima ja
kilpailukyky

Tasapainoinen
talous

Avoimuus

Sydän

Elinvoima

Tekemisen meininki
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