
Visio & missio 

Yhdessä olemme menestyvä  

—kummallisen kodikas 
Merikarvia.  

Menestystekijämme 

• Yrittäjyyteen, 
yhteistyöhön ja 
hyvinvointiin panostava. 

• Luonnostaan, 
luovuudestaan ja 
elinvoimaisuudestaan 
tunnettu kunta.  
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Työ & yrittäjyys 

Yrittäjyys 
• Kunta luo edellytyksiä olemassaolevien yritysten kasvulle. 

• Yrittäjyys mukana jo varhaiskasvatuksessa ja 

perusopetuksessa. 

• Kunta luo edellytyksiä etäyrittäjyydelle. 

 

• Työpaikat ratkaisevat kunnan tulevaisuuden. 

• Hyödynnetään ulkopuolista rahoitusta uusien, 

liiketoimintaa synnyttävien avausten tekemiseksi. 

• Verkostoidutaan T&K&I- toimijoiden kanssa ja 

hyödynnetään paikallinen innovaatiopääoma. 

• Tuetaan kaavoituksella elinvoimaa ja asumista. 

• Lupaus nopeasta ja ennakoitavasta päätöksenteosta. 

 

Kiertotalous 
• Tavoitteena Suomen asema johtavana osaamiskeskittymänä 

muovin kiertotaloudessa. 

• Hyviä ravinnekierrätyksen ratkaisuja maatalouteen. 

• Kestävän kehityksen ja ympäristön huomioiminen kasvatuksessa, 

koulutuksessa, yritystoiminnassa, kuntainfrassa, viestinnässä. 
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TOIMENPIDE MITTARI TAVOITE  2025 
 

Luodaan uusia työpaikkoja tukemalla 
olemassa olevien yritysten kasvua, 
hyödyntämällä alueen sisäistä ja verkoston 
innovaatio-osaamista, sekä ulkoista rahoitusta 
ja  tukemalla starttiyritysten perustamista 

1. Työpaikkaomavaraisuus 
2. Työttömyysaste 
3. Uusien perustettujen yritysten 

lukumäärä 
4. Yksityisten ja julkisten investointien 

kokonaismäärä kunnassa 

1. Työpaikkaomavaraisuus 94 % 
2. Työttömyysaste alle maakunnan keskiarvon 
3. 10 uutta starttiyritystä per vuosi 

 
4. 5 miljoonaa euroa per vuosi 
5. Osaavan työvoiman saatavuutta tukeva malli 

Yrittäjäyhteistyö ja yritysvaikutusten 
huomioiminen päätöksenteossa 

1. Sijoittuminen 1-3 kärkeen 
maakunnan yrittäjäbarometrissa 

1. Satakunnan yrittäjäystävällisin kunta  

Muoviteollisuuden kiertotalouskeskittymän 
vahvistaminen ja kestävän kehityksen ja 
ympäristön huomioiminen toiminnassa 

1. Muoviteollisuustyöpaikkojen 
lukumäärä 

1. 150 työpaikkaa 
 
2. Kunnalla on selkeä kestävän kehityksen arvoja 
tukeva imago 

Matkailutoimialan kasvun tukeminen 1. Toimialan liikevaihto 1. Liikevaihto 3 milj.€ (v 2018 /Lv oli  0,5 m€) 

Etäyrittäjyyden ja –työnteon 
mahdollistaminen 

1. Valokuituyhteyden kattavuus 
2. Etätoimipiste kunnassa 

1. Valokuituyhteys 80 % talouksiin ja yrityksiin 
2. Fyysinen etätoimipiste kunnassa 
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Saavutettavuus 

Digitaalisuus 
• Hyvät verkkoyhteydet koko kunnan alueelle. 

• Edistetään koululaisten digioppimista. 

• Luodaan palveluratkaisu ikäihmisten digitueksi. 

• Hyödynnetään aplikaatioita hyvinvoinnin ja 

paikallisten palveluiden saavutettavuuden 

parantamiseksi. 

• Hyvät, turvalliset ja kustannustehokkaat liikenneratkaisut. 

• Kevyen liikenteen väylät asuintaajamiin. 

• Yksityistieverkkon toimivuutta tuetaan. 

• Digitaalisesta saavutettavuudesta kilpailutekijä. 

 

Yhteydet 
• VT8:n liikenneratkaisut investointilistalle ja toteutukseen. 

• Valtion runkoteiden pinnoituksen laatu paremmaksi. 

• Kevyenliikenteenväylä Tapionviikiin ja Palosaareen. 

• Kauppasataman kehittäminen ja markkinointi. 

• Vierasvenepalvelujen ja laiturikapasiteetin kehittäminen ja 

markkinointi. 
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Valokuituliittymämahdollisuus päätös ja 
toteutus 

1. %:a kunnan talouksista kuituyhteyden 
tavoitettavissa 

1. 80 % kunnan talouksista kuidun 
tavoitettavissa 

Rakennetaan Tapionviikin ja Palosaaren 
kevyenliikenteenväylät 
Olemassaolevien kl-väylien kunnossapito. 

1. Investointihankkeen eteneminen 
aikataulussa 

2. KL-väyliä: km/asukas 

1. Suunnittelu 2022-2023 
2. Valtion tukirahoituspäätös 2023 
3. Tapionviikin investointi 2024 
4. Palosaaren investointi 2026 

Vierasvenesatama 1. Onko tilaa 
2. Asiakaspalaute 

1. Aina tilaa 
2. Vierasveneiden määrän 

kolminkertaistuminen  

Fillareita, sähköpotkulautoja, potkukelkkoja 
Krookkaan 

1. Saatavuus 
2. Asiakaspalaute 
3. Yksityisten toimijoiden osuus 

1. Saatavilla 2022 – 2023 alkaen 
2. Palvelun käyttöaste hyvä 
3. Yksityisen toimijoiden toteuttama 

Keskusta – Tuorila syöttöliikenneratkaisu (app-
palveluna tai ostopalveluna) 

1. Pääsee keskustasta Tuorilaan tarvittaessa 1. Saatavilla 2023 

Kauppasataman kunnostus ja palvelun 
markkinointi teollisuudelle 

1. Laivaliikenteen määrä 1. Kauppalaivaliikenne käyntiin 2022 alkaen 
2. Kolme käyttäjäryhmää  

Valtion väylien toimivuuden kehittäminen 1. Hankkeitten eteneminen aikataulussa 1. Kauppatien pinnoitus (sopimus, toteutus) 
2. Tuorilan liikennejärjestelyratkaisusta 

päätös (kunta, ELY, Väylä) 

Merikarvian KuntaStrategia 2021—2025 Saavutettavuus 
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Hyvinvointi 

Palvelut ”vauvasta vaariin” 
• Lapset huomioidaan. 

• Nuorille tarjotaan hyvät koulu- ja harrastusmahdollisuudet 

• Perheitten tarpeisiin luodaan toimiva syrjäytymistä ehkäisevä 

tukiverkko. 

• Kuntalaisille tarjotaan monipuolinen valikoima harrastus- ja 

osaamisen kehittämismahdollisuuksia. 

• Luodaan kuntalaisille, kesäasukkaille, vieraille 

kohtaamispaikkoja. 

• Varmistetaan sote- ja pelastuspalvelut ovat kaikkien 

peruspalveluiden osalta saatavana kotikunnasta.  

Hyvinvointi 
• Lapsiperheiden palveluverkko kuntoon. 

• Ikäihmisten kontaktointi-, aktivointi- ja palvelumallien 

laajentaminen. 

• Kuntalaisten yhteisöllisyyden tukeminen. 

• SOTE-palveluiden saatavuuden ja toimivuuden varmistaminen. 
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TOIMENPIDE MITTARI TAVOITE 

Perheitä tukevien lähipalveluiden 
saatavuuden varmistaminen ja tiedottaminen 

1. Perhepalveluiden käyttömäärä 
2. Lastensuojelutarpeiden määrä 
3. Lasten ja nuorten HYTE-mittarit 

(hyvinvointikertomus) 

1. Perhepalvelut on tuotteistettu ja tiedotettu 
2. Oppilashuoltoon liittyvä yhteistyö 

päivähoidon, koulujen ja HVA:n välillä toimii 
3. Lääkäri- ja neuvolapalvelut paikkakunnalla 

Vanhusväestön toimintakyvyn parantaminen , 
aktivointi. 
Palveluiden saatavuuden varmistaminen ja 
tiedottaminen 

1. Asiakaspalaute 
2. Kolmannen sektorin osuus 

palvelutuotannosta 

1. Vanhusten yksinäisyyden vähentäminen 
2. Vanhusten toimintakyvyn parantaminen 
3. Vanhusten osallisuuden ja yhteisöllisyyden 

parantaminen 

Yhteisöllisyyden tukeminen: kuntalaisten 
kuuleminen, palauteboxi, vastaukset 
kirjallisesti ja anonyymisti. Kuntalaisia ja 
kesäasukkaita aktivoivien toimintojen 
järjestäminen. Kansalaisopistotoiminnan 
kehittäminen. 

1. Palautteiden määrä 
2. Yhdistys- ja yritysvetoisten 

tapahtumien ja tilaisuuksien 
lukumäärä 

3. Kansalaisopiston asiakasmäärä ja 
asiakaspalaute 

1. Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien 
parantaminen 

2. Kunnan, yhdistysten ja yritysten aktiivinen 
yhteistyö synnyttää yhteisöllisyyttä tukevia 
toimintoja 

3. Kansalaisopiston osallistujamäärän 
kasvattaminen 

Oman SOTE-keskuksen jatkuvuuden 
varmistaminen 

1. SOTE-keskuksen olemassaolo 
2. Palvelun asiakasmärä 

1. SOTE-keskuksen jatkumiselle on vahvistus 

Suomen malli lasten harrastamiseen 1. Harrastajien määrä 
2. Palaute hymiöillä     

1. Kaikille mahdollisuus  maksuttomaan 
harrastamiseen 

Yksi virallinen uimaranta lisää 1. Onko valmis vai ei? 1. Kuntalaisille, kesäasukkaille ja vieraille 
nykyistä helpompi uimarannan 
saavutettavuus 
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Vetovoima 
• Merikarvia tunnetaan “positiivisesta pöhinästä”. 

• Merikarvia tunnetaan yrittäjäystävällisenä kuntana.  

• Merikarvia tunnetaan tapahtumapaikkakuntana. 

• Merikarvia tunnetaan liikkuvana ja harrastavana kuntana. 

• Merikarvian some-näkyvyys on laajempaa, kuin maakunnan 

keskuskaupunkien näkyvyys. 

• Merikarvian asukasluvun kehitys ei ole jatkuvasti laskeva. 

• Kuntakeskuksen julkisivu ja estettinen ulkoasu rakennetaan 

kodikkaaksi ja viihtyisäksi. 

• Asuntojen hintakehitys positiivinen, mutta edullinen. 

 

 
Tarinat & me 

• Kummalisen kodikas -teema tuotteistetaan tarinoiksi, 

tapahtumiksi, podcasteiksi, radio-/tv-ohjelmiksi…  

 

Yhteisö 

• Kaikki merikarvialaiset ja merikarviaystävät jakavat ja 

kertovat myönteistä sanomaa Merikarviasta = 

“viidakkorumpu on tehokkain markkinointikanava” 
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Viestinnän kärkien (elinvoima, hyvinvointi, 
asuminen/vapaa-aika) määrittely ja viestinnän 
vahvistaminen sekä kunnan sloganin kehittäminen. 
   

1. Valtakunnallisten uutisten määrä 
2. SOME-seuraajien määrä 
3. Asiakaspalaute 

1. Viestintäsuunnitelma 
2. 3 valtakunnallista uutista per vuosi (urheilu, kulttuuri, 

elinkeinot, asuminen, kiertotalous, matkailu) 
3. 20.000 some-seuraajaa 
4. Slogan tunnetaan ja se tukee positiivista kuntaimagoa 

Kuntakeskuksen julkisivu (Kauppakatu, tori, 
Krookka) viihtyisäksi. Selvitetään ulkopuolisen 
rahoituksen saantimahdollisuudet. 

1. Visiokuva määritelty 
2. 2 konkr toimenpidettä per vuosi 
3. Kuntalaisten aktiivisuus 
4. Asiakaspalaute 

1. Visiokuva määritelty 
2. Kunnan fyysinen/ulkoinen  ilme paranee  -  asiakaspalaute 

Kyltit ja opasteet kuntoon VT8:lta alkaen, viirit ja 
liput näkyville ja myyntiin. 

1. Hankkeen eteneminen aikataulussa 1. Asukkaiden ja matkailijoiden ohjaaminen toimii . 
asiakaspalaute 

Tapahtumien synnyttäminen ja vakiinnuttaminen 
yhteistyössä yhdistysten ja yritysten kanssa 

1. Tapahtumien määrä 
2. Tapahtumien kävijämäärä 

 

1. 10 vuodessa / 3 isoa (kevät + kesä + syksy) 
2. Kuntalaiset, yhdistykset ja yritykset pääasiallisessa 

vetovastuussa tapahtumista. 

Asumisen palvelut näkyvästi esille. 
Kartoitetaan rantatonttipaikat. 
Edistetään rantakaavan rakennusoikeuden kasvua 

1. Uudisrakennusten rakennusluvat 
2. Asuntojen hintakehitys 

1. Työperäisen muuttoliikkeen mahdollistava tonttitarjonta 
2. Senioriasuntojen tarjonta hyvälle tasolle 

Ennakoiva ja ripeä päätöksenteko 1. Lupien käsittelyaika 
2. Investointiohjelman hallinta 
3. Työhyvinvointikysely 

1. Virkamiesten ja luottamushenkilöiden yhteistyö toimii 
2. Osaava, sitoutunut ja aikaansaava henkilöstö 

Kilpailukykyinen kunnallisvero-% 1. Kunnallisvero-% 
2. Toimintakate 
3. Taseen ylijäämä 
4. Investoinnit 

1. Kunnallisvero-% maakunnan kolmen alimman joukossa 
2. Toimintakatteen jatkuva paraneminen 
3. Taseen ylijäämä yli 5 m€ 
4. Kyky investoida kasvua tukevasti 

Merikarvian KuntaStrategia 2021—2025 Vetovoima 


