Askolan kuntastrategia 2018Toimivaa, turvallista ja ystävällistä arkea sekä aitoa
kohtaamista luonnonläheisessä Askolassa
Hyväksytty valtuustossa 19.6.2018

Tästä lähdemme
Askolassa on tilaa kasvaa, elää ja yrittää.
Kunnassa on hyvät peruspalvelut ja täällä on
hyvä elää toimivaa arkea. Askolassa on hyvä
meininki. Asukkaiden ja yritysten talkoohenki
vaikuttaa taustalla kantavana voimana.
Askolassa osataan puhaltaa yhteen
hiileen ja rakentaa sellainen elinympäristö,
jossa ihmiset haluavat asua ja elää.

36 minuuttia Helsinkiin
(Vuosaaren satama)
14 minuuttia Porvooseen
(Mannerheiminkatu 1)
48 minuuttia Lahteen
(Matkakeskus)
Lähde: Google Maps (henkilöauto,
lähtöosoite Meijeritie 2, Askola)
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VAHVUUDET
Maaseutumaisuus ja luonto
Sijainti
Yhteistyö lähikuntien kanssa
Ihmisen kokoinen kunta
Hyvät peruspalvelut
lähipalveluina
Palvelujen henkilökohtaisuus
Ketteryys
Yhteisöllisyys
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MAHDOLLISUUDET
Luontokohteiden
hyödyntäminen ja
maaseudun mahdollisuudet
yrittäjyyden näkökulmasta
Sijainti
Laaja yhteistyö
Kasvun paikka (asukkaat,
työpaikat)
Uusiutumiskyky
Yrittäjyys

HEIKKOUDET

UHAT

Talouden haasteet
Hajanaisuus
Kaksi päätaajamaa
Haavoittuvuus

Tulopohjan riittävyys (verot,
valtionosuudet yms.)
Palvelujen
siirtyminen Askolan
ulkopuolelle

Toimimme...
VASTUULLISESTI
Toimimme tasapuolisesti,
oikeudenmukaisesti, rehellisesti
ja ahkerasti. Päätöksiimme voi
luottaa ja pidämme huolta
ammattitaidostamme. Otamme
taloudellisuuden huomioon
kaikessa toiminnassamme.

YHTEISÖLLISESTI
YSTÄVÄLLISESTI
Toimimme
asiakaspalveluhenkisesti,
joustavasti ja
uudistumiskykyisesti.
Ystävällisyys näkyy kaikessa
toiminnassamme pienistä teoista
isoihin tekoihin. Annamme
sopivan kokoisia palveluita
kuntalaisille ja yrittäjille.

Toimimme vahvistaen hyvän
elämän edellytyksiä,
osallistaen kuntalaisia
toimintaamme sekä tukien
kuntalaisten ja kylien omaa
toimintaa. Kannustamme
yrittäjyyteen ja
yhteisöllisyyteen.

Ystävällisessä Askolassa toimitaan yhteisöllisesti ja vastuullisesti.
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Painotamme näitä
Osallisuus

Viihtyisyys
Varmistamme, että
viihtyisässä ja turvallisessa
Askolassa on hyvä elää.

Talous
Tarjoamme laadukkaita
palveluita kuntalaisille pitäen
kunnan talouden
tasapainossa.
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Teemme yhdessä ja osallistuen
kunnan, kuntalaisten ja muiden
kumppaneiden kanssa entistä
hyvinvoivampaa ja
elinvoimaisempaa
Askolaa.

Palvelut
Tarjoamme laadukkaita
palveluita sujuvasti,
ripeästi ja ystävällisesti.

NÄIN TOTEUTAMME KUNTASTRATEGIAN
VISIO 2030: Toimivaa, turvallista ja ystävällistä arkea
sekä aitoa kohtaamista luonnonläheisessä Askolassa

VIIHTYISÄ ASKOLA

TALOUDELLINEN ASKOLA

1. Tuemme turvallista ja
ystävällistä toimintakulttuuria
kunnan palveluissa.

1. Järjestämme palvelumme
tehokkaalla palvelurakenteella
ja -tuotannolla.

2. Huolehdimme palvelujen
saatavuudesta ja
saavutettavuudesta Askolassa.

2. Huolehdimme vastuullisesta
taloudenpidosta.

3. Panostamme
hyvinvointipalveluihin ja
terveyden edistämiseen.
4. Tuemme toiminnassamme
vapaa-ajan toiminnan
mahdollisuuksia ja
elinympäristön viihtyisyyttä.

3.Toimimme aktiivisena
omistajana ja asetamme
selkeät, mitattavat tavoitteet
konserniyhteisöille ja
omistuksiin.

OSALLISTAVA ASKOLA

PALVELUIDEN ASKOLA

1. Edistämme kuntalaisten ja
yritysten
vaikutusmahdollisuuksia ja
osallisuutta.

1. Ylläpitämällä laadukkaat
sosiaali- ja terveyspalvelut
varmistamme lähipalvelujen
säilymisen sekä terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen
jatkossa.

2. Mahdollistamme luovan,
avoimen, innostavan ja
ratkaisukeskeisen ilmapiirin
koko kunnassa.
3. Kehitämme ja edistämme
kumppanuutta kunnan,
kolmannen sektorin ja yritysten
kesken.
4. Vahvistamme kunnan
viestintää ja markkinointia.

2. Kehitämme ja
ajanmukaistamme nykyistä
palveluverkkoa.
3. Pidämme huolta, että kunnan
henkilöstö voi hyvin, on
ammattitaitoista sekä
verkostoitunutta.
4. Palvelemme ystävällisesti,
joustavasti ja ripeästi kuntalaisia
ja elinkeinoelämää.

Strategian toteuttamisohjelmat
Kuntalain 37 §
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Talousarvio ja muut toimintaa ohjaavat asiakirjat ja suunnitelmat
Kuntakonsernin tavoitteet

Viihtyisyys
Varmistamme, että viihtyisässä ja
turvallisessa Askolassa on hyvä
elää.

TAVOITTEET:
1. Tuemme turvallista ja ystävällistä toimintakulttuuria kunnan
palveluissa.
2. Huolehdimme palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta
Askolassa.
3. Panostamme hyvinvointipalveluihin ja terveyden edistämiseen.
4. Tuemme toiminnassamme vapaa-ajan toiminnan mahdollisuuksia ja
elinympäristön viihtyisyyttä.
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Talous
Tarjoamme laadukkaita
palveluita kuntalaisille
pitäen kunnan talouden
tasapainossa.

TAVOITTEET:
1. Järjestämme palvelumme tehokkaalla
palvelurakenteella ja -tuotannolla.
2. Huolehdimme vastuullisesta
taloudenpidosta.
3.Toimimme aktiivisena omistajana ja
asetamme selkeät, mitattavat tavoitteet
konserniyhteisöille ja omistuksiin.
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Osallisuus
Teemme yhdessä ja
osallistuen kuntalaisten ja muiden
kumppaneiden kanssa entistä
hyvinvoivempaa ja elinvoimaisempaa
Askolaa.

TAVOITTEET:
1. Edistämme kuntalaisten ja yritysten
vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta.
2. Mahdollistamme luovan, avoimen,
innostavan ja ratkaisukeskeisen
ilmapiirin koko kunnassa.
3. Kehitämme ja edistämme
kumppanuutta kunnan, kolmannen
sektorin ja yritysten kesken.
4. Vahvistamme kunnan viestintää ja
markkinointia.

9

Palvelut

Tarjoamme laadukkaita palveluita
sujuvasti, ripeästi ja ystävällisesti.
TAVOITTEET:
1. Ylläpitämällä laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut
varmistamme lähipalvelujen säilymisen sekä terveyden
ja hyvinvoinnin edistämisen jatkossa.
2. Kehitämme ja ajanmukaistamme nykyistä
palveluverkkoa.
3. Pidämme huolta, että kunnan henkilöstö voi hyvin, on
ammattitaitoista sekä verkostoitunutta.
4. Palvelemme ystävällisesti, joustavasti ja ripeästi
kuntalaisia ja elinkeinoelämää.
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Strategian toteutuminen ja seuranta
Strategian toteutumista seurataan vuosittain strategiaan valittujen
Askolan kehitystä kuvaavien mittareiden avulla
toteutumaraportoinnin ja tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

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

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.
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Perustamisvuosi 1896
Väkiluku 4990 (30.4.2018)
Pinta-ala 218,03 km²
Asuntokuntia 2067 kpl (2016)
Palvelussuhteessa kuntaan
309 hlöä (31.12.2017)
Työpaikkaomavaraisuusaste 59,3 % (2014)

Työpaikkojen lukumäärä 1 345 (2016)
Työttömien osuus 6,9 % (4/2018)
Tuloveroprosentti 20,75 % (2018)
Lainat euroa/asukas 3 890 (2017)
Vuosikate euroa/asukas 166 (2017)
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 381 (2018)
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KUVAT
KANSI JA SIVU 5: Carolina Stenback - SIVU 3: Otto Kilpirinne - SIVU 4: Tiia Salosaari - SIVU 7: Tiina Renvall SIVUT 8 ja 10: Raine Nykänen - SIVU 9: Ulla Mansikka - SIVU 11: Janne Peltola - SIVU 13: Ville Wiik

