
Kuntastrategia 2025

Kuva: Tiia Heimonen, Lemi



KUNNAN TEHTÄVÄ

Hyvinvointi ja elinvoima



SUUNTA:

PIENESTÄ ISOKSI

Lemi on hyvä paikka asua pienestä isoksi. Laadukkaita 
palveluja on tarjolla vauvasta vaariin. 

Kunta kasvaa yhdessä kuntalaisten kanssa.



Onnellisten asukkaiden LEMI

Leppoisasti
Kunta on itsenäinen, maalaishenkinen ja leppoisa asuin- ja työskentelypaikka. Asiat hoituvat 
joustavasti ja sujuvasti. Täällä on helppo asioida ja elää. Kunta on sopuisa, täällä sielu lepää. 

Lähellä
Lemillä kaikki on lähellä. Ihmisen näköiset palvelut, sopivan kokoiset koulut. Lemillä tuemme 
toisiamme ja teemme asioita yhdessä. Yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat vahvuutemme. Lähellä 
on myös sitä, että asiat sujuvat rivakasti. Kunnassa on nopea ja joustava palvelu.

Luovasti 
Etsimme luovasti ratkaisuja. Päätöksenteko ja viestintä ovat avointa, joustavaa ja ketterää. 
Etsimme yhdessä ideoita ja edistämme luovuutta. Ideoimme asioita mm. palveluiden, 
elinvoiman, hyvinvoinnin ja talouden kehittämiseksi. 



HYVINVOINTIA JA ELINVOIMAA EDISTÄMME SEURAAVIEN 
TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISELLA 2025 MENNESSÄ
ASUKKAIDEN HYVINVOINTI
- Meillä on puhdas maaseutumaisema, 
luonnon arvoja kunnioitetaan ja 
viheralueita hoidetaan.
- Perusrakenteita pidetään yllä ja 
rakennetaan lisää.
- Kiinteistöt ja ympäristö ovat terveellisiä ja 
turvallisia asua sekä elää.
- Liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia on 
tarjolla kaikenikäisille.

ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA 
VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET
- Lemi on keskusteleva ja kuntalaisia 
kuunteleva kunta. 
- Otamme asukkaiden mielipiteet ja 
palautteen huomioon päätöksenteossa.

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN
- Lähipalveluita parannetaan ja 
säilytetään.
- Järjestöjen toimintaa tuetaan ja 
kolmannen sektorin yhteistyötä 
lisätään myös kunnan kanssa.
- Tasavertainen ja laadukas opetus 
taataan kaikille, tällä varmistetaan 
jatko-opiskelupaikka jokaiselle 
nuorelle.

HENKILÖSTÖ
- Henkilöstön kanssa kehitetään 
toimintatapoja yhteisten arvojen 
pohjalta ja ideoidaan uutta.
- Henkilöstö voi hyvin.
- Työtilat ovat turvallisia sekä
 terveitä.



HYVINVOINTIA JA ELINVOIMAA EDISTÄMME SEURAAVIEN 
TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISELLA 2025 MENNESSÄ
TYÖ JA ELINKEINOELÄMÄ
- Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme 
työtä.
- Yrityspuistossa on elinvoimaista uutta ja 
vanhaa yrittäjyyttä.
- Huomioimme nykyiset ja uudet yrittäjät.
- Lisäämme yritysten keskinäistä sekä
kuntayhteistyötä.

MARKKINOINTI, TUNNETTUUS
- Kunnan muuttovoittoisuutta pidetään yllä.
- Edistämme matkailua.
- Meillä on riittävä ja kiinnostava 
tonttitarjonta.

TALOUS
- Talous on tasapainossa. 
- Velkamäärä on hallinnassa. 
- Veroprosentti  on kilpailukykyinen
maakunnassa.

OMISTAJAPOLITIIKKA
- Omistajapolitiikalla asetetaan kestävät 
perusteet sille, millä ehdoilla omistusta lisätään 
tai omistuksesta luovutaan. - Täsmennetään 
päätöksentekoelimissä kunnan edustajan 
aktiivista roolia viedä omistajan tahtotilaa 
yhtiöissä eteenpäin.



TAVOITE
-Meillä on puhdas maaseutumaisema ja vesistöt, 
luonnon arvoja kunnioitetaan ja viheralueita 
hoidetaan.
--Perusrakenteita pidetään yllä ja rakennetaan lisää. 
-Kiinteistöt ja ympäristö ovat terveellisiä ja turvallisia 
asua sekä elää. 
-Liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia on tarjolla 
kaikenikäisille

MITTARIT JA TAVOITETASON MÄÄRITTÄMINEN  / SEURANTA JA ARVIOINTI 
HYVINVOINTIA JA ELINVOIMAA EDISTÄMME SEURAAVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISELLA 2025 MENNESSÄ

ASUKKAIDEN HYVINVOINTI
ARVIOINTIMITTARI
Kuntalaisten palaute

Investointien määrä, rakennuslupien 
määrä
Korjausten määrä, vuositarkastukset
Korjausvelka
Liikuntapaikkojen määrä

TAVOITETASO 2025
Ei sisäilmaongelmia kiinteistöissä
Sähköistä huoltokirjaa käytetään
Liikuntapaikat ovat kunnossa
Korjausvelka vähenee

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN
TAVOITE
-Lähipalveluita parannetaan ja säilytetään. 
- Järjestöjen toimintaa tuetaan ja kolmannen 
sektorin     yhteistyötä lisätään myös kunnan 
kanssa. 
-Tasavertainen ja laadukas opetus taataan kaikille, 
tällä varmistetaan jatko-opiskelupaikka jokaiselle 
nuorelle.

ARVIOINTIMITTARI
Kuntalaisten palvelutyytyväisyys
Järjestöparlamenttitoiminta
Jatko-opiskelupaikan saaneiden määrä 
vrt peruskoulun päättäneet/lukuvuosi
Joukkoliikenteen taso
Sotepalvelujen saatavuus
Kuntayhteistyön hyödyntäminen

TAVOITETASO 2025
65 % tyytyväisiä palveluihin
Järjestötoiminta jatkuu tai paranee
100% saa edelleen jatko-
opiskelupaikan
Palvelut ajan hengessä
Kutsuohjattu joukkoliikenne 
kuntayhteistyönä

ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET

TAVOITE
-Lemi on keskusteleva ja kuntalaisia 
kuunteleva kunta. 
-Otamme asukkaiden mielipiteet ja palautteen 
huomioon päätöksenteossa.

ARVIOINTIMITTARI
Kuntalaiskysely

Keskustelutilaisuudet

TAVOITETASO 2025
Kuntalaiskyselyt vähintään vuosittain

Keskustelutilaisuudet tarvittaessa
Jatkuva palautteenantomahdollisuus 
myös perinteisellä tavalla 



TYÖ JA ELINKEINOELÄMÄ

TAVOITE
- Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme työtä.
- Yrityspuistossa on elinvoimaista uutta ja vanhaa 
yrittäjyyttä.
- Huomioimme nykyiset ja uudet yrittäjät.  - 
Lisäämme yritysten keskinäistä sekä 
kuntayhteistyötä. 

ARVIOINTIMITTARI
Uudet yritykset lkm 
Kaavoitettujen yritystonttien lkm
 
Työpaikkakehitys 
Yrittäjien ja kunnan yhteiset tilaisuudet 
(aamukahvit tms.)

TAVOITETASO 2025
1-2 uutta yritystä vuosittain
Työpaikkojen määrän 
kasvattaminen uusien yritysten 
myötä
Yritysten ja kunnan välisen 
vuorovaikutuksen lisääminen

TALOUS

TAVOITE
- Talous on tasapainossa.
- Velkamäärä on hallinnassa.
- Veroprosentti on kilpailukykyinen 
maakunnassa.

ARVIOINTIMITTARI
Kertynyt yli/-alijäämä €/asukas
Lainakanta €/asukas 
Veroprosentti, kiinteistöveroprosentti

TAVOITETASO 2025
Ei yhtään kriisikuntakriteeriä
Velkataso laskusuuntaan
Talousarviossa pysyminen

TAVOITE
- Henkilöstön kanssa kehitetään toimintatapoja
 yhteisten arvojen pohjalta ja ideoidaan uutta.
- Henkilöstö voi hyvin.
- Työtilat ovat turvallisia sekä terveitä.
- Ammattitaitoinen henkilöstö on pysyvää.
- Osaamista kehitetään jatkuvasti.
- Henkilöstöresurssit on oikein mitoitettu.

ARVIOINTIMITTARI
Yhteistoiminnan osallistumisaktiivisuus
Osaamiskartoitus / kehityskeskustelu
Työilmapiirikysely
Väistötilojen määrä
Sairauspoissaolot
Uusien ideoiden toteutuminen

TAVOITETASO 2025
Tykytoimintaa on kaikilla

Kannustetaan työkyvyn 
ylläpitämistä

Sairauspoissaolot on minimoitu

HENKILÖSTÖ

MITTARIT JA TAVOITETASON MÄÄRITTÄMINEN  / SEURANTA JA ARVIOINTI 
HYVINVOINTIA JA ELINVOIMAA EDISTÄMME SEURAAVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISELLA 2025 MENNESSÄ



MARKKINOINTI,  TUNNETTUUS

TAVOITE
- Kunnan muuttovoittoisuutta pidetään yllä. 

- Edistämme matkailua. 
- Meillä on riittävä ja kiinnostava 
tonttitarjonta. 

ARVIOINTIMITTARI
Muuttovoitto 
Matkailuyritysten määrä, tapahtumien 
lkm
Kaavoitus, tonttien lkm 

TAVOITETASO 2025
Positiivinen väestönkehitys
Matkailuyritysten määrä kasvaa, 
tapahtumia ympärivuotisesti
Kaavoitetaan suosittuja alueita, 
tarjolla erilaisia tontteja

TAVOITE
-Omistajapolitiikalla asetetaan kestävät 
perusteet sille, millä ehdoilla omistusta 
lisätään tai omistuksesta luovutaan. 
-Täsmennetään päätöksentekoelimissä 
kunnan edustajan aktiivista roolia viedä 
omistajan tahtotilaa yhtiöissä eteenpäin.

ARVIOINTIMITTARI
Tehokkuus, kustannustietoisuus 
Konserniohjauksen kokonaiskuvan 
hallinta
Kustannustietoisuus
Omistajapoliittinen ohjelma
(Omistajapolitiikan ohjaus)
Kustannustietoisuus

TAVOITETASO 2025
Omistetaan vain omaisuutta, josta 
saadaan kokonaistaloudellista 
hyötyä
Selkeät konserniohjeet
Omistajapoliittinen ohjelma on 
käytössä
Omistetaan vain omaisuutta, josta 
saadaan kokonaistaloudellista 
hyötyä
Kunnalla ei ole tuottamatonta 
kiinteistö- ja maaomaisuutta

OMISTAJAPOLITIIKKA

MITTARIT JA TAVOITETASON MÄÄRITTÄMINEN  / SEURANTA JA ARVIOINTI 
HYVINVOINTIA JA ELINVOIMAA EDISTÄMME SEURAAVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISELLA 2025 MENNESSÄ
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