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VISIO TOIMINTA-
AJATUS

Kurikka on  
Suomen paras ja rohkein 
maaseutukaupunki 2025.

Asiat tehdään kunnolla ja 
kuntalaisten parhaaksi.



Kurikan strategiset  
painopisteet 2019–2025

YRITTÄJÄ-KURIKKA

HYVINVOIVA KURIKKA
○ KULTTUURI○ LIIKUNTA ○ ESTEETTÖMYYS ○ YHTEISÖLLISYYS ○

KANSAINVÄLINEN KURIKKA

TULEVAISUUDEN KURIKKA
○ DIGITALISAATIO ○ KESTÄVÄ KEHITYS ○



Kurikan
kaupungin
arvot ROHKEUS

• Kehitämme palveluitamme ennakkoluulottomasti. 
• Esitämme uusia ideoita ja tuomme niitä yhtei-

seen keskusteluun.
• Teemme päätökset tosiasioiden pohjalta. 
• Johdamme tiedolla

YHTEISÖLLISYYS
• Välittäminen
• Kaupunki palvelee kuntalaisia
• Esteettömyys
• Yhteishenki
• Puhallamme yhteen hiileen ja nostamme esiin 

kaupungin vahvuuksia ja erityispiirteitä. 
• Kurikka ponnistaa tulevaisuuteen vahvan  

kulttuurihistoriansa pohjalta.

AVOIMUUS

• Teemme asioita aidosti yhdessä.
• Ymmärrys ratkaisujen taustoista lisääntyy 
• Keskustelemme asioista avoimesti 



Yrittäjä- 
Kurikka

Palveluiden rohkea kehittäminen

• Yksityinen ja julkinen palvelutuotanto
 - Kumppanuus, uudet yhteistyömuodot
 - Palvelu- ja asiakassetelit

• Yrittäjyyteen kasvaminen
 - Varhaiskasvatuksen yrittäjyys
 - Kielitaito ja kansainvälistyminen
 - Yrityskummit koululuokille
 - Yrityshautomot, yrityskisat 
 - Kampuksen mahdollisuudet, esim. 

osuuskuntatoiminta ja 2. asteen  
tutkintojen rohkea yhdistäminen

• Yrityspalvelut
 - Edistämme monipuolisin ja uudenlai-

sin keinoin yrittäjien osaamista ja kan-
sainvälistymistä yrityksen elin kaaren 
eri vaiheissa yhdessä alueellisten 
koulutusorganisaatioiden kanssa

 - Edistämme uusien yrityksien perus-
tamista ja olemassa olevien yritysten 
mahdollisuuksia kehittymiseen

 - Alueen elinkeinorakenteen vahvuuk-
sien tunnistaminen

 - Verkostoituva ja kansainvälistyvä 
yrittäjyys

 - Yrityksille osaavaa ja sitoutunutta työ-
voimaa yhteistyössä eri verkostojen 
kanssa

• Yrityksiä houkutteleva infrastruktuuri ja 
liikenneyhteydet 

Tasapainoinen talous ja  
toimiva hallinto

• Tehokas taloudenpito
• Sisäinen yrittäjyys ja tehokkuus  

kaupungin joka toimialalla
• Rohkeus, omatoimisuus,  

aloitteellisuus
• Epävarmuuden sieto ja muutoksen 

hyväksyminen
• Kustannustietoisuuden lisääntyminen 

ja tuottavat investoinnit
• Kaupunkikonsernin velkaantuneisuu-

den vähentäminen

Kaupunkikonsernin suuntaviivat
• Tytäryhtiöistä rakennetaan yhtenäinen 

ja tarkoituksenmukainen kokonaisuus 
tarpeellisia yritysjärjestelyjä tekemällä.



Hyvinvoiva 
Kurikka

 

Palveluiden rohkea kehittäminen
• Palvelut kohtaavat kaupunkilaisten tar-

peet
• Turvalliset ja laadukkaat sivistyspalvelut
• Lasten ja nuorten yksilölliset tarpeet huo-

mioidaan ja mahdollisuuksia tuetaan 
• Liikunta

 - Liikuntamahdollisuuksien kehittäminen 
ja tilojen aktiivinen käyttö

 - Luonto houkuttelee liikkuumaan
 - Esteettömät liikunta mahdollisuudet
 - Markkinointi ulkokuntalaisille,  

hyödyntäminen matkailussa
• Taiteen ja kulttuurin tukeminen
• Positiivisen viestinnän ja kaupungin mark-

kinoinnin lisääminen 
• Jokaisen keskuksen vahvuuksien edistä-

minen
• Ulkopuolisen rahoituksen  

hyödyntäminen
• Vahva maakunnallinen sote-keskus
• Päätöksiä tehtäessä arvioidaan  

terveysvaikutukset

Yhteisöllisyys
• Yhtenäisen toimintakulttuurin  

luominen
• Kuntakeskusten, kylien ja  

taajamien erityispiirteiden ja kökkä-
hengen hyödyntäminen

• Seurakunta,  järjestöt,  
kansalaisopisto

• Avoimen Kurikka-hengen luominen 
aktiivisella vuorovaikutuksella

• Vahva paikallinen verkosto

Aktiivinen kuntalainen
• Kökkätöiden tukeminen esim. 

yhdistysavustusten kautta ja  
tarjoamalla tiloja

• Kuntalaisille suunnatut kyselyt 
kehittämistarpeista

• Erilaiset foorumit ja tapaamiset
• Nuorisovaltuusto Nuva
• Vanhusneuvosto
• Vammaisneuvosto 



Kansainvälinen
Kurikka

....
....

....
....

Kansainvälistyvän yrittäjyyden 
vahvistaminen
• Kansainvälistyvän yrittäjyyden  

vahvistaminen
• Viennin edistäminen yhteistyössä 

eri vienninedistämisorganisaatioiden 
kanssa 

• Kansainvälisyyden valmennusohjel-
mat

...
...

...
...

Kurikka  
kansainvälisenä kaupunkina 
• Hallinnon kielitaito
• Verkkosivujen kieliversiot
• Maahanmuuttajien  

kotouttamisohjelma
• Kansainvälisten yhteyksien  

vahvistaminen
• Ystävyyskaupunkitoiminta
• Kaupunkimarkkinointi
• Kulttuurihistorian esilletuominen, 

kaupungin tarina (myös osakesalkun 
tarina)

................
Kansainvälisyyteen kasvaminen
• Varhaiskasvatus

 - Kielten rikas maailma tutuksi
 - Vuorovaikutus ja kulttuurinen 

osaaminen
• Perusopetus

 - Kansainvälisyysohjelma
 - Kielivalikoima
 - Oman kulttuuri-identiteetin raken-

tuminen ja kiinnostus muita  
kulttuureita kohtaan 

• Lukio, toinen aste
 - Vierailut ja vaihto-opiskelu
 - Oppiminen myös perinteisten op-

pituntien ulkopuolella
• Yhteistyö korkea-asteen kanssa
• Vapaa-aikatoimi



Tulevaisuuden 
Kurikka

• Tullaan etsimään uusiutuvan energian ratkai-
suja energiasäästöjen saavuttamiseksi

• Valaistuksen ja lämmityksen uudistamisessa 
kohti energiataloudellisempaa suuntaa

Kestävä kehitys ja energiatalous

Tasapainoinen
talous

ja
toimiva hallinto

Digitalisaation mahdollisuuksien  
hyödyntäminen
• Uuden teknologian hyödyntäminen  

 – sähköisten palveluiden Kurikka
   – uudenlaisten palvelujen käytön mahdol-  
       listaminen kaikenikäisille
• Sähköinen asiointi, tunnistautuminen,  

lomakkeiden sähköistäminen
• Mobiilipalvelut
• Aikariippumattomat palvelut
• Sujuvat videoneuvotteluyhteydet 
• Sähköiset kokouskäytännötkokouskäytännöt
• Nopeat verkkoyhteydet
• Digitalisaatio vahvasti mukana  

kiinteistöhoidon kehittymisessä
• Tekoäly

Aktiivinen kuntalainen
• Osallistava budjetointi esim. nuorisovaltuusto



Jatko-
työskentely Strategiasta johdetaan kehittä-

misohjelmia ja suunnitelmia
Eri toiminta-aloille ja erilaisiin palvelui-
hin, esimerkiksi:

• Elinvoimaohjelma
• Rakennusten investointi- ja  

korjaussuunnitelma
• Investointisuunnitelma kuntalaisten 

kannalta tärkeimpiin palveluihin

Ohjelmien ja suunnitelmien pohjal-
ta tehdään toimenpiteitä
Esimerkiksi:

• Työntekijöiden ja esimiesten valmenta-
minen ja osaamiskartoitus

• Kaupuki on mukana Kestävä-projektissa

Toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioi-
daan vuosittain mittareiden avulla
Arviointi ja käsittely kerran vuodessa, tilinpää-
töksen kanssa samaan aikaan. Esimerkkejä 
mittareista ja arviointitiedon keräystavoista:

• Hyvinvointikertomuksen indikaattorit
• Yritysten ja työpaikkojen määrä,  

työttömien määrä
• Myytyjen tonttien määrät, rakennuslupien 

määrä
• Yhteisöverotuotot
• Laina ja konsernilaina per asukas
• Kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus
• Palveluiden käyttäjille kyselyt, ovatko tarve 

ja tarjonta kohdanneet → kyselytulokset
• Palveluiden kustannustehokkuus (laatu/

kustannukset). 




