En människoorienterad
kommun är en kommun
som förstår människor och
behandlar alla människovärdigt,
förståelsefullt, högaktningsfullt,
vänligt, milt och med tolerans.

Värme och
flexibilitet på landet.
Den årliga strategigenomgången
genomförs i enlighet med följande:
31.8.2022
30.8.2023
28.8.2024
27.8.2025

Självständig
och lite envis

sedan 1575
Visioner och
traditioner.
Finlands
vackraste byaväg.

Människoorienterade
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Vardagens frihet som
värdering, lokalsamhällen
och nätverk som
grund för
våra handlingar.

Kompetens, förmåga och
kultur för hjärtat

• Vi är en barnvänlig kommun i enlighet
med UNICEF:s metod.
• Vi erbjuder grundskoleutbildning
av hög kvalitet.
• Vi erbjuder flexibel småbarnspedagogik.
• Vi utvecklar biblioteks- och kulturtjänsterna
för att stöda en stark allmänbildning.
• Lappträsk är en trygg miljö att växa upp i.
• I Lappträsk har alla barn rätt att lära sig
och att idka fritidsaktiviteter.

Smidigheten, lättheten
i vardagen och gemenskapen
är det som får oss att
sticka ut bland kommuner.
Känn och upplev
södra Finlands Lappland

Livskraft och utrymme
för företag att växa

• Företagen är vår kommuns ryggrad.
• Kommunen skapar en utmärkt plattform för
företagande, arbetstillfällen och boende.
• Vi använder lokalt producerad mat,
närliggande tjänster och sakkunniga
från vår egen kommun.
• I upphandlingar tar vi i beaktande
de totala effekterna.
• Tillsammans med företagen utvecklar vi
ett ekosystem för en cirkulär bioekonomi.
• Vi stöder alla entreprenörers möjlighet att
nätverka och dela idéer, oavsett sektor.
• Vi ger stöd för att utveckla företagsverksamhet, till exempel i stöd- och
projektansökningar samt för att
utveckla lantbrukets binäringar.

Vi är föregångare

• Vi tar oss an framtiden med öppna ögon
och utvecklar vår kommun med en
framåtblickande attityd.
• Människornas behov och önskemål
vägleder oss i den kommunala
utvecklingen.
• Vi uppmärksammar våra styrkor och
möjligheter och utvecklar dem.
• Vi har en stark närvaro i olika nätverk
och vi utvecklar ambitiöst lösningar för
kommuninvånarnas bästa i samarbete
med utbildningsinrättningar, företag
och andra aktörer.
• Vi utnyttjar digitalisering och teknik för att
göra kommunens verksamhet smidigare.
• I Lappträsk har alla rätt att på riktigt delta
och påverka kommunens verksamhet och
tjänster.

Vi informerar och upprepar

• Vi lyfter fram de positiva saker
som sker i Lappträsk.
• Våra kommunikationskanaler är
uppdaterade och vi berättar öppet
om vår verksamhet.
• I Lappträsk har alla rätt att få information
om de ärenden som bereds i kommunen
och få intressant information om vad
som händer i hemkommunen.

• Vi erbjuder möjligheter till
turism och dess utveckling.
• Tillsammans med markägare utvecklar vi
tillgängligheten till de sevärdheter och
upplevelser som Lappträsk har att bjuda på.
• Vi utvecklar fritidsanvändningen av
Lappträsket och ser till att
våra stränder är i gott skick.
• I Lappträsk kan du uppleva
Här finns plats att varva ner,
klippor, stigar och naturens
slappna av och trivas i hemmet,
under.

tillsammans eller ensam.

Långsiktig ekonomisk styrning
är en investering för framtiden

• En stabil ekonomi skapar grund
för all kommunal verksamhet.
• Vår ekonomi planeras på lång sikt
och följs upp noggrant.
• Vi använder extern finansiering för att
förbättra kommunens ekonomi och
utveckla kommunen.
• Som ägare är vi pålitliga, rättvisa och
ansvarstagande.
• I Lappträsk har alla rätt att bo i en
ekonomiskt och verksamhetsmässigt
förutsägbar kommun.

Vi dukar bordet för ett gott liv

• Vi tryggar de lokala tjänsterna, vilkas syfte
är att säkerställa en smidig vardag för
boende i alla åldrar.
• Ingen bollas mellan olika instanser.
Vår service är flexibel utan administrativa
gränser.
• Vi betjänar invånarna på flytande
finska, svenska och engelska.
• Vi söker möjligheter för att
ta oss över hinder.
• Vi erkänner mångkulturalism som en resurs.
• Samarbete är vårt sätt att fungera.
• Vi ger goda möjligheter för distansarbete
samt för multilokalt boende och
fritidsboende.
• I Lappträsk har alla rätt till ett
gott liv på landsbygden.

Flera hjälpande
händer.
Lappträsk är en glad
och levande kommun

• Byarna i Lappträsk spelar en viktig roll
för att utveckla kommunens livskraft.
• Föreningar och aktiva människor
är viktiga samarbetspartners.
• Vi tillhandahåller lokaler för aktiviteter
och stöttar goda idéer med små bidrag.
• I Lappträsk har alla rätt att göra något
meningsfullt och njuta av livet.

Vi bryr oss!

• Det finns alltid en människa
bakom allt vi gör.
• Vi bryr oss om människor, och
tar hand om våra nära och kära.
• Vi för samman arbetstillfällen,
lokaler och de som gör.
• Vi skapar mötesplatser.
• Vi producerar tjänster från
människa till människa.
• I Lappträsk har alla rätt att enkelt
nå anställda och beslutsfattare.

Hållbar utveckling
och vacker landsbygd

• Resurssmarthet och hållbar utveckling
styr vår verksamhet.
• Vi håller vår omgivning, våra fastigheter och
våra vattendrag vackra och i ett gott skick.
• Vi utvecklar lösningar som stöttar och
utvecklar kollektivtrafiken.
• I Lappträsk har alla rätt att vidta konkreta
klimatåtgärder i sina dagliga livsstilsval.

Landsbygden är framtiden,
och detsamma gäller också
Lappträsk!
Vi värdesätter vår personal

• En grundförutsättning för förstklassig
tjänsteproduktion är moderna utrymmen
och verktyg, bra resurser, arbetsglädje och
ett människoorienterat tillvägagångssätt.
• Vi erkänner våra misstag och
ger också förlåtelse.
• Att lyssna är vår grej!
• I Lappträsk har var och en av våra
medarbetare rätt att behandlas med
respekt, till ett motiverande ledarskap
och en trevlig arbetsmiljö.

Hälsa och säkerhet för alla

• Social- och hälsovårdstjänster för
alla boende garanteras.
• Kommunen främjar hälsa och säkerhet
i vardagsmotion och rörlighet.
• Vi stöttar välbefinnande, motion och kultur.
• Kommuncentrum är tillgängligt och
minnesvänligt, en säker miljö för människor
i alla åldrar och fungerar i synnerhet som
en lärandemiljö för barn.
• Trygg och respektfull vård av våra äldre,
barn och andra grupper med särskilda
behov garanteras.
• I Lappträsk har alla rätt till trygg närmiljö
och välbefinnande.

