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Lopen kunnan missio

Lopen kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa 
elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.
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Visio: Mahdollistamme elämisen ja yrittämisen unelmia luonnon keskellä 
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Tavoitteenamme on mahdollistaa asumisen 
ja yrittämisen unelmia luonnon keskellä. 
Meillä se onnistuu!
Tässä strategiassa on Lopen suuntaviivat ja painotukset vuosille 2023–2027. Se on syntynyt yhteisten kohtaamisten 
ja keskustelujen kautta kuntalaisten, kunnan työntekijöiden, päättäjien, yrittäjien, vapaa-ajan asukkaiden, 
koululaisten, yhdistysten ja seurojen kanssa. Dialogien tukena on käytetty työpajoja, asukas- ja seurailtoja sekä 
verkkokyselyitä. Jokaisen kohtaamisen jälkeen teemat ja valinnat ovat kirkastuneet, strateginen ajattelu on saanut 
syvyyttä ja tavoitteet konkretisoituneet. Lopputuloksena on valintoja, joiden toteuttamiseen erityisesti keskitämme 
yhteisen tekemisen ja toteutuksen seurannan.

Arjessa tapahtuu paljon muitakin päätöksiä ja toimia, jotka omalta osaltaan vievät meitä kohti tavoitteitamme. 
Toimintaympäristömme suuret tapahtumat kuten työelämän muutos, digitalisaatio, pandemia, uudet hyvinvointi-
alueet, energiakriisi, ikääntyminen ja ympäristöasiat luovat paineita määritellä oman roolimme ja tehtävämme 
nykyisessä kuntakentässä. Tarvitaan valintoja. Toimeenpano vaatii jatkuvaa strategisen ajattelun ja toiminnan 
kehittämistä.

Loppi haluaa olla vakavarainen, kehittyvä, kuntalaisten sekä yritysten hyvinvointia ja kasvua tukeva kunta. Tämä 
onnistuu kuntalaisten, seuratoimijoiden, yritysten ja kunnan pitkäjänteisellä yhteistyöllä sekä osaamisen 
jakamisella.

Strategian toteuttamista tukevat uuden strategian myötä luotavien ohjelmien lisäksi UNICEF Lapsiystävällinen 
kunta, kuntamme elinkeino-ohjelma ja Suomen Kuntaliiton Liikkuvin kunta.



Tasapainoinen talous

Pitkäjänteisellä (3–5 vuoden) suunnittelulla varmistamme tasapainoisen talouden, turvaamme kuntalaisille oikein mitoitetut 
lakisääteiset peruspalvelut ja luomme edellytykset hyvinvoivalle ja kehittyvälle kunnalle. 
Olemme itsenäinen, vakavarainen ja elinvoimainen kunta. 

• Tasapainoista taloutta, jonka avulla 
takaamme lakisääteiset palvelut 
kuntalaisille

• Pitkän tähtäimen (3–5 vuotta) talous- ja 
investointisuunnitelmaa, jolla turvaamme 
palveluidemme kehittämisen

• Kilpailukykyistä verotusta verrokkikuntiin 
verrattuna

• Tuloverojen sekä yhteisöverotulojen 
kasvulinjan jatkumista

• Noudatamme kestävän kehityksen 
periaatteita

• Luomme vuosittain päivittyvän ja 
hyväksytyn talous-, palveluverkko-, 
kiinteistö- ja investointisuunnitelman

• Luomme riskienhallintasuunnitelman
• Tehostamme kunnan tilojen käyttöä ja 

nostamme niiden käyttöastetta sekä 
luovumme tarpeettomista kiinteistöistä

• Vahvistamme kumppanuusverkostoa 
palveluidemme kehittämiseksi

• Vuosittainen tasapainoinen tilinpäätös
• Lainamäärä/asukas pidetään 

valtakunnallisen keskiarvon alapuolella
• Tulo- ja yhteisöverotuottojen kasvu 

vähintään 1 % / vuosi
• Kunnallisvero verrokkikuntien tasolle
• Yksikään kriisikunnan mittareista ei täyty

Mitä tavoittelemme? Miten pääsemme 

tavoitteeseen?

Mitä seuraamme?



Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Peruspalveluita tuottamaan mitoitettu henkilöstö ja yhteistyökumppaniverkosto ovat menestyvän kunnan tae.  Kehitämme ja 
toimimme yhdessä luotua toimintakulttuuria kunnioittaen. Tavoitteenamme on pitkäjänteinen osaamisen kehittäminen, 
sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Panostamme hyvään johtamiseen ja koko työyhteisön keskinäiseen vuorovaikutukseen.

• Lopelle halutaan tulla töihin
• Henkilöstö- ja osaamisrakenne on oikeassa 

suhteessa palveluihin
• Henkilöstön ja kumppanuuksien osaamisen 

systemaattista kehittämistä
• Hyvinvoivaa, motivoitunutta ja sitoutunutta 

henkilöstöä sekä verkostotoimijoita
• Arvojen ja yhteisen toimintakulttuurin 

mukaista hyvää johtamista

• Laadimme peruspalveluita koskevan 
kriittisten resurssien nykytila-arvion

• Määrittelemme tulevaisuuden 
osaamistarpeet sekä niiden hankinta-/ 
kehittämissuunnitelman

• Kehitämme pitkäjänteisesti henkilöstömme  
esihenkilö- ja työntekijätaitoja

• Luomme toimintakulttuuria tukevat 
käytänteet yhdessä koko henkilöstön ja 
luottamushenkilöstön kanssa

• Kehitämme paikallisia kumppanuuksia

• Henkilöstön tyytyväisyysmittari 
(tyytyväisyys, sitoutuminen, suosittelu) –
tavoitellaan positiivista kehitystä

• Henkilöstön vaihtuvuus < 5 %
• Sairauspoissaolojen määrä vakaalla lasku-

uralla 
• Sitoutuminen keskeisiin virkoihin min. 5 

vuotta
• Työhyvinvointi ja johtamisen mittaukset
• Lähtöhaastattelut
• Hakujen määrä / avoin tehtävä

Mitä tavoittelemme? Miten pääsemme 

tavoitteeseen?

Mitä seuraamme?



Taajamien ja kylien elinvoimaisuus

Edistämme Lopen kunnan luonnollisia kasvualueita ja luomme pohjaa taajamien ja kylien elinvoimaisuuden kehittämiselle. 
Kaavoituksella ja investoinneilla tuemme monipuolista yritystoimintaa ja asumista sekä varhaiskasvatus-, koulu- ja 
hyvinvointipalveluita. Parannamme taajamien ja kylien viihtyisyyttä, yleisilmettä, tietoliikenne- ja tieverkostoa yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa.

• Lopen luonnollista kasvua edistävää 
palveluverkkoa

• Monipuolisia mahdollisuuksia 
yritystoimintaan ja asumiseen

• Panostuksia taajamien ja kylien 
yleisilmeeseen sekä viihtyvyyteen, 
tietoliikenne- ja tieverkostoon

• Sitoudumme laatimiimme palveluverkko-, 
kiinteistö- ja investointisuunnitelmiin

• Laadimme maankäytön ohjelman – 20 vuotta
• Hankimme aktiivisesti maata ja kaavoitamme 

rakentamisvalmiita tontteja  monipuoliseen 
asumiseen ja yrittämiseen

• Laadimme kevyen ja julkisen liikenteen 
ohjelman

• Toteutamme suunnitelman mukaiset vuosi-
investoinnit yleisilmeeseen, tietoliikenne- ja 
tieverkostoon 

• Tehostamme yhteistyötä maanomistajien ja 
yritysten kanssa 

• Palveluverkkosuunnitelman 
toteuttaminen

• Tonttivaranto ja rakennuslupien määrä
• Asukas- ja yritysmäärän kasvu 

taajamissa ja kylissä 
• Tietoliikenneyhteyksien kattavuus
• Investointien toteutuminen 

yleisilmeeseen, viihtyvyyteen,  
tietoliikenne- ja tieverkostoon

Mitä tavoittelemme? Miten pääsemme 

tavoitteeseen?

Mitä seuraamme?



Osallisuudella hyvinvointia

Lisäämme kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja kunnan yhteistyötä. Osallisuutta vahvistamalla 
rakennamme parempaa arkea. Tavoitteena on hyvinvoiva ja luonnostaan tunnettu Loppi.

• Osallistuvat, hyvinvoivat kuntalaiset ja 
vapaa-ajan asukkaat

• Pitkäjänteistä yhteistyötä kolmannen 
sektorin ja yritysten kanssa

• Uusien asukkaiden kotouttamista ja 
osallisuuden vahvistamista

• Toteutamme osallisuusohjelman yhdessä 
paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa

• Yhteiset verkostoitumistapaamiset ja 
kehittämistilaisuudet eri toimijoiden kanssa

• Tuemme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta 
edistävää viestintää

• Kehitämme kuntalaisten hyvinvointia 
tukevia palveluita

• Lapsi- ja yritysvaikutusten arviointi 
päätöksenteossa

• Kuntalaiskyselyt
• Tapahtumien asiakaspalautteet 

(suositteluprosentti)
• Kunnan ja kolmannen sektorin yhteisten 

tilaisuuksien, hankkeiden ja tapahtumien 
määrä

• Hyvinvointikertomus ja muut hyvinvointia 
kuvaavat mittarit

• Matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen 
asiakasmäärät

Mitä tavoittelemme? Miten pääsemme 

tavoitteeseen?

Mitä seuraamme?



Suunnitelmallinen kasvu

Hallittu kasvu on pitkäjänteisen menestyksemme tae. Luomme monipuolista asumis- ja tonttitarjontaa erilaisten ihmisten ja 
yritysten tarpeisiin.  Toimimme suunnitelmallisesti ja aktiivisesti elinvoimaisen yritystoiminnan mahdollistamiseksi. 
Lopen houkuttelevuus asuinkuntana kasvaa. Asiakaslähtöisyys on kaiken toimintamme perusta.

• Tasaista ja hallittua kasvua ympäristöä 
kunnioittaen

• Positiivista nettomuuttoa
• Kysyntään vastaavia monipuolisia asumisen 

ratkaisuja sekä asumis- ja yritystontteja
• Yrittäjämyönteisyyttä
• Meillä onnistuu – toimimme 

asiakaslähtöisesti 

• Palveluohjauksen kehittäminen kuntalaisten 
ja vapaa-ajan asukkaiden tueksi

• Luomme kumppanuuksia ja verkostoja 
yritystoiminnan kehittämisen tueksi ja 
osallistumme aktiivisesti olemassa olevien 
verkostojen toimintaan

• Kehitämme markkinointia uusien 
kuntalaisten hankintaan sekä 
yritystoiminnan monipuolistamiseen

• Asukasluvun/muuttovoiton kehitys
• Toteutuneet tonttikaupat
• Vapaa-ajanasuntojen muutokset vakituisiksi 

asunnoiksi
• Uudet yritykset kunnassa
• Yrittäjäkyselyt

Mitä tavoittelemme? Miten pääsemme 

tavoitteeseen?

Mitä seuraamme?


