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Energisin maaseutukaupunki 2023 - 2027



Energisin
maaseutukaupunki

Hyvinvoivat
kuntalaiset

Elinvoimaiset
yritykset

Yhteistyö yli
rajojen

Visio /
kyvykkyydet

Työpaikkojen määrän
kasvu

Kestävän kehityksen
maaseutupitäjä

Erinomaiset yrityspalvelut

Toimiva
joukkoliikenne

Kolme teollista
Kivijalkaa (metalli,

elintarvike/ energia ja
biokaasu,
puutuote)

Pohjoismainen ja
eurooppalainen

yhteistyö

Kuntayhteistyö ja
hyvinvointialueen

välinen
yhteistyö

Kansainvälisen
työvoiman rekrytointi

Kotouttamispalvelut

Laadukas ja monipuolinen opetus-,
koulutus- ja kulttuuritarjonta

Vesivarannot

Päätöksenteon
nopeus ja joustavuus

Logistinen
sijainti ja hyvät

yhteydet

Ystävällisyys, reilu meininki,
palveluhenkisyys

Liikunta-alueet ja
Ulkoilureittikilometrit

Maaseudun kauneus
ja rauha,

ruuhkattomuus,
luonto lähellä

Monisata-vuotinen
historia ja

kulttuuriperintö

Aktiivinen
myynti, markkinointi ja

viestintä

Laadukkaat ja
kohtuuhintaiset asumisen
ratkaisut ja tonttivaranto

Ammattikorkeakoulutuksen
vahvistaminen

Kansainvälistyminen

Kehittyvät kuntakeskukset
Yritys- ja
kyläkumppanuus

Kuntalaisten
osallistaminen



Lupauksemme

Asukkaat Yritykset /
yhteisöt

Kurikka (tavoite)
Kurikka (nykytila)

Kaupungin palvelut
maaseudun rauhassa

Edullinen elämä
turvallisessa
yhteisössä

Nopea ja
mahdollistava

reagointi
yritysten tarpeisiin

Innovatiivinen ja
tehokas kehittämisen

tuki

Osaavaa
työvoimaa

räätälöidysti

Viihtyisä
kaupunki,

asutuskeskusten
vahvuuksiin

panostaminen

Viihtyisä
kaupunki,

asutuskeskusten
vahvuuksiin

panostaminen
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Energisin maaseutukaupunki

Kansainvälisyys-
kasvatus

Asukasmäärän
kasvu

Talouden
tasapaino

Työpaikkojen määrän
kasvu

Yritysneuvonta

Monipuoliset ja
edulliset

tontit

Kaupungin palvelut
maaseudun rauhassa

Viihtyisä kaupunki,
asutuskeskusten

vahvuuksiin panostaminen Osaavaa
työvoimaa

räätälöidysti

Kulttuuriperintö ja
luonnonympäristö

Yritysten
houkutteleminen

Kaupungin
palvelutarjooma

Ketterä
päätöksenteko

Edullinen elämä
turvallisessa
yhteisössä

Yritysvaikutusten
arviointi

Konserniohjauksen
kehittäminen

Innovatiivinen ja
tehokas

kehittämisen tuki

Asukkaat Yritykset / yhteisöt

Markkinointi-
investoinnit

Vakaa
työmarkkina

Nopea ja
mahdollistava

reagointi
yritysten tarpeisiin

Hyvinvoiva ja osaava
henkilöstö

Asukkaiden
Hyvinvointi

Laadukkaat ja
riittävät,edulliset
vuokra-asunnot

Reilu ja avoin
johtajuus

Yhteisöllisyys

Vaihtoehtoiset
energiamuodot

Kurikan
Kampus

Tehokas ja
tarkoituksenmukainen

palveluverkko

Puhdas luonto ja
luontoharrastuspaikat

Yhden luukun
periaate

Selkeät, saavutettavat
ja sähköiset palvelut

Hanketoiminnan
johtaminen



Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet
Tavoitteet Mittarit Toimenpiteet
Asukasmäärän kasvu

Asukkaiden hyvinvointi
• Asukasluku (muutos %)
• Nettomuutto
• Hyvinvointikertomuksesta

kuntalaisten  hyvinvointi
• Sairastavuusindeksi

• Kaupungin kehittäminen viihtyisämmäksi
• Maaseutumaisen ympäristön ja jokirantamaisemien kehittäminen
• Päiväkoti- ja kouluverkon rakenteen uudistaminen ja kehittäminen
• Vapaa-ajan palveluverkon uudistaminen ja kehittäminen
• Kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittäminen
• Julkisen ja henkilöliikenteen kehittäminen
• Digitaalisten palveluiden kehittäminen
• Vuokra-asuntotuotannon lisääminen

Hyvinvoiva henkilöstö
Ja tasapainoinen talous

• Henkilöstön työtyytyväisyys,
mahdollisuus vaikuttaa omaan
työhön, henkilötyöpäivät,
sairauspoissaolojen
hallinta/seuranta

• Talousarvioon vahvistetut mittarit

• Seurataan vuosittain henkilöstökertomuksessa
• Seurataan vuosittain tilinpäätöksen tunnusluvuilla

Työpaikkojen määrän kasvu • Työpaikkojen määrä
• Yritysten toimipaikkojen määrä
• Avointen työpaikkojen määrä

• työvoiman saatavuuden parantaminen
• Maakuntakorkeakoulun toiminnan laajentaminen Kurikassa
• Yritysten aktiivinen houkutteleminen
• Yritysvaikutusten arviointityökalu käyttöön
• Vuokratiloja yrityksille

Energiauudistus
Hiilineutraalisuus

• Hiilijalanjälki
• Omavaraisuusaste
• Energian säästötavoitteet

• Uusiutuvan energian Kurikka, energiatehokkuustoimet
• Energiainfra-selvitys
• Uusiutuvien bioteknologioiden edistäminen



Polku
Kaunein
maaseutukaupunki

2023 20252024

Päiväkoti- ja kouluverkon
rakenteen uudistaminen

Uusiutuvan
energian
Kurikka Uusiutuvien bioteknologioiden edistäminen

Keskustojen kehittäminen
viihtyisämmäksi

Vuokra-asuntotuotannon lisääminen

Julkisen ja henkilöliikenteen
kehittäminen

Energiatehokkuustoimenpiteet

Yritysten aktiivinen
houkutteleminen

Vuokratiloja yrityksille

Yritysvaikutusten arviointityökalu käyttöön

Aloittavan yrittäjän selviytymispakettiMaakuntakorkeakoulun toiminnan
laajentaminen Kurikassa

Maaseutumaisen ympäristön ja
jokirantamaisemien kehittäminen

Vapaa-ajan palveluverkon uudistaminen
Kirjasto-, kulttuuri ja vapaa-aikapalveluiden
kehittäminen

Energiainfra-selvitys

Elinvoimaiset
yritykset

Hyvinvoivat
kuntalaiset

Digitaalisten palveluiden
kehittäminen

Osaavan työvoiman saatavuus


