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Vastuullisuutta ja rohkeutta
Säkylän kunta tunnetaan toimijana, joka vastuullisesti huolehtii asukkaidensa tarvitsemista
palveluista. Säkylä tunnetaan myös rohkeudestaan investoida tulevaisuuttaan varten, panostaen asukkaiden ja liiketoiminnan tarpeisiin. Köyliön ja Säkylän kunnat osoittivat vastuullisuutensa ja rohkeutensa myös toteuttaessaan kuntaliitoksen vuoden 2016 alusta lukien.
Säkyläläistä vastuullisuutta on myös maanpuolustuksen ja kotimaisen elintarviketuotannon
edellytysten turvaaminen. Molemmat ovat asioita, joita kunta on omilla ratkaisullaan onnistuneesti edistänyt.
Säkylän rohkeus näkyy myös kunnan kannanotoissa, joilla on vaadittu suomalaisen osaamisen ja elämäntavan turvaamista myös kaupunkikeskusten ulkopuolella.
Valtuuston hyväksymässä Kuntastrategiassa 2017-2025 linjataan yhdistyneen kunnan ensimmäisten vuosien tavoitteita ja menestymisen peruskiviä.
Strategian taustatekijöitä ja toimintaympäristön muutosta on arvioitu kriittisen realistisesti.
Suomalaisen kuntakentän muutokset ja julkisen rahoituksen kestävyysvaje on huomioitu,
samoin väestön ikääntyminen ja väestökehityksen epävarmuus.
Tulevaisuuden uskoa on ollut helppo rakentaa vireän paikallisen liiketoiminnan, kehittyvän
varuskunnan ja menestyvän elintarviketuotannon ja perustalta. Aktiiviset asukkaat ja kunnan
vastuullinen toiminta täydentävät reseptin, jolla Säkylä menestyy tulevaisuudessakin.
Katsomme tulevaisuuteen – yhdessä !
Säkylässä 23.11.2016
Teijo Mäenpää
Kunnanjohtaja
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TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Säkylässä on tutkitusti aivan Suomen kärkeä olevat peruspalvelut. Näiden tuottamistapaa
olemme joutuneet arvioimaan uudelleen kuntatalouden tiukentuessa. Valtakunnallisen soteja maakuntauudistuksen epävarmat suunnitelmat vaikeuttavat tulevien järjestelyjen ennakointia.
Kunnan toiminta on tulevaisuudessa nykyistäkin enemmän toimintaa ihmisten yhteisönä ja
verkostojen solmukohtana. Toimintatapojen ja reagointinopeuden tulee seurata yhteiskunnan kehitystä. Emme voi jättäytyä ajopuuksi.
Kunnan strategisen johtaminen tapahtuu seuraavien asioiden keskiössä:
- Asukkaiden hyvinvointi ja palvelut
- Elinvoima ja yritystoiminta
- Yhdyskuntarakenne ja infra
- Talous
- Demokratia
- Henkilöstö.
Kuntien toimintaympäristöön kohdistuvat valtakunnalliset muutospaineet, kuten väestön
ikääntymiskehitys, palvelutarpeiden alueellinen erilaistuminen ja taloudelliset paineet, haastavat tulevaisuudessa kuntien kyvyn järjestää keskeiset hyvinvointipalvelut. Muutoshaasteet
ovat yhteiskuntapoliittisia ja rakenteellisia, mutta erityisesti toimintatapoihin ja asenteisiin
liittyviä. Keskeiseksi strategiseksi kysymykseksi nousee lähipalveluiden järjestäminen sekä
erityisesti hyvinvointia tukevien ja ennaltaehkäisevien lähipalveluiden vahvistaminen.
Kyse ei ole pelkästään kuntien kyvystä järjestää ja tuottaa palveluja vaan myös kyvystä hyödyntää ja vahvistaa asiakas- ja asukaslähtöisyyttä, lähiyhteisöllisyyttä ja paikallista vastuullisuutta. Eräänä kunnan roolina onkin varmistaa, että alueella on riittävästi niin julkisia kuin
yksityisiä resursseja ja osaamista jotta palvelut voidaan tuottaa laadukkaina ja kustannustehokkaina.
Tulevinakin vuosina meidän tulee edistää asumisen perusedellytysten olemassa oloa. Palveluiden, asumisen ja työpaikkojen yhteenlaskettu merkitys on keskeinen osa asukkaidemme
viihtymistä Säkylässä. Näihin kaikkiin tekijöihin kunta voi aktiivisuudellaan vaikuttaa.
Säkylän viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö ja menestyvät yritykset luovat tukevan perustan Säkylän elinvoimalle myös tulevaisuudessa. Digitaalisuuden lisääntyminen ja elinkeinojen
kehittyminen Suomessa ovat kehityskulkuja, joita myös Säkylä hyödyntää.
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VISIO 2030
Visio tarkoittaa tulevaisuuden näkymää ja tavoitetilaa. Visio kuvaa kunnan tulevaisuuden toimintaa. Visio luo tiivistetyn ohjeen, mihin suuntaan toimintaa
ja johtamista viedään. Vision pohjalta luodaan strategiset keinot, jolla tavoitetilaan päästään.

Olemme vastuullisia ja rohkeita. Pidämme huolta.
Edistämme seutumme etua ja hyvinvointia.
Menestyvä yritystoiminta ja taloudellinen aktiivisuus luovat vahvan perustan tulevaisuudellemme.
Kehitämme ja sopeutamme palvelujamme asiakkaiden tarpeiden ja odotusten mukaisesti.
Huomioimme palvelutuotannossa digitalisaation uudet mahdollisuudet.
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STRATEGISET PAINOPISTEET 2017-2025

Vireys ja elinvoimaisuus
Tuotamme palveluja ja infraa, jotka synnyttävät asukkaiden ja yritysten vireää
toimintaa. Toimimme ripeästi ja tähyämme uusia mahdollisuuksia.
Edistämme viihtyisää ja turvallista asumista ja elinympäristöä.
Kestävä talous
Järjestämme palvelut ja muun kunnan toiminnan realistisien talousnäkymien
varaan. Rakennamme edellytyksiä kunnan veropohjan ja tulokertymän kasvulle.
Yhdessä tekeminen
Kehitämme palveluja asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Kannustamme asukkaita huolehtimaan itsestään ja muista.
Monipuolinen yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tukee elinvoimaamme.
Palveluverkko
Luomme kuntalaisille mahdollisuuksia edistää omaa hyvinvointia ja terveyttä.
Tarjoamme kattavat ja laadukkaat peruspalvelut.
Liiketoiminnan edellytysten luominen
Huolehdimme olemassa olevien ja uusien yritysten tarpeista. Tarjoamme liiketoimintaa varten kaavoituksen, tontteja, infraa sekä asiantuntijuutta. Ennakoimme asumisen ja yrittäjyyden tarpeita laadukkaalla ja sujuvalla kaavoituksella.
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STRATEGIAN TOIMEENPANO

Varmistamme asukkaiden lakisääteisten palvelujen saatavuuden
Toimintamme painopisteenä on laadukkaiden lakisääteisten palvelujen tarjoaminen. Tarjoamme myös palveluja, jotka parantavat asukkaiden elämänlaatua.
Asiakas saa tarvitsemansa palvelut sujuvasti
Tarjoamme palveluja asiakkaan elämäntilanteen ja tarpeet huomioiden. Kehittämisen painopisteenä on henkilökohtaisen palvelutarpeen huomiointi. Ylläpidämme ja kehitämme asiakkaiden osallistumista palvelujen kehittämiseen.
Laadukkaiden palvelujen tuottaminen on toimintamme ydin.

Liiketoiminnan edistäminen
Luomme ja ylläpidämme edellytyksiä paikallisen liiketoiminnan menestykselle
ja uusien yritysten sijoittumiselle. Ohjaamme myös kuntahankintoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
Turvallinen perusta asumiselle ja yrittämiselle
Ylläpidämme ja edistämme turvallista asumisen ja liiketoiminnan ympäristöä.
Turvallisuuden muodostaa:
1. fyysinen turvallisuus
2. palvelutarjonnan luotettavuus ja laadukkuus
3. infran toimivuus
4. hyvä hallintotapa.
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SEURANTA

Strategian seurannan ja arvioinnin keskeinen väline on vuosittain hyväksyttävät talousarvio
ja tilinpäätös.
Strategian sisältöä uudistetaan tarvittaessa.
Kunnanhallitus ja lautakunnat toteuttavat valtuuston hyväksymää strategiaa ja voivat luoda
tarkentavia sektoreidensa strategioita ja strategisia linjauksia.
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