
Kuntastrategia 2025 

Ennakkoluuloton – koko elämää arvostava – avoin ja 

yhteistyökykyinen - kannustava 

 ja elämysten 
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Hyvän elämän  

ja elämysten paikka  

Euroopan suurimman  

kraatterijärven rannalla 

 

VISIO Missio 

Strategian kärjet 

 

Koko elämän kokoinen 

Idearikkaasti resursseja käyttävä 

 

Koko elämän kokoinen asuinkunta 

 Eturivin matkailukunta 

Ovi yrittämiseen ja työhön 

Arvot 

Panostetaan ihmiseen  

ja palveluihin sekä  

nosteaan Lappajärvi 

eturivin  asuinpaikaksi  

   ja matkailukohteeksi 
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Koko elämän kokoinen asuinkunta 

• Järvimaiseman hyödyntäminen kaavoituksessa  

• Laadukkaat harrastusmahdollisuudet kaikenikäisille 

• Toimivat ja kattavat peruspalvelut 

• Järviympäristön kunnosta huolehtiminen 

• Huomio viihtyvyys ja elinvoimatekijöihin ja panostaminen 
positiiviseen ensivaikutelmaan 

• Laadukkaita vuokra-asuntoja erilaisiin tarpeisiin 

 

 

Strategian kärjet 



Idearikkaasti resursseja käyttävä 

• Järviympäristö tukemaan asumisen viihtyvyyttä 

• Ennakkoluuloton asenne  kehittämisessä ja investoinneissa 

• Kuntalaisten ja yhdistysten voimavarat käyttöön 

• Järvi ja sen syntyhistoria vetovoimatekijäksi matkailussa 

• Digitalisaation mahdollisuudet laajasti käyttöön 

  

 

Strategian kärjet 

 



Ovi yrittämiseen ja työhön 

• Paikallisuus ja yritysnäkökulma huomioon päätöksenteossa 

• Yrittäjyyteen kannustetaan ja opastetaan 

•  Kilpailukykyinen infra tarjolle 

• Edistetään uusien teknologia-, liiketoiminta- ja 
palveluinnovaatioiden syntymistä 

• Ylläpidetään positiivista yritysilmapiiriä 

 

Strategian kärjet 

 



Eturivin matkailukunta 

• Matkailijoiden määrän kasvun  ja viipymän edistäminen 

• Kraatterijärvi- brändin vahvistaminen 

• Nykälänniemi- Halkosaaren alueen kehittäminen kraatterijärven 
seudun keskuksena  ( Geokeskus) 

• Yksityisiin matkailuinvestointeihin kannustaminen 

• Kansainvälisen matkailun edistäminen 

• Kesäasukkaiden viihtymisen parantaminen ja viipymän 
pidentäminen 

• Tapahtumatarjonnan monipuolistaminen 

 

 

  

 

Strategian kärjet 

 



Järvimaiseman hyödyntäminen kaavoituksessa 
 

- Huolehditaan siitä, että kaavoitettuja ranta- ja järvimaisematontteja 

saatavissa.  Myös haja-asutusalueiden mahdollisuudet  

rantamaisemarakentamiseen hyödynnetään. 
 

Laadukkaat harrastusmahdollisuudet 

kaikenikäisille 
 

- Rakennetaan uusi liikuntahalli, johon tilat erilaisille 

palloilumuodoille, juoksu- ym harjoittelulle ja mm ampujille. 

-  Samalla tehdään tekojääalusta jääkiekkokaukalon alle luistelu- ja 

pelikauden pidentämiseksi.  

- Nykälänniemen ulkoilupolun varteen sijoitetaan 

ulkokuntosalilaitteita, samoin mahdollisesti myös keskustan 

lähiliikuntapaikkaan. 

- Latuvaihtoehtoja lisätään erityisesti hiihtolomaviikolle. 

- Selvitetään mm hevosharrastukseen liittyvien toimintojen 

kehitysmahdollisuuksia. 

- Uimarannat järjestelmälliseen ylläpitoon niin, että eri puolilla 

kuntaa on käytössä riittävästi varustellut  ja siistit uimarannat 
 
 

Toimivat ja kattavat peruspalvelut - Turvataan sote-palveluiden ja mm lääkärivastaanoton säilyminen 

kunnassa 

- Vahvistetaan ja monipuolistetaan kaupan palveluja mm entistä 

osuuskaupan kiinteistöä kehittämällä 

- Kannustetaan kuntalaisia asioimaan oman kunnan liikkeissä palvelujen 

säilyvyyden turvaamiseksi 

- Kouluinvestoinneilla turvataan hyvät ja terveelliset opetusolosuhteet 

kaikille kunnan koululaisille ja henkilökunnalle. 

- Toimitaan sen hyväksi, että tiestö ja liikenneyhteydet saadaan 

mahdollisimman hyvälle tasolle 

Koko elämän kokoinen asuinkunta 
Strategian kärjet 

Toimenpiteet 
 



Koko elämän kokoinen asuinkunta 
 
Järviympäristön kunnosta huolehtiminen 
 

- Jatketaan kunnan organisoimaa kaislanniittoa 

- Selvitetään mahdollisuudet saada järven 

säännöstelyyn nykyistä pienempi vaihteluväli. 

- Edistetään ranta-alueiden viemäröintiä alueilla, joille 

valmiudet on rakennettu 

 

Huomio viihtyvyys- ja elinvoimatekijöihin ja 

panostaminen positiiviseen 

ensivaikutelmaan 
 

- Huolehditaan hyvästä, siististä ja hoidetusta infrasta 

ja kokonaisvaikutelmasta koko kunnan alueella 

- Varmistetaan kotisivutiedoilla, käytännön 

viitoituksella ja opastuksella kunnan keskeisten 

paikkojen, käyntikohteiden ja palveluiden helppo 

löytyminen 

- Huolehditaan tasokkaista yritys- ja 

elinvoimapalveluista 

 

Laadukkaita vuokra-asuntoja erilaisiin 

tarpeisiin 
 

- Varmistetaan , että kunnassa on saatavana riittävästi 

laadukkaita vuokra-asuntoja erilaisiin tarpeisiin 

- Huolehditaan kunnan ja kuntakonsernin asuntojen 

kunnosta 

- Luovutaan asunnoista, jotka ovat huonokuntoisia ja 

joita ei ole kannattavaa korjata 

 

Strategian kärjet 

 

Toimenpiteet 
 



        Strategian kärjet 

Ovi yrittämiseen ja työhön 

Paikallisuus ja yritysnäkökulma huomioon 

päätöksenteossa 
 
 
 
 

Yrittäjyyteen kannustetaan ja opastetaan 

 

 

 

Kilpailukykyinen infra tarjolle 

 

 

 

 

 

 

Edistetään uusien teknologia-, liiketoiminta –ja 

palveluinnovaatioiden syntymistä 

 

 

Ylläpidetään positiivista yritysilmapiiriä 

 

 

- Tarjouspyyntöjä laadittaessa huomioidaan 

mahdollisuuksien mukaan paikallisten yritysten 

osallistumista edistävä muotoilu 

- Kunta ei tue tai osallistu toimintoihin, jotka ovat 

haitallisia kunnassa toimivan yrityksen 

liiketoiminnalle 
 

- Huolehditaan sujuvasta yritysneuvonnasta ja 

järjestetään aloittavien yritysten opastustilaisuuksia 

- Tarvittaessa avustetaan aloitukseen ja mahdollisiin 

aloitustukiin liittyvien asiakirjojen laadinnassa  

- Tarjotaan mahdollisuuksien mukaan edullisia 

vuokratiloja yrityksille 

- Huolehditaan teollisuustonttien riittävästä 

kaavoittamisesta ja tarjonnasta. 

- Pyritään edistämään liikenne- ja 

tietoliikenneolosuhteita yritystoiminnan 

menestymisen edellyttämälle tasolle 

 

- Uusiin yritysideoihin suhtaudutaan 

ennakkoluulottomasti 

- Kerätään tietoa puuttuvista palveluista ja 

yritysmahdollisuuksista yritysten hyödynnettäväksi 

- Annetaan oikeaa ja positiivista tietoa yrittämisestä ja 

sen mahdollisuuksista Lappajärvellä 

 

Toimenpiteet 



Matkailijoiden määrän kasvun ja viipymän 

edistäminen 

 

- Tapahtumat 

- Palvelujen, yleisen ilmapiirin ja ympäristön jatkuva 

parantaminen 

Kraatterijärvi –brändin vahvistaminen 

 
-   Näkyy kunnan esitteissä; toivotaan näkyvän myös 

yritysten  markkinoinnissa 

-   Tehdään yhteistyötä kraatterijärven toimijat ry:n kanssa 

Nykälänniemi-Halkosaari –alueen kehittäminen 

kraatterijärven seudun keskuksena 

- Kaikessa suunnittelussa, rakentamisessa ja 

jatkotoiminnissa tähdätään siihen, että kraatterijärven 

alue Nykälän alue keskipisteenään saisi UNESCON 

GeoPark –statuksen 

- Kehitetään Kyrönsaaren virkistysaluetta ja Nykälän ja 

Halkosaaren välisiä yhteyksiä 

- Kunta tukee mahdollisuuksiensa mukaan tätä tavoitetta 

omilla hankkeillaan ja toimenpiteillään 

 

Yksityisiin matkailuinvestointeihin kannustaminen - Kunnan elinkeino- ja vapaa-aikatoimi selvittää ja kirjaa 

ylös matkailuun liittyviä kehitystarpeita yritysten 

hyödynnettäväksi 

 

Kansainvälisen matkailun edistäminen  -  Tehdään selvitys aasialaisten matkailijoiden tarpeista 

 -  E-P:n matkailun suunnittelman digi-alustan 

hyödyntäminen 

 -  Tehdään yhteistyötä Kraaterijärven toimijoiden kanssa 

 -  Parannetaan kunnan kotisivujen kansainvälistä ilmettä 

 -  Tarvittavat kieliversiot erilaisista julkaisuista 

 

Eturivin matkailukunta 
Strategian kärjet 

 

Toimenpiteet 
 



Eturivin matkailukunta 
 

Kesäasukkaiden viihtymisen parantaminen 

ja viipymän pidentäminen 
 

 -  Markkinoidaan mahdollisuutta loma-asuntojen 

muuttamiseksi  vakinaiseksi asunnoksi 

 -  Toteutetaan kunnan tukema laajakaistan   

edistämiskampanja,  joka koskee myös vapaa-ajan 

asukkaita. 

 -   Etsitään ja kehitetään uusia tapahtuma- ym 

aktiviteetteja 

 -   Parannetaan tapahtumien ja palvelujen ym 

tiedottamista kesäasukkaiden suuntaan 

 -   Tehdään selvitys vapaa-ajan asukkaiden odotuksista 

Tapahtumatarjonnan monipuolistaminen 
 

- Etsitään, kehitetään ja toteutetaan uusia tapahtumia 

koskien eri vuodenaikoja 

- Tartutaan ennakkoluulottomasti esille tuleviin 

mahdollisuuksiin ja ainakin selvitetään 

mahdollisuudet toteuttaa tapahtumat vaikka jollakin 

tavalla muutettuina 

- Hyödynnetään koko Järviseudun alueen  tapahtumia 

Strategian kärjet 

 

Toimenpiteet 
 



 omien resurssiensa hyödyntämises 

Järviympäristö tukemaan asumisen viihtyisyyttä 

 

- Kehitetään laitureita, uimarantoja ja yleisiä 

oleskelupaikkoja rannalla 

 

Ennakkoluuloton asenne kehittämisessä ja 

investoinneissa 

- ¨Hullutkin¨ ideat ja niiden osittaisetkin 

toteutusmahdollisuudet selvitetään 

 

Kuntalaisten ja yhdistysten voimavarat käyttöön - Kootaan säännöllisesti yhdistysten ja kunnan edustajat 

ideointipalavereihin 

- Tuetaan yhdistyksiä omien reurssiensa 

hyödyntämisessä 

Järvi ja sen syntyhistoria vetovoimatekijäksi 

matkailussa 

- Toimitaan UNESCO:n GeoPark –statuksen saamiseksi 

ja kansainvälisen geokeskustoiminnan 

käynnistämiseksi 

- Lisätään järven hyödyntämisaktiviteetteja mm 

mahdollistamalla kaavoituksella ja laitureilla 

saunalauttojen ja veneilytoiminnan yleistymistä. 

- Panostetaan purjeveneilyn aktivointitoimenpiteisiin 

Digitalisaation mahdollisuudet laajasti käyttöön - Kunta tukee laajakaistaliittymien leviämistä koko 

kunnan alueelle 

- Etätyömahdollisuuksia parannetaan eri tavoin 

 

Idearikkaasti resursseja käyttävä 

Strategian kärjet 

 

Toimenpiteet 
 



Kunta, talous ja henkilöstö 

Kunta: Lappajärvi on vireä runsaan 3000 asukkaan kunta, jonka pinta-ala on 523 neliökilometriä. Tästä vettä on  
103 ja maata 420 neliökilometriä. Kunta vietti 150-vuotisjuhliaan 5.9.2015.  Tuon juhlan taustalla oli kirkkoherra 
Jacob Fellmanin  5.9.1865 koolle kutsuma Lappajärven emäseurakunnan seitsemän pitäjän pitäjäinkokous, jossa 
käynnistettiin nykyisen seitsemän Järviseudun kunnan syntyyn johtaneet toimenpiteet. Yhteistyötä Järviseudun 
alueella on tehty senkin jälkeen, ja yhteistyö on tiivistymässä vuoden 2019 alusta, jolloin Lappajärvi aloittaa 
sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tuottamisen yhdessä Alajärven ja Vimpelin kanssa.   

Talous ja konserni: Lappajärven kunnan talous on viime vuosina ollut tasapainoisen ylijämäinen lähialueeseen 
verrattuna alimmalla veroprosentilla 21,0, ja tätä kehitystä pyritään jatkamaan. Kunnan velkamäärä puolittui, kun 
kunta möi sotekiinteistönsä kesällä 2018. Velkamäärää ovat kuitenkin kasvattamassa lähivuosien runsaat 
investoinnit, jotka johtuvat pääasiassa koulurakennuksissa ilmenneistä sisäilmaongelmista. Kunta on tehnyt 
kiinteistöselvityksen, jonka tulosten perusteella päätetään toimenpiteet kiinteistöinvestoinneista ja turhista 
kiinteistöistä luopumisesta koskien myös konserniyhtiöitä. Konserniyhtiöiden omistajaohjausta tehostetaan ja 
yhtiöiden talouden vakaan kehityksen turvaamiseksi.  

Tulevat sote-uudistukset ovat poismassa sitä uhkaa, joka kunnalla on ollut keskimääräistä ikääntyneemmän 
väestön sote-kustannusten nousupaineissa. Näiden kustannusten siirtyessä maakunnan harteille kunta voi 
jatkossa jopa panostaa eläkeläisten houkutteluun paikkakunnalle.  Tätä kautta kasvava palvelujen kysyntä tuo 
myös työpaikkoja nuorille ja lapsiperheille, mitä kautta on mahdollisuus saada työikäistä väestöä muuttamaan 
Lappajärvelle. 

Henkilöstö: Lappajärven kunta työllistää tällä hetkellä runsaat 100 henkilöä. Kunta tukee henkilökunnan 
hyvinvointia rahoittamalla ja antamalla aikaa tyky-toimintaan. Osaamista ja jaksamista ylläpidetään riittävällä ja 
tarpeellisella koulutuksella.  Lähivuosien haasteena on henkilöstön ikääntyminen. Vakituisen henkilöstön keski-ikä 
on yli 50 vuotta, eikä kunnan vakinaisessa työsuhteessa ole lainkaan alle 30-vuotiaita.  Tulevia henkilörekrytointeja 
silmällä pitäen on tarpeellista luoda ja säilyttää kunnasta mielikuva kiinnostavana ja houkuttelevana työpaikkana. 
Tähän päästään selkeällä ja avoimella päätöksenteolla, ylläpitämällä myönteistä sekä ulkoista, että  sisäistä 
kuntakuvaa ja huolehtimalla vakaasta kuntatalouden kehityksestä. 

  


