
KUNTASTRATEGIA, PUKKILAN KUNTA (osa talousarviokirjaa 2018) 

 
Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aika-

välin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon mm. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edis-

täminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan 
asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehit-

täminen. Kuntastrategiaa tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. (Kuntalaki 
410/2015, 37 §). 

 
Pukkilan uusi kuntastrategia on yhdessä tehty strategia, mikä sopii mainiosti myös parhaillaan vietet-

tävän Suomi 100 -juhlavuoden henkeen. Työskentely käynnistettiin 5.9.2017 yhteisessä poliittisen 

johdon ja virkamiesjohdon strategiatyöpajassa. Tavoitteeksi asetettiin yksinkertainen ja kirkas strate-
gia, mikä ohjaa koko kuntaorganisaation työtä poliittisesta päätöksenteosta aina ruohonjuuritason te-

kemiseen. Strategiatyöhön osallistettiin suunnitelmallisesti luottamushenkilöt, henkilöstö, kuntalaiset ja 
sidosryhmät eri tilaisuuksissa, joita oli kaikkiaan 11, sekä Questback-kyselyn avulla. Kuntastrategia-

työskentelyä fasilitoi asiantuntijana Aija Bärlund Kissconsulting Oy:stä. 

 
Kuntalain mukainen strategiadokumentti sisältyy talousarviokirjaan. Strategiaan liittyvissä suunnitel-

missa määritellään strategian toimeenpano, toteutumisen arviointi ja seuranta. Toimeenpanon varmis-
tamiseksi asetetaan valtuustokaudelle strategiaohjausryhmä, joka vastaa strategian läpivienti-, viestin-

tä-, hyvinvointi- ja elinvoimasuunnitelmien laadinnasta ja valmistumisesta alkuvuoden 2018 aikana. 

Nämä suunnitelmat hyväksytään niiden valmistuttua kunnanhallituksessa ja valtuustossa. 
 

 
Tiivis kuvaus Pukkilan kuntastrategiasta 

 

 

 



 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ  

Suomalaisen yhteiskunnan ja taloustilanteen kehitykseen vaikuttaa useita muutosvoimia. Ta-

louden globaali rakennemuutos sekä suomalaisen teollisuuden ja palvelujen rakennemuutos vaikutut-
tavat Pukkilankin paikallistalouteen. Muutosvauhti on erittäin nopea sisältäen sekä uhkia että mahdolli-

suuksia. Viime taantumavuosien kuluessa valtion ja kuntien talous on heikentynyt ja valtion velka on 

jatkanut kasvuaan. Mittavia kuntien ja kaupunkien rakenteellisia uudistuksia on suunnitteilla ja tekeillä 
vaikuttaen merkittävästi toimintaan ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Valtionosuusjärjestelmää uudiste-

taan samanaikaisesti. Tällä on suora vaikutus kunnan talouden perustaan. Kuntien kautta kanavoituu 
kansalaisille merkittävä osa yhteiskunnallisista palveluista. Palvelut ovat säänneltyjä ja niihin käytetään 

paljon resursseja. Kunnan palveluntarjoajan roolia ja tehtävää tullaan tarkastelemaan kriittisesti. On 

todennäköistä, että kuntien rooli muuttuu ja muokkautuu entisestään. 

Väestö vanhenee Suomessa. Nuoriso hakeutuu alueille, jotka tarjoavat hyvät opiskelu- ja työllistymis-
mahdollisuudet. Valitettavan harva heistä palaa takaisin kotiseuduilleen. Kaupunkimainen elämäntapa 

yleistyy. Elämisen ja asumisen ympäristöt muuttuvat, kuin myös toiveet ja tarpeet niiden suhteen. 

Vastavoimana hyvinvoinnin korostamisen ja kiireisen elämän rinnalle on noussut rauhallisen elämän eli 
ns. slow lifen tavoittelu. Luonnon, elämysten, rauhan ja kiireettömyyden arvostus on lisääntynyt. Työ-

elämän tahti on kiihtyvää, mutta toisaalta työhyvinvoinnin arvostus on noussut korkealle. Ilmaston-
muutos sekä energian hinnan nousu vaikuttavat. Vastuullinen toiminta, vihreät arvot, kiertotalous ja 

energiatehokkuus ovat tärkeitä arvoja, joita kansalaiset edellyttävät yksityisiltä yrityksiltä ja julkisilta 

toimijoilta.  

Digitaalisuus muuttaa tavan tehdä työtä ja luo mahdollisuuksia tehostaa toimintaa myös julkisella 
sektorilla. Palvelut sähköistyvät ja työn luonne muuttuu. Etätyön luomia mahdollisuuksia arvostetaan 

ja työn tekemisen paikat valitaan vapaammin. Tämän seurauksena yritykset säästävät toimitiloissa ja 

henkilöstön hyvinvoinnin on todettu kohenevan. Tämä on mahdollisuus kaikille, erityisesti pienille 
paikkakunnille. Eniten kasvavat suurkaupunkien tuntumassa sijaitsevat idylliset kunnat kuten Pukkila 

ja naapurikunta Askola (HS 30.10.2017, Tilastokeskus Kuntien väestökehitys 1996 - 2016). 

Johtaminen on murroksessa. Ylhäältä alas suunnattu ohjaus korvautuu ainakin osittain laajalla osal-

listamisella. Kuntalaisten osallisuutta kunnan päätöksentekoon ja ideointiin käytetään jo nyt - ja tule-
vaisuudessa vieläkin enemmän. Yhteistä ideointia ja kokeiluja suosiva kulttuuri on tuttua yritysmaail-

masta ja se on yleistyvä trendi ja tavoiteltu toimintatapana myös kunnissa. Kuntiin tehdyssä tutkimuk-
sessa selvisi, että vain 1 % henkilökunnasta ja 5 % kuntien johdosta tuntee kunnan tärkeimmät ta-

voitteet (Maury 2016). Kuntastrategioihin on kirjattu seikkaperäisesti muutossuunnitelmat, mutta 
haasteena on ollut niiden toteuttaminen. Kunnissa kokeilukulttuuri ja asiakaskeskeinen ajattelu ovat 

vahvistumassa. Turhasta byrokratiasta on syytä luopua, jotta asiakaskeskeisyys voidaan toteuttaa.  

Pukkilan trendi edellisen valtuustokauden aikana väestökehityksen osalta oli laskusuuntainen ollen 1 

948 asukasta syyskuussa 2017. 0 - 6-vuotiaiden, 15 - 64-vuotiaiden ja yli 75-vuotiaiden osalta trendi 
oli nouseva. Työllisyyskehityksen trendi oli työttömyyden osalta nouseva ja työvoiman osalta laskeva. 

Kuntien välinen nettomuutto oli Pukkilalle ajanjaksolla voimakkaasti tappiollinen. Nämä tekijät luovat 

haasteita Pukkilalle elinvoiman, talouden ja palvelujen näkökulmasta. Lisäksi haasteita tuovat yhteis-
kunnan muutosvauhti ja digitalisoituminen. Miten pieni kunta pärjää muutosvauhdissa mukana ja pys-

tyy vastaamaan näihin haasteisiin? Toisaalta Pukkilan vahvuuksia ovat pääkaupunkiseudun, lentoken-
tän ja Lahden läheisyys, luonnon puhtaus ja jokilaakson idyllinen maisema. Pukkilasta voi kehittyä ve-

tovoimainen vaihtoehto niin vakituiselle asumiselle kuin vapaa-ajanvietolle. Näitä mahdollisuuksia tulee 

vahvistaa hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen keinoin. 

Kuntastrategiassa itsenäinen Pukkila yhdessä kumppaniensa kanssa pyrkii vastaamaan näihin asioi-
hin määrittelemällä strategisiksi painopisteiksi elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisen. Strategisiin ta-

voitteisiin pääsemisen keskeisiksi keinoiksi linjataan oman toiminnan johtaminen ja kehittäminen, ta-
sapainoinen talous sekä viestintä ja brändityö. Rohkeus, läheisyys ja sujuvuus ovat arjen toimintaperi-
aatteita uudistumisessa ja siihen tarvittavassa toimintakulttuurin muutoksessa. 

 
VISIO - Itsenäinen Pukkila kokoaa voimat yhteen ja uudistuu kuntalaisten parhaaksi.  
MISSIO - Kunnan tehtävä on edistää kuntalaisten hyvinvointia sekä kunnan elinvoimaa.  
ARVOT – Rohkeus – Läheisyys – Sujuvuus 

  



 
ARVOT 

 
Rohkeus 
Rohkea Pukkila merkitsee meille ennen kaikkea halua uudistua kuntana. Onnistuaksemme meidän tu-

lee olla rohkeasti kekseliäitä ja innovatiivisia. Kunnioitamme perinteitä ja toivotamme yhtä aikaa uudet 

asiat tervetulleiksi. Viestintämme on vireää ja rohkeaa. Pukkilan kunnan henkilöstönä ja kuntalaisina 
teemme rohkeasti ehdotuksia oman toimintamme kehittämiseksi. Rohkeus on myös vapautta, jossa 

jokainen meistä saa elää rauhassa oman näköistään elämää.  

 
Läheisyys 
Läheinen Pukkila merkitsee meille yhteisöllisyyttä, yhteistyötä, lähimmäisenrakkautta ja välittämistä. 
Pukkilassa arvostamme jokaista ja jokainen saa olla juuri sellainen kun on. Läheisyys näkyy jokaisessa 

kohtaamisessamme.  

 
Sujuvuus 
Sujuva Pukkila on tärkeä meille henkilöstönä, kuntalaisina, yrityksinä ja kumppaneina. Arjen sujuvuut-
ta voimme parantaa prosesseja, toimintaa ja palveluja selkeyttämällä niin kuntalaiselle kuin yrittäjälle-

kin. Sujuvuus on meille ketteryyttä, helppoutta ja ratkaisukykyä. 
Pukkila on turvallinen ympäristö meille kaikille - niin yrityksille kuin asukkaille vauvasta vaariin.  

 
Rohkeus – Läheisyys – Sujuvuus: yhteisöllisyyttä ja osallistumista 

 

Aktiivinen vuoropuhelu kuntalaisten kanssa vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta toimintaan.  
 

Osallistava henkilöstöjohtaminen vahvistaa arvostavaa, vastuuttavaa, innostavaa ja luottavaa kulttuu-

ria työn ja palvelujen kehittämiseksi.  
 

Kumppanuuksia rakennetaan ja kehitetään palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien järjestämiseksi se-
kä yritystoiminnan käynnistämiseksi, laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi. 

 

Osallistumismahdollisuuksia uudistetaan ja kehitetään siirtymällä rohkeammin digitaalisuuteen ja uu-
distamalla viestintää monikanavaisemmaksi.  

 
 

Strategian läpivientiä varten tehdään suunnitelma, minkä avulla saadaan toimintakulttuurin muutos 

aikaan. Suunnitelmaan kirjataan toimenpiteet arvojen käytäntöön viemiseksi sekä toteutumista seu-
raavat mittarit, arviointi ja seuranta. 

 
Läpivientisuunnitelma laaditaan tammikuun 2018 aikana. 
VASTUUTAHO Strategiaohjausryhmä ja esimiehet.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
STRATEGISET PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA KEINOT 
Strategiset painopisteet perustuvat kunnan tehtäviin, jotka liittyvät hyvinvoinnin ja elinvoiman edistä-

miseen. Kumpaankin painopisteeseen tehdään valtuustokaudelle tavoitteet, joita viedään käytäntöön.  
 

PAINOPISTE: HYVINVOINTI 
Pukkilassa asuu hyvinvoivia ihmisiä. Kunta kumppaneineen huolehtii asukkaidensa hyvinvoinnista, lap-

sista ja nuorista vanhuksiin – koko elinkaaren ajalla. Kunnan palvelut järjestetään joustavasti niitä tar-

vitseville. Hyvinvoinnin edistäminen toteutuu riittävästi resursoitujen, oikein kohdennettujen ja priori-
soitujen palvelujen avulla.  

Tavoitteet 
• Hyvinvoiva ja liikkuva pukkilalainen.  
• Valovoimainen KulttuuriPukkila. 
• Terveyttä ja hyvinvointia edistävä turvallinen asuin- ja elinympäristö. 
• Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta kunnan voimavarana.  

 

Hyvinvointisuunnitelmassa tarkennetaan strategiset tavoitteet, määritellään toimenpiteet ja mitta-

rit, arviointi ja seuranta. 

 
PAINOPISTE: ELINVOIMA 

Pukkila vahvistaa näkyvyyttä ja tunnettuutta viestimällä ja markkinoimalla eri kanavissa. Pukkila uudis-
tuu, synnyttää uutta työtä, lisätä työpaikkoja ja saa asukkaiksi ihmisiä, jotka tuovat työnsä mukanaan 

Pukkilaan. Kunta tukee yrittämisen ja asumisen sujuvuutta mahdollistamalla tilat ja tontit sekä infran 
ja yhteyksien toimivuuden sekä yrittäjille että asukkaille. Siellä, missä on työtä ja yrittäjyyttä, on veto-

voimaa, verotuloja ja laadukkaita palveluita.  

Tavoitteet 
• Näkyvä ja tunnettu Pukkila.   
• Hyvä paikka yrittää ja toimia.  
• Tilat ja tontit käytössä.  
• Infra ja yhteydet toimivat.  

 

Elinvoimasuunnitelmassa tarkennetaan strategiset tavoitteet, määritellään toimenpiteet ja mittarit, 

arviointi ja seuranta.  
 

Hyvinvointi- ja elinvoimasuunnitelmat laaditaan kevään 2018 aikana.  
VASTUUTAHO Strategiaohjausryhmä ja esimiehet. 

 
 

KEINOT: Oman toiminnan johtaminen ja kehittäminen 

Pukkilan uudistumisen kannalta johtamisen kehittäminen on tärkeää. Johtamista kehitetään strategi-
sen muutoksen ja arvojen läpiviemiseksi. Innostavaa tekemisen kulttuuria vahvistetaan. Hallinto- ja 

johtamismallia uudistetaan ja kehitetään yhteisöllisyyden tukemiseksi, luottamushenkilöstön poliittisen 
valmistelun vahvistamiseksi ja kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi asioiden valmistelussa. 

Hallintosäännössä määritellään johtamisen tavat ja vastuut. 

 
KEINOT: Tasapainoinen talous 

Talouden tasapaino on tärkeä kunnan toiminnan lähtökohta kehitettäessä kunnan toimintoja ja palve-
luja. Tavoitteena on verotuksen hallittu keventäminen valtuustokauden aikana. Kasvua ja elinvoimaa 

ei saada säästämällä. Kasvuun pitää investoida. Olemassa olevat yritystilat sekä yritys- ja omakotiton-

tit pyritään saamaan kaupaksi ja käyttöön. 
Talousarviossa ja -suunnitelmassa  

määritellään talouden tavoitteet ja toimenpiteet, arviointi ja seuranta. 

 
KEINOT: Viestintä ja brändityö  

Tavoitteena on Pukkilan näkyvyys ja tunnettuus. Imagonrakentaminen, myynti ja aktiivinen viestintä 
on tärkeää. Viestinnällä on tärkeä rooli vetovoimaisen Pukkilan rakentamisessa. Tavoitteena on saada 

paljon viestinviejiä; jokainen luottamushenkilö, työntekijä ja kuntalainen markkinoi Pukkilaa ja vie 
viestiä eri kanavia pitkin maailmalle.  

Viestintäsuunnitelmassa  

määritellään viestinnän ja markkinoinnin tavoitteet ja toimenpiteet, arviointi ja seuranta. 
 

Viestintäsuunnitelma valmistuu kevään 2018 aikana.  
VASTUUTAHO Strategiaohjausryhmä. 



 
PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTTAMINEN  

 

Kunnan järjestämät ja tuottamat palvelut, palvelutavoitteet 
 

Kunta järjestää laissa säädetyt palvelut omana toimintana sekä yhdessä muiden kuntien, kuntayhty-
mien ja kumppaneiden kanssa. Pukkilan kunnassa palveluita tuottavat ja järjestävät Hyvinvointi- ja 

vapaa-aikapalvelut, Hallinto- ja tukipalvelut sekä Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut. 

Kunnan palvelut tuotetaan lakien edellyttämällä tavalla. Taloudellisen tilanteen kohentuessa voidaan 

palvelujen laatutasoa nostaa kokonaistaloudellisuus huomioiden.  

Palvelujen kehittymisnäkökulmia selvitetään, linjataan ja toimeenpannaan valtuustokauden aikana 

strategian ja talousarviosuunnitelmien mukaisesti. 

 

Varhaiskasvatuspalvelut 
Kunnan varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan omana toimintana päiväkoti Vekarassa. Vekaran 

toiminnassa punaisena lankana kulkee lapsen oma aktiivisuus niin ajattelussa kuin toiminnassa. 
Vekaran tilat ja sisustus on suunniteltu sellaiseksi, että ne mahdollistavat lapsen oman luovan 

ajattelun ja kokeilun - ei liian valmiita ratkaisuja, paljon muuteltavia tiloja ja erilaisiin oppimistapoihin 

ja tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja.  

Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito järjestetään esikoulun tiloissa Kirkonkylän koululla. 
Esiopetuksesta vastaa opetuspalvelut. 

Kehittymisnäkökulmia: 

• Johtamisjärjestelyt, kuntayhteistyö, palveluseteli. 

• Vaihtoehtoiset päivähoidon muodot laadukkaiden varhaiskasvatuspalvelujen turvaamiseksi ja lap-
siperheiden houkuttelemiseksi. 

 

Opetuspalvelut 

Kirkonkylän koulussa järjestetään perusopetusta vuosiluokilla 1-6 ja pienryhmissä. Torpin koulussa jär-
jestetään kolmen luokka-asteen yhdysluokkaopetusta kahdessa luokassa.  

Kirkonkylän koulussa annetaan myös esikouluopetusta ja tarvittaessa perusopetukseen valmistavaa 
opetusta. Esikoulun tiloissa järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa. Molemmissa esikouluryhmissä on 

sekä opettaja että ohjaaja.  

Kunnalla on Askolan kunnan kanssa sopimus yläkouluyhteistyöstä. Oppilaat voivat hakeutua yläkou-

luun myös muualle, mutta siihen on saatava koulun sijaintikunnan lupa. Vanhemmat joutuvat tällöin 
huolehtimaan lastensa koulumatkakustannuksista. 

Kehittymisnäkökulmia:   

• Johtamisjärjestelyt, kuntayhteistyö, erityisopetuksen ratkaisut. 

• Hyvä ja laadukas koulu lapsiperheiden houkuttelemiseksi. Tehdään suunnitelmat ja toimenpiteet 
koulujen kehittämiseksi lapsia osallistavalla tavalla.  

• Toimivat koulukuljetukset ja kohtuulliset koulumatkat. 
• Kerhotoimintaa koulupäivän yhteyteen. 

 

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut 

Kunta järjestää liikunta-, nuoriso-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä taiteen perusopetuspalvelut oma-
na toimintana ja yhdessä kumppaniensa kanssa. Kuntalaisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin panos-

tetaan yhdessä yhdistysten, seurakunnan, naapurikuntien ja alueella toimivien organisaatioiden kans-
sa. Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluista myönnetään avustuksia paikallisille toimijoille. 

Kunnassa on sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja, Hyvinvointikeskus Onni sekä kirjasto. Lisäksi kulttuuripalve-
luja tarjotaan kesäaikana galleria Koivulinnassa sekä Pukkilan kotiseutumuseossa. Palveluja järjeste-

tään myös yhteistyökumppaneiden tiloissa, esim. nuorisotilatoiminta yhdistyksen seuratalossa ja kon-
sertteja kirkossa.  



Tiloissa pyritään huomioimaan esteettömyys. Sisä- ja ulkoliikuntapaikoista pidetään huolta paitsi käy-
tettävyyden ja turvallisuuden myös houkuttelevan kuntakuvan luomiseksi.  

Hyvinvointikeskus Onniin on keskitetty sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi merkittävästi kunnallisia 

vapaa-ajan palveluja ryhmätoiminta-, liikunta- ja allastiloissa, Onnissa järjestetään myös konsertteja, 

teatteriesityksiä ja näyttelyjä. Lisäksi Onnin välittömässä läheisyydessä on Onninpuisto ulkokuntoilu-
laitteineen. 

KulttuuriPukkila toimii kunnan tehtävien ytimessä kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edis-

tämisessä kulttuurin ja taiteen keinoin. KultuuriPukkila kokoaa yhteen vapaa-ajan palvelujen ja kump-

paneiden toiminnan kokonaisuuden ja se brändää Pukkilan omaleimaisuutta ja aktiivisuutta. Kulttuuri-
Pukkilan toimijoina ovat kunta ja sen kumppanit. 

Kehittymisnäkökulmia:  

• Nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Perusnuorisotyön ja kouluyhteistyön vahvistaminen ja kehittä-

minen. Nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen nuoria osallistavalla tavalla.  
• Hyvinvoinnin edistäminen liikuntapalveluissa. Eri-ikäisten liikuntapalvelut. Liikuntatilojen ja ulkolii-

kunta-alueiden ylläpito. Kumppanuuksien vahvistaminen; kansalaisopisto, järjestöt, yksityiset, lii-
kuntapalvelut yhdessä. 

• Hyvinvoinnin edistäminen kulttuuripalveluissa. Kulttuuripalveluja kaikille. Kulttuuripalvelujen saa-

vutettavuus. Kulttuurikumppanuudet mahdollistajana. 
• Yhdistykset ja järjestöt keskeisinä hyvinvoinnin edistäjinä ja kumppaneina. Vanhemmuuden tuke-

misen uudet varhaisen tuen mallit nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi; kunta, sote-palvelut ja 
yhdistykset yhdessä. Toimintaedellytysten tukeminen yhteistyön vahvistamisella ja avustusmäärä-

rahojen riittävyyden turvaamisella.  
• Kuntayhteistyö. 

 

Elinvoima- ja kehittämispalvelut, työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut 
Työllisyys- ja maahanmuuttopalveluissa arvioidaan asiakkaan palvelujen tarve sekä luodaan yhdessä 

suunnitelma asiakkaan asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Palvelun piiriin pääsee, jos on esteitä 
työllistyä ja tarve selvittää, miten päästä eteenpäin. Työllisyyspalvelut tarjoavat pukkilalaisille 

palveluohjausta, valmennusta, työkyvyn arviointia sekä lakisääteisen TYP-palvelun sekä tukea 
pukkilalaisille yrittäjille työllistämiseen. Maahanmuuttopalvelut tarjoavat palveluohjausta 

viranomaisasiointiin, asumiseen, työhön ja koulutukseen rekisteröinnit ja kotoutumissuunnitelmia alle 

17-vuotiaille. 

Kehittymisnäkökulmia: 

• Tulevat muutokset toimintaympäristössä. Kasvupalvelut tulevassa maakuntauudistuksessa. 

• Kunnan omien elinvoima- ja kehittämispalvelujen/toimenpiteiden vahvistaminen. Yritystalo/-

hautomo tai yhteisö- ja yritystalo yritystoiminnan tukijana, yksinyrittäjien etätyöpaikkana ja uusien 
ideoiden yhteisöllisenä hautomona.  

• Kumppanuuksien kehittäminen. Yritykset ja yhteisöt elinvoiman edistäjinä ja yhdessä tekemisen 
kulttuurin vahvistajina. Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan edellytysten parantaminen yhteistyön 

vahvistamisella ja avustusmäärärahojen turvaamisella.  
• Lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatuksen ja nuorten yrittäjyyden edistäminen.  

• Nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Nuorten työllistyminen ja palveluohjaus etsivässä nuorisotyös-

sä yhdessä kumppaneiden kanssa. 
• Elinvoiman edistäminen kulttuuripalveluilla. Kulttuuri on vahvuus, sitä pitää ylläpitää. 

Kulttuurikumppanuudet kunnan PR-työssä.   
 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 
Pukkilan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymällä. Lä-

hipalvelut tarjotaan kuntalaisille pääasiallisesti Hyvinvointikeskus Onnin tiloissa. 

Kehittymisnäkökulmia: 

• Maakunta- ja sote-uudistus. Sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy Päijät-Hämeestä Uudelle-
maalle. 

• Lähipalvelujen turvaaminen kumppanuuksien ja/tai ulkoistuksien kautta. Tavoitteena sote-
palvelujen säilyminen vähintään nykytasolla Pukkilassa. Kartoitetaan palvelujen mahdollinen siir-

tyminen yksityiselle palveluntuottajalle: positiiviset vaikutukset kunnan taloudelle työpaikkojen ja 

yritystoiminnan kasvun kautta. 
• Vaihtoehtoiset asumisratkaisut ikääntyvän väestön tarpeisiin. Valtuustokauden aikana arvioidaan 

hyvinvointikeskus Onnin laajennusmahdollisuudet.  



 

Tekniset palvelut 
Tekniset palvelut tuotetaan kuntayhteistyönä Myrskylän kunnan toimiessa vastuukuntana. Teknisen 

toimen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää turvallista ja toimivaa elinympäristöä tuottamalla kuntalaisille 

laadukkaita yhdyskuntateknisiä palveluja. 

Kehittymisnäkökulmia: 

• Asiakaslähtöinen palvelu, yhteistyö ja uudet toimintamallit. 

• Osaava palveluhenkilöstö ja –verkosto. 

• Katujen ja yleisten alueiden ylläpidon varmistaminen. 
• Energiankulutusta vähentävät ja ympäristöystävälliset ratkaisut. 

 

Henkilöstöpolitiikka 
Kuntastrategiassa huomioidaan kuntalain mukaan henkilöstöpolitiikka. Motivoitunut ja hyvinvoiva hen-

kilöstö on määritelty kunnan voimavaraksi kuntastrategiassa. Työntekijät tuottavat kunnan palvelut ja 

huolehtivat siten myös kuntalaisten hyvinvoinnista. Pukkilan kunta on hyvä ja vastuullinen työnantaja, 
joka pitää huolen työntekijöistään järjestämällä lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi tyhy-toimintaa. 

Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa säästöjä kunnalle. 
 

Pukkilan kunnan henkilöstöpolitiikkaa on määritelty Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa, jo-
hon on kirjattu tavoitteita ja niihin liittyviä toimenpiteitä huomioiden mm. henkilöstörakenne, koulu-

tuksen ja urakehityksen mahdollisuudet työssä sekä työolosuhteet johtamisen, esimiestyön, työyhtei-

sön ja viestinnän näkökulmista että työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. 
 

Henkilöstöä koskevia asioita käsitellään työnantajan ja henkilöstön edustajista koostuvassa yhteistyö-
toimikunnassa, joka huolehtii lakisääteisesti työpaikan yhteistoiminnasta ja työsuojeluyhteistoiminnas-

ta.  

 
Omistajapolitiikka 

Kuntalain mukaan kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon omistajapolitiikka. Valtuusto hyväksyy kun-
tastrategiassa kunnan omistajapoliittiset linjaukset, jotka määrittelevät, millaista omaisuutta kunta 

hankkii ja missä tehtävissä kunta on mukana omistajana ja sijoittajana. Omistajapolitiikka määrittelee 
myös omistuksen tarkoituksen ja tavoitteet. 

Pukkilan kunta on viime vuosina tehnyt ratkaisuja, joilla on vähennetty kunnan omistuksia ja tehtäviä. 
Tällaisia päätöksiä ovat olleet mm. metsäpalstojen ja peltojen sekä kunnan toiminnalle tarpeettomien 

kiinteistöjen ja rakennusten myynnit. Ainoan tytäryhtiön purkamisella puolestaan yksinkertaistettiin 
konsernirakennetta. Vesi- ja lämpölaitostoiminnoista luovuttiin omana toimintana tavoitteena turvata 

kuntalaisille tärkeiden palvelujen toimivuus ja laatu aiempaa paremmin pitkälle tulevaisuuteen. Edellä 

mainittujen omistajapoliittisten ratkaisujen taustalla on ollut vahvasti myös kuntatalous. Tavoitteena 
on ollut turvata kunnan taloudelliset mahdollisuudet suoriutua lakisääteisistä palveluvelvoitteista itse-

näisenä kuntana. 

Tuleva maakunta- ja sote-uudistus ja Uusi Pukkila -kuntastrategia edellyttävät kunnalta tulevaisuudes-

sa yhä kriittisempää omistajapoliittista tarkastelua. Kunnan omistajapolitiikkaa arvioidaan tämän val-
tuustokauden alkupuolella. Omistajapoliittisia linjauksia tarkistetaan tulevissa kuntastrategiapäivityk-

sissä. 

 


