
Iitin kuntastrategia 2018-2021
Suomen nopein kunta, jossa arki, juhla ja luonto 

kuuluvat hyvinvointiin



Tästä lähdemme 

Iitti on vireä ja kehittyvä maaseutukeskus 
Kouvolan ja Lahden välissä. Iitti on 

perinteinen kirkkopitäjä, jonka historiallinen 
keskuspaikka on myös Suomen kaunein 
kylä. Iitissä on vahvat kylät ja aktiivista 

kylätoimintaa. Iitti myös mahdollistaa ja 
järjestää useita tapahtumia vuosittain. 

Iitissä suhtaudutaan myönteisesti 
yrittäjyyteen ja yritystoimintaan ja se 
luo hyvät edellytykset monipuoliselle 

yritystoiminnalle. Iitissä on paljon 
perheyrityksiä, teollisuutta ja maa- ja 

metsätaloutta. 

Iitin elinvoimaa ja kehitystä tukevat myös monet isot 
meneillään olevat hankkeet. Hankkeiden kautta 

matkailuun ja yrittämiseen syntyy uusia 
mahdollisuuksia. Iitin kaunis ja vesistörikas luonto 
tarjoaa hyvät puitteet asumiseen, matkailuun  ja 

vapaa-ajan asumiseen. Iitissä onkin lähes 3000 loma- 
asuntoa. 

Iitti pysyy ajassa mukana kehittämällä tulevaisuutta eli 
perheiden palveluja, liikkuvia palveluja ja 

yhteisöllisyyttä koko kunnan toimijoiden kesken. Iitti 
on riittävät ja laadukkaat palvelut tarjoava kunta, joka 
pystyy nopeaan ja joustavaan toimintaan sekä yhä 

laajempaan yhteistyöhön.  



Perustamisvuosi  
Pinta-ala 
Maa-alueita 
Vesialueita 
Asukasluku yhteensä 
Asuntokuntia 
Perheiden lukumäärä 
Henkilöstöä yhteensä 
Vakituinen henkilöstö 
Työpaikkaomavaraisuusaste  
Yritysten määrä 
Yrityksistä elinkeinoharjoittajia  
Työpaikkojen lukumäärä 
Työttömien osuus  
Tuloveroprosentti  
Taloudellinen huoltosuhde (100 työllistä kohden) 
Vuosikate euroa/asukas 
Lainat euroa/asukas 
Konsernin lainakanta euroa/asukas

1539 
687 km² 
590 km² 
97 km² 
6 822 (2017) 
3 462 kpl (2016) 
1 887 (2016) 
209 (31.12.2017) 
167 (31.12.2017) 
81,6 % (2015) 
934 (2017) 
684  (2017) 
2 114 (2015) 
12,0 % (31.12.2017) 
20,75 % (2018) 
162,6 (2016) 
187,6 (2017) 
1 316,0 (2017) 
3 029,3 (2017)



 HEIKKOUDET

MAHDOLLISUUDET

UHAT

VAHVUUDET

Väestötappion kierre
Heikentyvä talous
Tuleva sote-rakenne (sote jättää kunnan reuna-alueelle, 
soten vaikutus talouteen ja peruspalveluihin)
Kiinteistöjen ja katujen korjausvelka 
Liikenneyhteydet (ja -järjestelyt)
Sote- ja maakuntauudistusten epävarmuus
Kunnan koko

Taloudelliset resurssit
Viestintä
Omistajastrategian puute
Ikärakenne (huoltosuhde)
Osaajien saaminen ja jääminen Iittiin
Sitoutumaton päätöksenteko
Kunnassa olevien työpaikkojen väheneminen
Elinkeinotoiminnan organisointi ja resurssointi
Edunvalvonnan systemaattisuuden puute

Hyvä ja keskeinen sijainti hyvine 
liikenneyhteyksineen (pääkaupunkiseudun 
läheisyys sekä Lahden ja Kouvolan läheisyys, 
rautatie ja vesistöt, valtatie)
Yrittäjähenkinen ja yrittäjämyönteinen toimintatapa
Luonnonläheisyys ja hyvät ulkoilumahdollisuudet
Vahva halu pysyä itsenäisenä kuntana
Kompaktin kokoinen ja ketterä
Yhteisöllisyys
Juurevuus (iittiläisillä vahva paikallisidentiteetti)
Toimivat peruspalvelut

Kunnan roolin muutos
Hyvät hankkeet: esim. lukion erikoistuminen, matkailu, 
Kymiring, Kimolan kanava, päiväkoti, toimivat 
tietoliikenneyhteydet
Yrittäjyyden myötä syntyvät uudet työpaikat ja tulevat 
uudet asukkaat
Ketterä ja asiakaslähtöinen kuntaorganisaatio, oikea asenne
Hyvä sijainti
Luonto
Tilan hyödyntäminen
Markkinoinnin ja brändäyksen mahdollisuudet
Digitalisaation hyödyntäminen
Vapaa-ajan asukkaiden potentiaalin hyödyntäminen
Yhteisöllisyyden mahdollisuudet
Päijät-Hämeen maakunta 



Toimimme

VASTUULLISESTI  VUOROVAIKUTTEISESTI 

VÄLITTÄEN 
Teemme päätöksiä ja 

järjestämme toimintaamme 
vastuullisesti, ekologisesti 

kestävästi hiilijalanjälkeämme 
pienentäen ja kuntalaisten 

kannalta joustavasti.  
Toimimme toisia kunnioittaen, 
rehellisesti sekä avoimesti ja 

läpinäkyvästi.  
 
 

Suhtaudumme arvostavasti 
kuntalaisiin, asiakkaisiin, yhteistyö- 

kumppaneihin, henkilöstöön ja 
luottamushenkilöihin. 

Osallistamme kuntalaisia ja 
sidosryhmiä kunnan 

päätöksentekoon ja toimintaan. 
Rakennamme yhteistä kuntaa.  

Etsimme rohkeasti uusia 
toimintatapoja ja reagoimme 

nopeasti muutoksiin. 

Välitämme jokaisesta 
kuntalaisesta, työntekijästä  ja 
yrityksestä. Palvelut taataan 

kaikille niitä tarvitseville. 
Olemme rakentaneet kunnan 

prosessit ihmisiä varten. 
Välittäminen näkyy pieninä 

tekoina läpi koko organisaation.  
 



Menestyksemme rakentuu valintojemme pohjalta...

Elinvoiman ja 
yrittäjyyden 

vahvistaminen Hyvinvoinnin ja 
perheystävällisten 

ratkaisujen 
edistäminen 

Toimintojen 
ja palvelujen 
kehittäminen

...ja ratkaistaan nopeilla teoilla. 



Näin toteutamme kuntastrategian 

Suomen nopein kunta, jossa arki, juhla ja luonto kuuluvat hyvinvointiin

Kuntalain 
37 §

Strategian toteuttamisohjelmat

Talousarvio ja muut toimintaa ohjaavat asiakirjat ja suunnitelmat

Kuntakonsernin tavoitteet

Hyvinvoinnin ja 
perheystävällisten 

ratkaisujen edistäminen

Toimintojen ja palvelujen 
kehittäminen

 Panostamme lasten ja nuorten 
palveluihin. 

 
Kehitämme Kausalan taajamaa.  

 
Panostamme ennaltaehkäiseviin 
palveluihin ja aktivoimme kaikkia 

kuntalaisia terveellisiin 
elämäntapoihin. 

 
Selvitämme mahdollisuudet 
tarjota enemmän liikkuvia 

palveluita.   
 

Kehitämme liikenneyhteyksiä 
kunnan alueella.

Elinvoiman ja yrittäjyyden 
vahvistaminen

Parannamme yhä toimintaamme 
saavuttaaksemme yhteisen tahdon 

tärkeissä asioissa.  

Kehitämme kunnan viestintäkanavia 
ja tapoja viestinnän ja asukkaiden 

osallisuuden lisäämiseksi. 

Kehitämme kunnan 
johtamisjärjestelmää ja asetamme 

selkeät ja mitattavat tavoitteet 
kunnan johdolle, konserniyhteisöille ja 

omistuksiin. 

Pidämme huolta kunnan henkilöstön 
jaksamisesta ja hyvinvoinnista. 

Kehitämme järjestelmällistä 
yhteistyötä ja kumppanuutta Päijät- 
Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa 
ja 2020 alkaen maakunnan kanssa.  

  

Edistämme yritystoimintaa ja 
elinvoimaa. 

 
Parannamme 

tietoliikenneyhteyksiä kunnassa 
pyrkien alueelliseen tasa-arvoon. 

 
Vähennämme työttömyyttä 

edelleen. 
 

Pysäytämme väestön määrän 
laskun. 

 
Edistämme matkailua 

ja retkeilyä sekä teemme Iittiä 
tunnetuksi. 

 
 

Vastuullinen 

Välittävä 

Vuorovaikutteinen

NÄIDEN ARVOJEN 
POHJALTA 
TOIMIMME 

 



Elinvoiman ja yrittämisen vahvistaminen 

Iitti on kehittyvä ja elinvoimainen kunta. Iitti nojaa perheyrittäjyyteen sekä teollisuuteen 
ja maa- ja metsätalouteen. Suomen nopeimmassa kunnassa on erinomaiset 
mahdollisuudet toimia yrittäjänä. Kunta on katalyytti ja ketterä kumppani.  

Edistämme yritystoimintaa 
ja elinvoimaa.

Parannamme 
tietoliikenneyhteyksiä kunnassa 
pyrkien alueelliseen tasa-arvoon.

Vähennämme työttömyyttä 
edelleen.

Pysäytämme väestön 
määrän laskun.

Edistämme matkailua ja 
retkeilyä sekä teemme Iittiä 

tunnetuksi.



Elinvoiman ja yrittäjyyden vahvistaminen 
Tavoite MittaritToimenpiteet Vastuu

- Päätämme seudullisen elinkeinoselvityksen valmistumisen jälkeen elinkeinotoimen
organisoimisen.  
- Tuomme markkinoinnin avulla esiin paikallisten yrittäjien tekemää työtä ja järjestämme
heille verkostoitumistilaisuuksia.  
- Koordinoimme paikallisia yrityksiä isojen hankkeiden ympärille.  
- Reagoimme nopeasti ja positiivisesti yrittäjiltä tuleviin tarpeisiin.  
- Edistämme yritystoimintaa kehittämällä kanavan yhteydessä oleva infraa.  
- Selvitämme hankkeen yhteydessä muita yrittäjyyden tukimuotoja (esimerkiksi
sparraus/pilottiraha, joukkorahoitus).  
- Käytämme paikallisten yritysten tarjoamia palveluita mahdollisimman paljon.  
- Jaamme mahdollisuuksien mukaan kunnan hankintoja osiin. 
- Luomme tarkat ja kuvaavat mittarit yritystoiminnan kehittämiselle.  
- Teemme ratkaisun Iitin lukioon perustettavasta yrittäjyyskasvatuslinjasta 2018 loppuun
mennessä.  

- Teemme 1.6.2018 mennessä hyvän yhteisen valmistelun pohjalta
päätöksen siitä, miten tietoliikenneyhteyksiä parannetaan.  

Edistämme yritystoimintaa ja
elinvoimaa.

Selvitys on tehty (kyllä/ei) ja sen
mukaisen organisointi toteutettu

(kyllä/ei) 
 Työpaikkaomavaraisuus  

Yritysten määrä   
Yrittäjien kanssa järjestettyjen

tapahtumien
yrittäjäosallistujamäärät 

Mittaristo mietitty (kyllä/ei) 

Vastuutaho

Parannamme
tietoliikenneyhteyksiä

kunnassa pyrkien
alueelliseen tasa-arvoon.

 
Liittymien määrän lisäys  

Tietoliikenneyhteyksien nopeudet 
Alueet, joilta käsin voi tehdä etätyötä  

ovat  lisääntyneet

Vähennämme työttömyyttä
edelleen.

- Panostamme työllisyydenhoitoon yhdessä yritysten ja yhdistysten kanssa kokeilemalla
uusia yhteistyömalleja (esim. työllisyysseteli).    
- Järjestämme tarvittavat resurssit työllisyyden hoidon koordinointiin.  
- Työllistämme omaan organisaatioon kekseliäästi (esim. oppisopimuskoulutusta
hyödyntäen). 

Uusien yhteistyömallien määrä
Työttömyysprosentti 

Kunnan osuus työmarkkinatuesta
laskee 30% valtuustokauden aikana 

Vastuutaho

Vastuutaho

Vastuutaho

Vastuutaho

Pysäytämme väestön
määrän laskun.

- Kehitämme kunnan markkinointiviestintää ja tuomme esiin Iittiä ja sen erinomaista
sijaintia tarvittaessa ulkopuolisen kumppanin kanssa. 
- Markkinoimme Iitin vahvuuksia yritysten sijaintikuntana.  
- Toteutamme kohdennettuja kampanjoita potentiaalisille uusille iittiläisille sekä entisille
iittiläisille. 
 - Houkuttelemme Iitin kunnan henkilöstöä iittiläisiksi.  
 - Poistamme esteet ja viestimme paremmin vapaa-ajan asukkaille loma-asuntojen
muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi. 
 - Kartoitamme poikkeuksellisten ja uudenlaisten asumisratkaisujen mahdollisuuksien
lisäämistä esimerkiksi vanhusten asumisessa ja miniomakotitalojen rakentamisessa. 
- Kehitämme kunnan vuokrataloja mahdollisimman houkutteleviksi ja nykyaikaisiin
tarpeisiin vastaaviksi. 

Väestönkehitys  
Muuttajatutkimus kerran
valtuustokauden aikana  
Myytyjen tonttien määrä 

Väestönkehityksen
seutukuntakohtaiset tilastot 

Edistämme matkailua ja
retkeilyä sekä teemme Iittiä

tunnetuksi.

- Käynnistämme hankkeen Iitin ympärivuotisen ulkoilureitistön kehittämiseksi
yhteistyössä alueen muiden kuntien, 3. sektorin ja matkailuyrittäjien kanssa vuosien
2018-2021 aikana (esim. riippusilta Mankalaan, ladut, luontopolut, metsästys- ja
kalastusmatkailu). 
 - Autamme paikallisia toimijoita tuotteistamaan lähialuematkailupaketteja  (esim.
lähialuematkailurengas) . 
- Markkinoimme kunnan tapahtumia aktiivisesti. 
- Hyödynnämme KymiRing –hankkeen valmistautumalla siihen aktiivisesti ja
suunnitelmallisesti.  

Ulkoilureitistön toteutuminen
Lähialuematkailupakettien määrä 



Iitissä on toimivat ja lähellä olevat peruspalvelut. Lasten ja nuorten palvelumme ovat
maakunnan laadukkaimmat. Sote-palveluihin vaikutamme aktiivisen edunvalvonnan ja

vuorovaikutuksen keinoin.

Panostamme lasten ja 
nuorten palveluihin. Kehitämme Kausalan taajamaa. 

Panostamme ennaltaehkäiseviin 
palveluihin ja aktivoimme kaikkia 

kuntalaisia terveellisiin 
elämäntapoihin.

Selvitämme mahdollisuudet tarjota 
 enemmän liikkuvia palveluita.  

Kehitämme liikenneyhteyksiä kunnan alueella.

 Hyvinvoinnin ja perheystävällisten ratkaisujen edistäminen 



Hyvinvoinnin ja perheystävällisten ratkaisujen edistäminen 

Tavoite Toimenpiteet Vastuu
- Rakennamme uuden päiväkodin puusta. 
- Selvitämme mahdollisuudet lisätä maksuttomia harrastuksia lapsille ja
nuorille esimerkiksi luomalla Iitin harrastustakuun.  
 - Koordinoimme ja aktivoimme järjestöjä, joiden toiminta liittyy lasten ja
nuorten hyvinvointiin.  
- Selvitetään kokonaiskoulupäivän käyttöönottoa. 
- Jatketaan kiusaamista ehkäisevän KiVa Koulu –toimintamallin käyttämistä
kaikissa kouluissa.    

- Kehitämme kouluympäristöä ja huolehdimme, että koululaisten on turvallista
liikkua alueella.  
- Toteutamme kokonaisvaltaista suunnittelua Kausalan taajamassa
(lähtökohtina viihtyisä asuinympäristö, monipuoliset vapaa-
ajanviettomahdollisuudet, erilaisten asumistarpeiden
huomioiminen). Suunnittelu toteutetaan yhdessä kiinteistön omistajien ja
yrittäjien kanssa.

Panostamme lasten ja
nuorten palveluihin.  

Resurssien lisääminen
varhaiskasvatukseen  

Päätös uudesta päiväkodista 
 Harrastuspaikkojen kävijämäärät  

Kysely joka toinen vuosi liittyen
lapsiperheiden viihtyvyyteen ja

toimiviin peruspalveluihin  

Vastuutaho

Kehitämme Kausalan
taajamaa.

Asukkaiden kokemuksellinen
hyvinvointi (Hyvinvointikertomus)

Asukastyytyväisyys  

Panostamme
ennaltaehkäiseviin

palveluihin ja aktivoimme
kaikkia kuntalaisia

terveellisiin elämäntapoihin.

- Tavoittelemme asukkaiden hyvinvointia sekä terveyserojen kaventamista
omaa vastuuta vahvistaen esimerkiksi harrastusten ja terveiden
elämäntapojen mahdollistamisella.  
- Koordinoimme yhteisöjä ja järjestöjä toimimaan yhdessä sekä tuottamaan
kuntalaisille vapaa-ajan palveluja ja elämyksiä. 
- Mahdollistamme kunnan kiinteistöjen käyttämisen kulttuuriin.  
- Kehitämme varhaisen puuttumisen mallia. 
- Kehitämme kotona asuvien vanhusten palveluja. 
- Hyödynnämme ryhmätoimintaa tehokkaasti. 
- Teemme etsivästä nuorisotyöstä pysyvän toimintamallin.

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen mittarit (THL)

Hvinvointikertomuksen
mittarit 

Vastuutaho

Vastuutaho

Vastuutaho

Vastuutaho

Selvitämme mahdollisuudet
tarjota enemmän liikkuvia

palveluita.  

- Jatkamme edelleen kunnan omien sekä muiden kanssa yhteistyössä
tehtävien liikkuvien palvelujen tarjoamista. 
- Selvitämme kokemusten pohjalta palvelujen edelleen kehittämistä
(esimerkiksi digitaaliset palvelut).

Uusien liikkuvien ja
digitaalisten palvelujen määrä 

Kehitämme liikenneyhteyksiä
kunnan alueella. 

- Kehitämme kunnan alueella olevaa julkista liikennettä tekemällä
pysäkkistrategian.  
- Vaikutamme aktiivisesti siihen, että saamme VR:ltä yövuoron ja Onnibussin
pysäkin Iittiin.  
 - Kunnostamme tieverkkoa mm. lobbaamalla Vt 12:sen kehittämisen puolesta,
jotta liikenneyhteydet nopeutuisivat. 

Pysäkkistrategia laadittu
(kyllä/ei)  

Yöjunavuoron toteutuminen 
Juna- ja linja-autovuorojen

lisääntyminen ja pysähtyminen
Iitissä 



Iitin kunta mahdollistaa nopealla toiminnallaan ja viestinnällään yhteisöllisyyden, yrittäjyyden 
ja hyvinvoinnin koko kunnassa. 

Toimintojen ja palvelujen kehittäminen

Kehitämme kunnan johtamisjärjestelmää ja 
asetamme selkeät ja mitattavat tavoitteet 

kunnan johdolle, konserniyhteisöille ja 
omistuksiin. 

Parannamme yhä toimintaamme 
saavuttaaksemme yhteisen tahdon tärkeissä 

asioissa.

Pidämme huolta kunnan henkilöstön 
jaksamisesta ja hyvinvoinnista.

Kehitämme kunnan viestintäkanavia ja -tapoja 
viestinnän ja asukkaiden osallisuuden 

lisäämiseksi.

Kehitämme järjestelmällistä yhteistyötä ja 
kumppanuutta Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymän kanssa ja 2020 alkaen 
maakunnan kanssa. 



Toimintojen ja palvelujen kehittäminen 
Tavoite MittaritToimenpiteet Vastuu

- Valmistelemme isot asiat ja hankkeet yhdessä ja huolellisesti.    
- Priorisoimme suurten hankkeiden järjestyksen elokuuhun 2018 mennessä.  
- Teemme päätöksenteon ja valmistelun vuosikellon. 

- Laadimme viestintäsuunnitelman.  
- Kehitämme järjestelmällisesti kunnan ulkoista ja sisäistä viestintää.  
- Mahdollistamme kuntalaisten etäosallistumisen erilaisiin kunnan
tilaisuuksiin. 

Parannamme yhä
toimintaamme

saavuttaaksemme yhteisen
tahdon tärkeissä asioissa. 

Priorisointijärjestys tehty (kyllä/ei) 
Vuosikello tehty (kyllä/ei)

Vastuutaho

Kehitämme kunnan
viestintäkanavia ja -tapoja
viestinnän ja asukkaiden

osallisuuden lisäämiseksi.

Viestintäsuunnitelman laatiminen
(kyllä/ei)  

Nettisivujen kävijämäärät 

Kehitämme kunnan
johtamisjärjestelmää ja asetamme

selkeät ja mitattavat tavoitteet  
kunnan johdolle, konserniyhteisöille

ja omistuksiin.

- Seuraamme merkittävimpien päätösten etenemistä päätöstaulukon avulla.
- Lisäämme luottamushenkilöiden ja viranhaltijajohdon välisiä
viestintäkeinoja (tapaamiset, sähköisten viestintätapojen lisäys). 
- Päivitämme konserniohjeen ja kehitämme aktiivista omistajaohjausta.  
- Määrittelemme vuosittain talousarviossa tarkemmat tavoitteet
konserniyhteisöille.  
- Teemme kunnan omistamista yhteisöistä suunnitelman, jossa linjaamme
omistukset ja laadimme kaikille omistuksille selkeät sekä mitattavat
tavoitteet ja valvomme niiden toteutumista.  
- Teemme suunnitelman kunnan omistamista kiinteistöistä, jossa
linjaamme, mitä kiinteistöjä pidämme kunnan omistuksessa ja mistä
luovumme.   
- Pidämme huolta siitä, että kunnan organisaatio ja johtamisjärjestelmät
vastaavat kunnan muuttuvaa roolia. 
- Parannamme luottamushenkilöiden osallistumismahdollisuuksia
kouluttautumisella sekä johtavien luottamushenkilöiden työhuoneella. 

Konserniohje päivitetty (kyllä/ei)
Tavoitteiden ja niiden

mittareiden määritteleminen
omistukselle (kyllä/ei) 

Kiinteistösuunnitelman
laatiminen (kyllä/ei) 

Vastuutaho

Vastuutaho

Vastuutaho

Vastuutaho

Pidämme huolta kunnan
henkilöstön jaksamisesta ja

hyvinvoinnista.

- Kehitämme työterveyshuollon palveluja. 
- Huolehdimme työvälineiden ajantasaisuudesta. 
- Kuvaamme työprosessit yksityiskohtaisesti sekä varmistamme
sijaisjärjestelyt. 
- Kehitämme kunnantalon palvelupistettä.  
- Pidämme yllä henkilöstön osaamista koulutussuunnitelman avulla. 
- Seuraamme henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista henkilöstöraportoinnilla. 

Työtyytyväisyyskysely  
Sairauspoissaolot 

Toimenpiteet työtyytyväisyys-
kyselyssä esiin nousseisiin epäkohtiin

puuttumiseksi 
Prosessit kuvattu (kyllä/ei)   

Koulutussuunnitelma  
Toteutuneet koulutuspäivät 

Kehitämme järjestelmällistä
yhteistyötä ja kumppanuutta

Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymän kanssa. 

- Toimimme vuorovaikutteisesti ja ennakoiden luoden kontakteja ja yhteistyötä
edistäviä foorumeita (esimerkiksi yhteisiä tapaamisia ja viestintäkanavia).  
- Nimeämme vastuuhenkilön/henkilöt, jotka huolehtivat yhteistyösuhteista
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymään ja 2020 alkaen maakuntaan.  
- Osallistumme aktiivisesti edunvalvontaan maakunta- ja sote-uudistuksessa. 

Yhteistyökanavien määrä



Menestymme näillä valinnoilla:

Elinvoiman ja 
yrittäjyyden 

vahvistaminen

Hyvinvoinnin ja 
perheystävällisten 

ratkaisujen edistäminen 

Toimintojen 
ja palvelujen 
kehittäminen

Nopean toiminnan Iitti. 

ARVOT PAINOPISTEET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VISIO

Suomen nopein 
kunta, jossa arki, 

juhla ja luonto 
kuuluvat 

 hyvinvointiin

VASTUULLINEN

VÄLITTÄVÄ

VUORO- 
VAIKUTTEINEN

Yritykset, työllisyys, 

tietoliikenneyhteydet, matkailu

Lasten ja nuorten palvelut, Kausalan taajama, 
ennaltaehkäisevät ja liikkuvat palvelut, 

 liikenneyhteydet

Yhteinen tahtotila, viestintä, konserniohjaus, 

henkilöstö, yhteistyö



Strategian toteuttaminen ja seuranta

Strategian toteutumista seurataan vuosittain strategiaan valittujen Iitin kehitystä
kuvaavien mittareiden avulla toteutumaraportoinnin ja tilinpäätöksen käsittelyn

yhteydessä.  

Toimialat laativat strategian toteuttamisohjelmat, joiden valmistelua ja
yhteensopivuutta keskushallinto koordinoi.  

Konserniyhtiöiden tavoitteet

Talousarviossa asetetaan toimielintasolla strategiasta johdettuja toiminnallisia
tavoitteita sekä määrärahat ja tuloarviot. Näitä toteutetaan vuosittain laadittavien

käyttösuunnitelmien avulla. 

Strategia päivitetään vähintään kerran valtuustokaudessa ja strategiaa
arvioidaan jatkuvasti osana kunnan taloussuunnittelua ja -seurantaa. 

Merkittävimpiä päätöksiä valmisteltaessa kuvataan esittelytekstissä,  
kuinka päätös toteuttaa kuntastrategiaa. 


