


Mistä tulemme?
Olemme olleet itsenäinen kunta vuodesta 1910 lähtien. 

Historialtaan perinteisenä maalaispitäjänä olemme kuitenkin 
aina olleet ennakkoluuloton ja rohkea, siitä hyvänä 

esimerkkinä 1960-luvulla toimiminen keskikouluopetuksen 
kokeilukuntana. Olimme ensimmäisiä kuntia, jotka siirtyivät 

nykymuotoiseen perusopetukseen vuonna 1972. 

Maa- ja metsätalouden lisäksi kuntamme kehittyi sotien 
jälkeen myös muun elinkeinotoiminnan osalta, unohtamatta 

Puolustusvoimien tarjoamien työpaikkojen merkitystä 
kunnallemme. Vahvaa toivakkalaista edustustamme on 

nähty myös niin iskelmätaivaan tähdissä kuin 
jääkiekkokaukaloissakin.



Missä olemme nyt?
Vuonna 2022 olemme aktiivinen ja kehittyvä 2400 asukkaan 
kasvava kehyskunta. Valttimme on hyvinvointi; tarjoamme 

nykyaikaista maalaisidylliä upean luonnon keskellä, kuitenkin 
hyvien etäisyyksien päässä esimerkiksi Keski-Suomen 

keskuskaupunki Jyväskylästä. Meillä on loistavat ulkoilu- ja 
liikuntamahdollisuudet, elinvoimaiset kylät sekä harvinaisuutena 
yhtenäiskoulun lisäksi toimiva vireä kyläkoulu. Paljon on tehty, 

mutta kehitykselle on aina tilaa.

Työllisyysprosenttimme on korkea ja ikärakenteemme nuorekas. 
Haluamme panostaa varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. 

Kuntalaisilta kysyttäessä, on heidän mielestään meillä Toivakassa 
parasta turvallisuus, ulkoilu, luonto, Päijänne, hiljaisuus, 

yhteisöllisyys ja ystävälliset ihmiset. Kolmas sektorimme tekee 
aktiivista hyvinvointityötä. Näistä haluamme pitää kiinni myös 

tulevaisuudessa.



Mihin olemme matkalla? 
2022-2030

Hyvinvointimme rakennetaan arjessa yhdessä. Tulevaisuuden Toivakkamme on rohkea ja avoimen 
vuorovaikutteinen hyvinvointikunta. Kohtaamme muutokset rohkeasti ja avoimesti, uutta kokeillen ja oppien. 

Hyödynnämme paikallisia erityispiirteitä, mutta myös älykkäitä teknologioita.

Toimimme yhdessä. Hyödynnämme entistä enemmän asukkaita ja yhteisöjä kumppaneina ja voimavarana. 
Kaikki toimintamme rakentuu kestävälle pohjalle.

Sijaintimme kolmen valtatien varrella (nelostie, ysitie ja tiedon valtatie eli valokuitu) mahdollistavat 
kasvumme houkuttelevimpien kehyskuntien joukkoon. Tavoitetta tukevat vahva viestintä ja rohkea 

päätöksenteko.



Arvomme 
OPPIVA JA KEHITTYVÄ

Oppiva kuntalainen, kuntayhteisö ja kuntaorganisaatio 
rakentavat yhdessä kehittyvää Toivakkaa.

AVOIN JA ROHKEA
Avoin kuntayhteisö, avoin päätöksenteko ja avoimuus 
sekä uskallus tehdä rohkeita ratkaisuja.

AITO JA YHTEISÖLLINEN

Ihmisen elämä on pienessä kunnassa hallittavissa ja 
hahmotettavissa. Kylämäinen sosiaalinen ja fyysinen 
ympäristö luovat turvallisuudentunnetta, jota suuret 
taajamat eivät voi tarjota. Arki sujuu helposti ja 
turvallisesti.



Visio

Yhdessä toimiva Toivakka 
tuntuu kodilta.



Elämisen elementit strategiakaudelle 2022-2030

Yhdessä toimiva Toivakka. 

Hyvinvointi rakennetaan 
arjessa yhdessä.

Uuden ajan maalaisidylli.

Luomme edellytykset 
hyvälle arjelle.

Toivakka tuntuu ja 
tunnetaan.

Viestintämme on vaikuttavaa ja 
meidät tunnetaan myös muualla.

= Toivakan strategian painopisteet



Yhdessä toimiva Toivakka

1. Kasvamme vetovoimaisten kehyskuntien joukkoon hyödyntämällä 
keskuskaupungin läheisyyden.

2. Kehitämme kunnan palveluita tekemällä tiivistä yhteistyötä kolmannen 
sektorin ja muiden sidosryhmien kanssa.

3. Rakennamme hyvinvointia arjessa panostamalla kaikenikäisiin 
toivakkalaisiin sekä kunnan henkilöstöön. 

4. Tuemme aktiivisesti nykyisiä ja uusia yrittäjiä luomalla kannustavaa 
yritysilmapiiriä.



Uuden ajan maalaisidylli

1. Pidämme huolen siitä, että Toivakka on viihtyisä, vireä ja turvallinen yhteisö, jossa on 
hyvä asua ja harrastaa.

2. Panostamme monipuoliseen asumiseen kehittämällä kylien asuinalueita sekä 
ulkoilualueita.

3. Edistämme Toivakan saavutettavuutta ja joukkoliikenneyhteyksiä.



Toivakka tuntuu ja tunnetaan

1. Vahvistamme sisäistä ja ulkoista viestintäämme nostamalla 
rohkeasti esiin onnistumisiamme ja vahvuuksiamme.

2. Lisäämme Toivakan tunnettavuutta ottamalla käyttöön uusia, 
avoimia ja rohkeita markkinointitapoja.

3. Houkuttelemme aktiivisesti uusia asukkaita ja paluumuuttajia 
Toivakkaan sekä teemme heidän olonsa tervetulleiksi.



Strategian toteuttaminen ja seuranta

Strategian toteutumista seurataan vuosittain strategiaan valittujen Toivakan kehitystä kuvaavien 
mittareiden avulla talousarvion laatimisen ja tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Merkittävimpiä päätöksiä valmistellessa kuvataan kuinka kuntastrategia on otettu huomioon asian 
valmistelussa ja kuinka päätös toteuttaa kuntastrategiaa.

Osavuosikatsauksissa seurataan ja arvioidaan strategian tavoitteiden toteutumista.



Visio

Yhdessä 
toimiva 

Toivakka 
tuntuu kodilta

Arvot Painopisteet eli 
Toivakan elämisen

elementit 

Tavoitteet

Oppiva & 
kehittyvä 

Avoin & 
rohkea

Aito & 
yhteisöllinen 

Yhdessä 
yhteisöllisesti

Uuden ajan 
maalaisidylli

Toivakka tuntuu 
ja tunnetaan

• Vetovoimaisten kehyskuntien 
joukkoon kasvaminen

• Palvelujen kehittäminen yhteistyön 
voimin

• Arjen hyvinvoinnin rakentaminen
• Kannustavan yritysilmapiirin 

luominen

• Viihtyisä, vireä ja turvallinen yhteisö
• Kylien asuinalueiden sekä 

ulkoilualueiden kehittäminen
• Saavutettavuuden ja joukkoliikenne-

yhteyksien edistäminen

• Onnistumisten ja vahvuuksien 
rohkeasti esiin nostaminen

• Avointen ja rohkeiden 
markkinointitapojen 
käyttöönottaminen

• Uusien asukkaiden olon tekeminen 
tervetulleiksi



Mittarit

• Elinvoimakyselyt
• Hyvinvointikyselyt 
• Hakijamäärät avoimiin 

työpaikkoihin
• Kuntataloustietojen 

vertailut
• Yritys-, työpaikka- ja 

väestötilastot 
• Työhyvinvointikyselyt
• Kuntalais-, yritys- ja 

järjestökyselyt
• Työpaikkojen määrä
• Somenäkyvyys

Mittareita tarkennetaan 
toimenpideohjelmien 
yhteydessä. 




