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LIEDON KUNTASTRATEGIA 2018 – 2025 
 
 
1. Johdanto 

 
Liedon kunnanvaltuusto hyväksyi uuden kuntastrategian 47/18.6.2018.  Liedon strategia 
2025 kuvaa kunnan keskeiset tavoitteet sekä keinot, joilla strategiset tavoitteet saavute-
taan. 

 
Uutta kuntastrategiaa valmisteltiin laajalla pohjalla. Strategiatyöskentelyyn osallistuivat 
kunnan luottamushenkilöt, henkilöstö, nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto. 
Strategiatyön pohjaksi teetettiin puhelinhaastatteluna toteutettu kuntalaisten asukasviih-
tyvyyskysely ja Perlacon Oy:n selvitys Liedon kunnan taloudesta tilasta ja tulevaisuudesta. 

 
Kuntastrategiaa täydennetään olemassa olevilla ja laadittaviksi sovituilla toimenpide- ja 
politiikkaohjelmilla. Strategian mukaisia tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi 
päivitetään ja ohjataan vuosittaisen talousarvion ja toimintasuunnitelman laatimisen yh-
teydessä. Strategian ja sen mukaisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan ja sitä 
seurataan osavuosiraportin ja tilinpäätöksen yhteydessä 

 
Liedon kuntastrategian painopistealueiksi valittiin: 

 Unelmien pikkukaupunki - Viihtyisä ja vireä keskustaajama ja omaleimaiset 
asuinalueet 

 Avoin ja oivaltava ote tulevaisuuteen 
 Lietolainen on aktiivinen ja onnellinen 
 Talouden ja toiminnan kehys 

 
2. Liedon kunnan visio 2025 

 
Lieto vuonna 2018 on rauhallinen, turvallinen, viihtyisä, ihanteellinen, monipuolinen ja 
elävä maalaiskunta. Liedon asukkaista välittyy positiivisuus ja onnellisuus. Elinvoimainen 
ja nopeasti kehittyvä kunta sijaitsee Aurajoen ja historiallisen Hämeen Härkätien varrella 
ja sen historia ulottuu pitkälle, aina kivikauteen saakka. 

 
Liedon kunnan tulevaisuudenkuvassa 2025 tavoitellaan unelmien turvallista pikkukau-
punkia, joka muodostuu viihtyisästä ja vireästä keskustasta sekä omaleimaisista ky-
listä. Liedon tulevaisuutta rakennetaan avoimella ja oivaltavalla otteella siten, että 
kulut pidetään kurissa ja asiat tehdään kerralla kuntoon. Tuloksena on elinvoimainen 
kunta sekä hyvinvoiva ja onnellinen asukas ja yrittäjä, jolle luonteenomaisia piirteitä ovat 
aktiivisuus ja yhteisöllisyys. 
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3. Strategian 2025 painopistealueet ja kriittiset menestystekijät 
 

3.1 Unelmien pikkukaupunki 
3.1.1  Liikenneyhteydet ja saavutettavuus 
3.1.2  Rakennuskannan kehittäminen ja asumisen vaihtoehdot 
3.1.3  Keskustan elinvoima ja viihtyisyys 

 
3.2 Avoin ja oivaltava ote tulevaisuuteen 

3.2.1  Yrittäjyyden edistäminen 
3.2.2  Lieto matkailukohteena 
3.2.3  Uteliaat, tutkivat, osallistavat ja innokkaat kokeilut 
3.2.4  Avoin ja aktiivinen viestijä 
3.2.5  Haluttu työnantaja 

 
3.3 Lietolainen on aktiivinen, osaava ja onnellinen 

3.3.1  Yhteisöllisyyden ja aktiivisen harrastus- ja yhdistystoiminnan edistäminen 
3.3.2  Hyvällä palvelulla on kasvot 
3.3.3  Liikkuva Lieto 
3.3.4  Luonnonläheinen Lieto 
 

3.4 Talouden ja toiminnan kehys 
3.4.1  Kerralla kuntoon 
3.4.2  Kulut kurissa – ylijäämäinen ja investoinnit mahdollistava talous 
3.4.3  Asukas- ja työpaikkamäärän kasvun edistäminen 
3.4.4  Osaava ja motivoitunut henkilöstö 

 
4. Toimenpide- ja politiikkaohjelmat 

 
Hyväksyttyä strategiaa täydentävät ja sen täytäntöönpanoa ohjaavat olemassa olevat 
sekä laadittaviksi sovitut toimenpide- ja politiikkaohjelmat sekä muut viralliset asia-
kirjat, joita ovat strategian hyväksymisvaiheessa mm: 

 
 Liedon kunnan hallintosääntö 
 Henkilöstöohjelma (henkilöstöraportti) 
 Hyvinvointisuunnitelma 
 Elinkeino-ohjelma 
 Omistajapoliittinen ohjelma 
 Maapoliittinen ohjelma 
 Yleiskaava 2035 


