
Kuntastrategia 2018 - 2025

Houkuttelemme alueelle aktiivisesti uusia pienyrityksiä ja yrittäjiä, joille sijainti 

neljän maakunnan keskellä on eduksi. Tarjoamme yrityksille teollisuustontteja 

Pori-Helsinki-tien varrelta ja järjestämme tarvittavia tukipalveluita. Punkalaidun 

tarjoaa myös viihtyisän ja turvallisen sijainnin yrityksille ja työntekijöille, jotka 

tekevät paikasta riippumatonta työtä. Vastaamme nopeasti ja joustavasti 

yritysten tarpeisiin hallinnossa ja päätöksenteossa.

Kunnan talouden tasapainoisuus mahdollistaa kunnan 

itsenäisyyden ja oman päätösvallan kuntalaisten 

palveluiden järjestämisessä. Tuotamme palvelut 

kustannustehokkaasti ja yhteistyössä muiden kuntien 
kanssa.

Peruspalveluidemme tehtävä on tukea kuntalaisten hyvinvointia myös 

maakuntauudistuksen jälkeen. Varmistammekin, että lapsemme saavat kasvaa 

turvallisessa ja laadukkaassa ympäristössä, minkä vuoksi rakennamme uudet 

tilat varhaiskasvatukselle, yläkoululle ja lukiolle. Olemme aktiivisesti mukana 

alueellisessa kehitystyössä ja pyrimme turvaamaan terveyspalveluiden 

säilymisen lähipalveluina myös maakuntauudistuksen jälkeen.

Markkinoimme näkyvästi vahvuuksiamme 

Punkalaidun tunnetaan lähimaakunnissa 

turvallisena ja yhteisöllisenä kuntana, 

jossa on hyvä elää, perustaa perhe ja 
harjoittaa yritystoimintaa.

Vuonna 2025 Punkalaidun on tunnettu ja haluttu kunta asua - meillä on turvallista elää sekä

helppo rakentaa ja harjoittaa yritystoimintaa. Meiltä löytävät kodin niin työssäkäyvät,

lapsiperheet kuin eläkeiässäkin olevat – Punkalaitumella on aina hyvä asua!

Meillä on tarjolla alueellisestikin tunnetut korkealaatuiset peruspalvelut puhtaan luonnon

keskellä. Myös kunnan päätöksenteko on joustavaa ja mutkatonta.

PUNKALAITUMELTA LÖYDÄT KODIN LUONNON KESKELTÄ!
Visiomme vahvasta, itsenäisestä ja elinvoimaisesta kunnasta.

Painopisteemme



Strategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan pitkän aikavälin tavoitteista. Sen

tarkoituksena on muodostaa kuva kunnan tulevaisuuden suunnitelmista, joiden avulla

pyritään varmistamaan kunnan elinvoimaisuus myös tulevaisuudessa.

Toteuttamissuunnitelmat ja niiden toteutumisen arviointi määritellään osana vuosittaista

talouden ja toiminnan suunnittelua sekä siihen yhdistettyä ohjelmatyötä. Ohjelmamme ovat

poikkihallinnollisia ja niissä on määritelty tarkemmat toimenpiteet strategian mukaisen

painopisteiden kehittämiseksi.

Punkalaitumen kuntastrategia on toteutettu osallistavana prosessina yhteistyössä BDO Oy:n kanssa.

KOORDINOIMME TOTEUTUSTA OHJELMILLA

Elinvoimaohjelma

Hyvinvointiohjelma

Talouden tasapainotusohjelma

Strategian toteuttaminen

• Kunnan vahvuudet: turvallisuus, yhteisöllisyys, ja puhtaus tehdään tunnetuksi

Pirkanmaalla ja lähimaakunnissa.

• Tavoitellaan kuntaan uusia asukkaita ja yrityksiä lisäämällä kunnan houkuttelevuutta

kaavoituksella, joustavalla päätöksenteolla ja kiinteällä yhteistyöllä yrittäjien kanssa.

• Yrityksille ja yrittäjille markkinoidaan Punkalaitumen hyvää sijaintia neljän maakunnan

keskellä.

• Osastot laativat selvitystyön pohjalta konkreettiset toimenpiteet kuntalaisten hyvinvoinnin

edistämiseksi, toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain.

• Mahdollistetaan eri sektoreiden osallistuminen ohjelmatyöhön asiantuntijoina sekä

palveluntuottajina.

• Ohjelmatyön ja mittareiden pohjalta valitaan vuosittain hyvinvointityön tuloksellisuuden

kannalta keskeinen teema.

• Laaditaan talouden tasapainotusohjelma, jolla turvataan kunnan toimintakyky myös

toimintaympäristön muuttuessa.

• Ollaan tietoisia palveluiden erilaisten tuottamistapojen kustannuksista ja seurataan

systemaattisesti toteutuneita kustannuksia.

• Reagoidaan muuttuviin tilanteisiin ja kohdennetaan käytettävissä olevat resurssit oikeisiin

palveluihin. Kokeillaan rohkeasti uusia toimintatapoja henkilöstölähtöisyyttä kannustamalla.


