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1 LÄHTÖKOHDAT
Miehikkälän kuntastrategia laadittiin viimeksi vuonna 2012 ja sitä täydennettiin strategian
toimenpideohjelmalla keväällä 2016. Toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi niin
valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti vuodesta 2012.
Suomessa on ollut käynnissä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen ja palvelujen uudistus sekä
maakuntauudistuksen valmistelu jo useita vuosia. Suurimpana ajurina sote-uudistukseen on ollut
terveydenhuoltomenojen vuotuinen kasvu ja ennusteet tulevien vuosien kehityksestä. Soteuudistuksen tärkeimpänä tavoitteena on palveluintegraation avulla leikata kustannusten kasvua ja
parantaa palveluiden asiakaslähtöisyyttä ja tavoitettavuutta. Uudistuksen myötä kunnat eivät enää
toimisi sote-palveluiden järjestäjinä eivätkä tuottajina. Se muuttaa suuresti kuntien meno- ja
tulorakennetta, jonka seurauksena kuntien toiminnan painopiste siirtyy sote-palveluista sivistys- ja
elinvoimapalveluiden tuottamiseen.
Miehikkälän kunta on Venäjän rajanaapuri. Kansainvälinen tilanne kärjistyi vuoden 2014 aikana, kun
Krim liittyi osaksi Venäjää. Sitä seurasi EU:n asettamat pakotteet ja ruplan kurssin huomattava
heikkeneminen (1.1.2014 45.22 EUR/RUB, 29.5.2018 72.26 EUR/RUB). Ne ovat vaikuttaneet
tuntuvasti Suomen Venäjän kauppaan sekä venäläisten matkailijoiden määrään ja rahankäyttöön
Suomessa. Miehikkälän osalta asialla on ollut suuri vaikutus, sillä Virolahden Vaalimaan hankkeet
eivät ole käynnistyneet ajatellussa aikataulussa. Miehikkälän Muurikkalaan on kaavoitettu
yritysalue, jonka tonttien kysyntä riippuu paljon Vaalimaan alueen hankkeista ja vetovoimasta.
Miehikkälän kuntastrategia laaditaan vuosille 2018-2021. Strategialla pyritään vastaamaan
haasteisiin, joita tämän hetkinen ja tulevien vuosien toimintaympäristö Miehikkälän kunnalle
asettaa.

2 STRATEGIAN LAADINTAPROSESSI
Kunnallisvaalit järjestettiin keväällä 2017. Vaaleissa valittu uusi kunnanvaltuusto aloitti kautensa
1.6.2017. Uuden kuntastrategian laadinnan aloittaminen ajoittui luonnollisesti siihen ajankohtaan,
kun uusi valtuusto ja uudet lautakuntakokoonpanot olivat aloittaneet kunnolla toimintansa.
Miehikkälän kunnanvaltuusto käynnisti strategiaprosessin valtuustoseminaarilla 7.-8.11.2017.
Lähtökohtana strategiatyöhön, muttei millään tavalla rajoittavana asiana, käytettiin Miehikkälän
kuntastrategiaa 2017 (Kvalt 25.6.2012) sekä siihen liittyvää strategian toimenpideohjelmaa (Kvalt
11.4.2016).

2.1 VALTUUSTOSEMINAARI
Valtuustoseminaarissa edettiin
yleisen tason strategiakeskustelusta
aihekohtaiseen
työryhmätyöskentelyyn. Valtuustoseminaarin työryhmäjako on esitetty seuraavalla sivulla
(Taulukko 1).
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Työryhmien aihejakoa mietittäessä ylläolevat valikoituivat sopiviksi teemakokonaisuuksiksi, vaikka
aiheet ovatkin lukuisilla tavoilla ryhmäjakoa poikkileikkaavia. Ryhmät työskentelivät hyvin
itsenäisesti kuitenkin muistaen muiden ryhmien teemakokonaisuudet. Työryhmätyöskentelyn
tuloksena jokainen ryhmä sai laadittua kattavan esityksen siitä mitkä ovat asioita sekä toimenpiteitä,
jotka pitäisi ottaa huomioon kuntastrategiassa vuosille 2018-2021.
Työryhmävaiheen jälkeen seurasi ryhmäkierto Learning Café -tyylisesti eli ryhmän muut jäsenet
paitsi puheenjohtaja kiersivät muissa ryhmissä ja täydensivät muiden ryhmien töitä omilla
ajatuksillaan. Ryhmien puheenjohtajat avasivat kiertäville ryhmille työryhmävaiheen aikaista
keskustelua ja pohdintaa.
Työryhmätyöskentelyn tuloksia on käytetty kuntastrategian tavoitteiden ja mittareiden laadinnassa.
Taulukko 1 Valtuustoseminaarin työryhmäjako
Elinkeino ja työllisyys
Arto Ylönen (pj., kirjuri)
Marko Korpela
Ismo Kärhä
Asko Laapas
Katja Paldan
Riitta Rikkola

Vetovoimaisuus ja matkailu
Tarja Alastalo (pj., kirjuri)
Jukka Hallikainen
Sirpa Husu
Wilma Kirkkopelto-Pakarinen
Raimo Pakkanen
Juho Ylä-Kotola

Asuminen ja hyvinvointi
Jari Heinonen (pj., kirjuri)
Matti Astola
Leena Kataikko
Eetu Kirppu
Riitta Tenkanen-Salmela
Markus Tylli

2.2 KUNTASTRATEGIAKYSELY
Valtuustoseminaarissa linjattiin myös kuntalais- ja henkilöstökyselyn järjestämisestä. Kyselyn
toteuttamiseen käytettiin Otakantaa.fi -sivustoa, joka on oikeusministeriön ylläpitämä ja tuottama
verkkopalvelu. Kyselyn vastausaika oli 19.12.2017-31.1.2018 ja siihen tuli vastauksia yhteensä 62
kappaletta. Vastaajista 36 oli kunnan asukkaita, 6 vapaa-ajan asukkaita, 1 muualla asuva, mutta
Miehikkälässä kirjoilla oleva opiskelija, 9 työskenteli Miehikkälässä, mutta asui muualla, 8 muuta ja
edellä mainittujen yhdistelmiä 2. Vastaajista 40 oli naisia ja 22 miehiä. Vastaajien keski-ikä oli 43,63
vuotta.
2.2.1 Kyselytulokset
Seuraavassa käydään läpi kyselytulokset yhteenvetomaisesti. Kuntastrategiakyselyn kysymykset
ovat liitteessä 1. Kyselyssä oli avoimia kysymyksiä sekä kysymyksiä, joihin vastattiin
numeroarvosanalla. Arvosanaa tiedusteltiin Kaakon kaksikon toimintaan liittyen Miehikkälän sekä
Virolahden osalta. Miehikkälän arvosanan keskiarvo oli 7,79 (jakauma Kuva 1). Vastaavasti
Virolahden osalta keskiarvo oli 6,95 (jakauma Kuva 2).
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Kuva 1 Arvosana Miehikkälän toiminnasta

Kuva 2 Arvosana Virolahden toiminnasta
Avoimien kysymysten vastauksissa korostuivat kunnan palvelut, luonto ja matkailumahdollisuudet.
Kunnan toimintaan palvelujen tuottamisessa oltiin suhteellisen tyytyväisiä, kuten aiemmin mainittu
kouluarvosanakin jo osoitti. Luontomatkailu nähtiin mahdollisuutena, kunhan vain se on kestävällä
tavalla toteutettu, että luonto ei matkailijamäärien seurauksena vahingoitu eikä turmellu. Myös
kunnan matkailuun toivottiin lisää vetonauloja, kuten esim. kesäajalle uutta kulttuuritapahtumaa.
Kunnalta odotetaan vastausten perusteella ennakkoluulotonta, rohkeaa, ajanmukaista ja ketterää
toimintaa. Asiakaslähtöisyys oli arvokyselyssä selkeästi valituin arvo (39 valintaa). Kappaleessa 3.5
esitellyt arvot ovat suora listaus eniten ääniä saaneista arvoista.
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2.3 YLEISÖTILAISUUDET
Strategian laadintaprosessin alussa linjattiin myös, että strategiakyselyn lisäksi järjestettäisiin
avoimia yleisötilaisuuksia, joissa kuntalaiset saisivat kertoa ajatuksiaan ja toiveitaan uuteen
kuntastrategiaan liittyen. Yleisötilaisuuksia järjestettiin keväällä 2018 Saivikkalassa 18.4. (24
osallistujaa), Muurikkalassa 19.4. (19 osallistujaa) ja Suur-Miehikkälässä 2.5. (35 osallistujaa).

3 KUNTASTRATEGIA
Miehikkälän kuntastrategia on laadittu kunnan nykytilan ja siitä johdettujen strategialle asetettujen
ylätason tavoitteiden määrittämän tavoitetilan perusteella.
Kuntalaissa1 on sanottu kuntastrategiasta seuraavaa:
Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän
aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4) omistajapolitiikka;
5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön
muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee
määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.
Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa
säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

3.1 NYKYTILA
Miehikkälän kunta on tilastotietojen valossa suhteellisen tyypillinen maaseutukunta. Väkiluku on
kehittynyt laskevasti jo vuosikymmeniä (Kuva 3) ja väestörakenne on hyvin iäkäs (Kuva 4). Kun
yleisesti puhutaan, että Suomen väestö on vasta ikääntymässä, Miehikkälän väestörakenne on jo
ikääntynyt. Väestömuutosten lisäksi suuret muutokset elinkeinopuolella, kuten esim. maatalouden
teknistyminen, ovat hävittäneet kunnasta paljon työpaikkoja. Kunnassa olevien työpaikkojen määrä
on yli puolittunut 30 vuoden aikana (Kuva 5).
Luonnollinen väestönlisäys on ollut jo vuosia negatiivinen (Kuva 6). Väkiluvun viime aikaista ja
nopeaa kehittymistä kuvaa hyvin kuitenkin se, että Tilastokeskuksen vuonna 2015 laatiman
1

Kuntalaki, 410/2015, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410
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väestöennusteen mukana kunnan väkiluku olisi laskenut alle 2000 asukkaan vasta vuonna 2019, nyt
se alittui jo vuoden 2017 lopussa (Taulukko 2).
Miehikkälän suurimmat haasteet liittyvät väestörakenteeseen ja työpaikkojen määrään. Vuosittain
laskeva väkiluku heijastuu kunnallisverokertymään sekä kunnalle myönnettäviin valtionosuuksiin.
Onneksi viime vuosina yhteisöverokertymä on paikannut laskevia kunnallisverotuloja. Kunnan
yhteisöverokertymä muodostuu kuitenkin varsin pienestä joukosta menestyviä yrityksiä, joten
vuotuiset vaihtelut voivat olla hyvinkin suuria valtakunnallisesta talouskehityksestä riippuen.
Kuntaan toivotaan uusia työpaikkoja. Työmahdollisuudet parantavat kunnan työttömien
työllistymismahdollisuuksia sekä vapaana olevat työpaikat parantavat myös kunnan
vetovoimaisuutta. Kunnan väestörakenne ei muutu, ainakaan nopeasti, jos kuntaan ei muuta lisää
työikäisiä ihmisiä, joilla on jo lapsia perheessä tai se on ajankohtaista lähitulevaisuudessa.
Väestörakenne on vaikuttanut kunnan koulu- ja päiväkotiverkkoon olennaisesti. Lapsimäärän
laskiessa on ollut pakko muuttaa myös palveluverkkoa. Kunnan elinvoimaisuuden ja lähipalveluiden
kannalta syntyvyyteen ja lapsimäärään on kiinnitettävä huomiota. Kunnassa on ollut käytössä Lahja
lapselle -raha jo muutamia vuosia. Vuoden 2017 joulukuussa kunnanvaltuusto päätti korottaa rahan
(1000 €/vuosi) kolmesta vuodesta kymmeneen vuoteen eli näin olleen kuntaan syntyvä lapsi saa
kunnassa asuessaan yhteensä 10 000 €.
Matkailussa nähdään paljon mahdollisuuksia kunnan elinvoimaisuuden kehittymisessä. Miehikkälän
matkailun kärkikohde on kunnan ylläpitämä Salpalinja-museo. Museo täytti viime vuonna 30 vuotta
ja tavoittaa vuosittain suuren joukon kävijöitä. Jos matkailijamäärä halutaan säilyttää ennallaan tai
kasvattaa, on museon toimintaa kehitettävä niin, että se on vetovoimainen matkailukohde myös
tulevaisuudessa.
Miehikkälän kunnalla on hyvä imago, mutta tunnettuuden eteen on tehtävä koko ajan työtä.
Kunnasta tehtiin vuonna 2017 opinnäytetyönä imagotutkimus, joka toteutettiin kyselytutkimuksena
lähikaupungeissa 2 . Kuntamarkkinointi on ollut viime vuosina hyvin puutteellista ja tehotonta,
hyvistä lähtökohdista huolimatta. Vuoden 2017 aikana muodostui kokonaiskuva siitä, miten
kuntamarkkinointia pitää viedä eteenpäin. Markkinoinnissa pyritään monikanavaisuuden kautta
tavoittamaan keskeisiä kohderyhmiä, kuten mm. matkailijat ja mahdolliset kuntaan muuttajat.
Punaisena lankana voidaan pitää sitä, että markkinointi on erottuvaa, kekseliästä ja kattavaa.
Markkinointi kytkeytyy olennaisesti myös kunnan imagoon, joten rohkeasti erilainen markkinointi
on osa kunnan imagotyötä.

2

Niina Lahtela, Miehikkälän kunnan imagotutkimus, Opinnäytetyö, XAMK, 2018.
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Kuva 3 Miehikkälän väkiluku

Kuva 4 Yli 64-vuotiaiden osuus Miehikkälän väestöstä
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Kuva 5 Miehikkälän työpaikkojen lukumäärän kehitys

Kuva 6 Miehikkälän väestönmuutokset 1987-2016; Syntyneet, kuolleet ja luonnollinen
väestönlisäys
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Taulukko 2 Tilastokeskuksen väestöennuste 2015
Luonnollinen Kuntaan
Kunnasta KokonaisSyntyneet Kuolleet
Väestönlisäys Väkiluku
väestönlisäys muuttaneet muuttaneet nettomuutto
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

39
38
38
38
37
37
37
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
34
34
34
34
34

-29
-28
-28
-28
-27
-27
-27
-25
-26
-26
-26
-26
-27
-27
-27
-27
-27
-27
-27
-26
-26
-26
-26
-26

96
96
95
94
94
94
94
93
92
92
92
92
92
92
91
91
91
91
90
90
90
90
90
90

91
89
88
87
86
85
84
82
81
79
79
77
77
76
76
75
74
74
72
72
72
72
71
71

5
7
7
7
8
9
10
11
11
13
13
15
15
16
15
16
17
17
18
18
18
18
19
19

-24
-21
-21
-21
-19
-18
-17
-14
-15
-13
-13
-11
-12
-11
-12
-11
-10
-10
-9
-8
-8
-8
-7
-7

2 041
2 020
1 997
1 976
1 957
1 938
1 921
1 904
1 891
1 876
1 864
1 853
1 841
1 830
1 820
1 809
1 800
1 791
1 783
1 775
1 766
1 758
1 752
1 743

Väkiluku
(korjattuna
vuoden 2017
väkiluvulla)
1992
1 971
1 948
1 927
1 908
1 889
1 872
1 855
1 842
1 827
1 815
1 804
1 792
1 781
1 771
1 760
1 751
1 742
1 734
1 726
1 717
1 709
1 703
1 694

3.2 TULEVAISUUDEN KUVA
Sote- ja maakuntauudistusta on valmisteltu Suomessa jo lukuisia vuosia. Uudistus vaikuttaisi
oleellisesti kuntien toimintaan ja muuttaisi merkittävästi niiden roolia palvelun tarjoajina, kun sotepalveluiden järjestämisestä huolehtisivat maakunnat. Valtionvarainministeriön Tulevaisuuden
kunta -hankkeessa 3 määritellään parlamentaarisen valmistelun pohjalta visio tulevaisuuden
kunnasta vuonna 2030. Työryhmän työn tuloksena syntyi neljä eri skenaariota tulevaisuuden
kunnasta: innostava elinvoimakunta, ratkaisut etsivä kunta, laiska kunta ja lannistunut kunta. Kaksi
ensiksi mainittua ovat eteenpäin katsovia kuntia, kun taas jälkimmäiset kaksi ovat varsin passiivisia
toiminnassaan.
Miehikkälän kuntastrategian on kyettävä vastaamaan kuntien roolin sekä toimintaympäristön
muutoksiin. Kunnan osalta tärkein työ on kääntää trendit niin työpaikkojen kuin asukkaiden
määrissä. Miehikkälän osalta paljon perustyötä on tehty kunnan kannalta välttämättömien
investointien myötä. Kuntaan on rakennettu uusi kirjasto, alakoulu, yläkoulu ja paloasema.
Kuntamarkkinointia on kuitenkin tarpeellista uudistaa ja tehostaa, jotta kunnan vahvuudet
asuinkuntana tulevat oikeutetusti esille.

3

Parlamentaarisen työryhmän Tulevaisuuden kunta -väliraportti, Valtiovarainministeriön julkaisu 9a/2017,
http://verkkojulkaisut.vm.fi/zine/119/cover
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Kunnan keskeiset talousluvut on esitetty seuraavaksi (Taulukko 3) sekä veroennuste tuleville
vuosille (Taulukko 4). Ennusteessa on erityisesti huomioitavaa kiinteistöveron merkityksen
korostuminen vuonna 2020 (sote- ja maakuntauudistus).
Taulukko 3 Miehikkälän keskeisiä talouslukuja vuosilta 2016 ja 2017

Taulukko 4 Veroennuste 1.3.2018

3.3 VISIO ELI TAHTOTILA
Miehikkälän kunnan visio eli tahtotila voidaan kiteyttää seuraavasti:
Miehikkälässä on hyvä elää, yrittää ja kokea elämyksiä.
Edellä oleva tarkoittaa sitä, että asumisen ja yrittämisen puitteet ovat kaikin puolin kunnossa.
Elämyksillä voi tässä yhteydessä tarkoittaa matkailun ja vapaa-ajan asumisen tarjoamia kokemuksia,
mutta ne ulottuvat myös asumiseen ja yrittämiseen. Tahtotilan osalta kyse on jatkuvasta
parantamisesta, tehdään asioita kaikilla alueilla koko ajan aikaisempaa paremmin.

3.4 MISSIO ELI TOIMINTA-AJATUS
Miehikkälän kunnan missio eli toiminta-ajatus voidaan kiteyttää seuraavasti:
11

Olemme rohkea, yhteisöllinen ja elinvoimainen kunta, joka luo toiminnallaan laaja-alaisesti
hyvinvointia tarjoten asukkailleen, yrittäjilleen ja matkailijoilleen ainutlaatuisen
toimintaympäristön.
Toiminta-ajatus pitää sisällään ajatuksen yhteisestä rohkeudesta, jonka ansiosta kykenemme
toimimaan ennakkoluulottomasti ja luomaan oman näköistämme kuntaa. Rohkeus kantautuu
luottamushenkilöiden toiminnasta aina yksittäisen kunnan työntekijän jokapäiväiseen työhön asti
sekä jokaisen kuntalaisen toimintaan yhteisön jäsenenä. Yhteisöllisyyden merkityksen
korostaminen on tärkeää, sillä aktiivinen yhteisö ja yhdistystoiminta näkyvät suoraan osana kunnan
elinvoimaisuutta. Toiminta-ajatuksessa korostuu se, että kunta on toiminnallaan aktiivisesti
mahdollistamassa asioita ja vaikuttamassa suuresti toimintaympäristöön. Ympäröivään tilanteeseen
ei ajauduta vaan se on oman työn tulosta.

3.5 ARVOT
Kuntastrategiakyselyssä kysyttiin vastaajilta Miehikkälän kunnan tärkeimpiä toimintaperiaatteita eli
arvoja. Kyselyvastausten perusteella arvoiksi valikoituivat
Ajanmukaisuus
Asiakaslähtöisyys
Luotettavuus
Tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus
Yhteisöllisyys
Ajanmukaisuus tarkoittaa toimintaympäristön ja sen signaalien seuraamista ja niihin reagoimista.
Jos toimintaympäristö ja asiakastarpeet muuttuvat, kunnan pitää seurata aikaansa ja mukauttaa
toimintaansa vastaamaan paremmin aikaa.
Asiakaslähtöisyys tarkoittaa kunnan asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden, yrittäjien ja
matkailijoiden huomioimista toiminnassa. Asiakaslähtöisyys on varmistettava toimivalla ja
avoimella vuoropuhelulla, jotta asiakastarpeet ovat tiedossa ja niihin voidaan toiminnassa vaikuttaa.
Luotettavuus kuuluu kunnan perusarvoihin. Kunnan pitää lunastaa toimillaan, joka päivä,
asiakkaidensa luottamus. Asiakkaiden pitää pystyä luottamaan kuntaan ja siihen, että se hoitaa
oman roolinsa ja siihen liittyvät tehtävät sovitusti ja lupausten mukaisesti.
Tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus ovat myös kunnan perusarvoja. Kunnan pitää toimia tasaarvoisesti ja edistää sen toteutumista niin asiakkaiden kanssa toimiessa kuin henkilöstöasioissakin.
Oikeudenmukaisuutta kunta edistää toimimalla lakien ja asetusten mukaisesti, johdonmukaisesti
päätöksiä tehden.
Yhteisöllisyys on nostettu esille myös kunnan arvoihin. Nyky-yhteiskunnassa yhteisöllisyyden
merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa. Yhteisellä toiminnalla, oman yhteisön elinvoimaisuuden eteen
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töitä tehden, voidaan vaikuttaa elinvoimaan enemmän kuin yksikään kuntaorganisaatio.
Yhteisöllisyys ilmentyy myös iloisuutena, rohkeutena ja tulevaisuuden uskona. Kunnan hyvinvointi
kumpuaa yhteisestä ajattelutavasta: yhdessä olemme enemmän!

3.6 TAVOITTEET JA MITTARIT
Miehikkälän kuntastrategian pitää vastata muutamiin pääkysymyksiin. Kappaleessa 3.1 käytiin läpi
Miehikkälän kunnan nykytilaa väestön ja työpaikkojen kannalta. Tavoitteita ja niiden mittareita on
muodostettu käyttäen apuna seuraavia kysymyksiä.
Miksi asukkaat valitsevat meidät?
Nykyisten ja mahdollisten uusien asukkaiden kohdalla pitää muodostaa selkeä kuva asioista ja
tavoitteista, joiden vuoksi asuinkunnaksi valikoituu Miehikkälä. Asukkaat valitsevat kunnan
toimivien palveluiden, laadukkaan asuinympäristön, hyvän ilmapiirin ja harrastusmahdollisuuksien
vuoksi. Kunta voi kaavoituksessa huomioida maaseutuasumiselta haettavat asiat, kuten tilavat
tontit ja luonnon läheisyyden. Tavoitteeksi otetaan kuntalaisvuorovaikuttamisen parantaminen ja
asukkaan äänen kuuleminen, eri keinoin. Kunta pyrkii toiminnallaan siihen, että ”aidosti ihmistä
lähellä oleva kunta”-lausahdus pitää paikkansa. Yhteisöllisyyteen panostetaan ja toimitaan yhdessä
eri yhdistysten kanssa kunnan kehittämisessä. Kunta voi toiminnassaan hyödyntää rohkeasti
kokeiluja, joiden kustannukset ovat pieniä ja joiden tehokkuutta voidaan arvioida nopeasti lyhyellä
aikavälillä.
Miksi matkailijat ja yrittäjät valitsevat meidät?
Matkailijat tulevat Miehikkälään kokemaan ja näkemään historian ja luonnon tarjoamia elämyksiä.
Salpalinja-museo ja Salpapolku ovat kunnan matkailun vetureita, joiden tunnettuus paranee
määrätietoisesti niitä kehittämällä ja yhä useampi matkailija löytää kunnan. Matkailijat löytävät
Miehikkälästä luonnon, jota hyödynnetään kestävällä tavalla kunnan matkailussa. Kunnan yritykset
tarjoavat matkailijoille monipuolisesti palveluita ja tuotteita.
Yrittäjät ja yritykset valitsevat Miehikkälän toimintaympäristön perusteella. Kunnasta löytyy tilaa
yrittämiseen. Yrittämisen voi myös helposti yhdistää laadukkaaseen asumiseen maaseudulla.
Asiakaslähtöisyyden merkitys korostuu kunnan toiminnassa yrittäjien kanssa.
Missä olemme parempia kuin kilpailijamme?
Olemme parempia kuin kilpailijamme siinä, että valitsemamme arvot ohjaavat toimintaamme sekä
näkyvät kunnan päätöksenteossa. Osaamme markkinoida kuntaa oikein ja rakentaa kuntaimagoa
kestävälle pohjalle.
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3.6.1 Viihtyisä, terveyttä ja hyvinvointia edistävä kunta
Miehikkälä on viihtyisä ja vetovoimainen kunta, jonka asukkaat löytävät ympäristöstä virikkeitä ja
voivat kokonaisvaltaisesti hyvin.
Tavoitteet:
 Kunnan toiminta luo hyvinvointia ja edistää terveyttä ”vauvasta vaariin”
o Toiminta huomioi eri ikä- ja väestöryhmät tasapuolisesti niiden tarpeet kartoittaen
 Laadukas ja monipuolinen asuntotarjonta eri asumistarpeisiin
 Kunta pyrkii edistämään puu/hirsirakentamista omilla toimenpiteillään
o esim. uusissa asunto/rakennuskohteissa käytetään ensisijaisesti
puu/hirsirakentamista
 Huomioidaan asukkaiden tarpeet kaavoituksessa ja rakentamisessa
 Siistit tienvarret, piha- ja puistoalueet, liikunta- ja urheilupaikat
 Monipuoliset harrastusmahdollisuudet
Mittarit:
 Asukkaat voivat hyvin ja ovat terveitä
 Kunnassa on hyvä tarjonta asunnoista ja niiden kysyntä on korkea
 Puurakentamista hyödynnetään monipuolisesti uudisrakentamisessa
 Asukkaat ovat tyytyväisiä kaavoitukseen ja lupaprosesseihin
 Kunnan yleisilme on siisti ja viihtyisä
 Uusia harrastuspaikkoja ja -mahdollisuuksia on luotu
3.6.2 Yhteisöllisyyttä vaaliva kunta
Miehikkälä on tunnettu yhteisöllisyydestään. Kunta tukee ja vaalii toiminnallaan yhteisöllisyyttä ja
kuntalaisten aktiivisuutta oman kotikuntansa kehittämisessä.
Tavoitteet:
 Tuetaan kylien kehittymistä ja yhteisöllisyyttä
 Kehitetään ja monipuolistetaan yhteistyötä seurojen ja yhdistysten kanssa
 Aktivoidaan kuntalaisia kunnan kehittämiseen
 Kehitetään vuoropuhelua kuntalaisten kanssa ja parannetaan vaikutusmahdollisuuksia
Mittarit:
 Kylien vetovoimaisuus on kasvanut ja niihin on muuttanut uusia asukkaita
 Yhdistykset ja seurat toimivat aktiivisesti järjestäen tapahtumia ja kehittävät toimintaansa
mm. eri hankkeiden avulla
 Kuntalaisilta tulee aloitteita ja ehdotuksia kunnan kehittämiseen
 Kunnan ja kuntalaisten vuoropuhelu on aktiivista ja toimivaa
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3.6.3 Yritysmyönteinen ja yritteliäs kunta
Miehikkälän yritykset ovat seudullisesti ja alueellisesti tunnettuja ja Miehikkälän yritysilmapiiri on
myönteinen ja aktiivinen.
Tavoitteet:
 Kehitetään yhteistyötä ja vuorovaikutusta kunnan yrittäjien kanssa
 Vahvistetaan kunnan yritysmyönteisyyttä
 Kunnassa on hyvä harjoittaa yritystoimintaa
 Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä
 Edistetään koulujen yrittäjyyskasvatusta
Mittarit:
 Kunnassa toimivat yritykset menestyvät hyvin ja kehittävät aktiivisesti toimintaansa
 Uusia yrityksiä ja työpaikkoja syntyy kuntaan
 Yrittäjyystapahtumia järjestetään kunnassa ja niissä on hyvä määrä osallistujia
3.6.4 Vetovoimainen kunta
Miehikkälä tunnetaan hyvin alueellisesti ja valtakunnallisesti. Kunta tunnetaan hyvistä asioista ja
kuntaa suosittelevat yrittäjät, matkailijat ja muutkin, yli kuntarajojen.
Tavoitteet:
 Kunnalla on myönteinen imago ja Miehikkälä-brändillä on hyvä tunnettuus
 Muuttovoittoinen kunta
 Kunnan luonnollinen väestönmuutos on positiivinen
 Kunnan työllisyystilanne on hyvä
 Miehikkälän matkailukohteet kehittyvät ja ovat vetovoimaisia
Mittarit:
 Kunta on hyvin esillä mediassa
 Kunnan syntyvyys on kasvussa
 Nettomuutto on positiivinen
 Työttömyysaste on matala
 Matkailijoiden määrä on kasvussa ja matkailualalle syntyy uutta toimintaa
3.6.5 Markkinoinnin osaava kunta
Miehikkälä näkyy ja kuuluu kaikkialla. Kuntamarkkinointi on monikanavaista, kattavaa ja tehokasta.
Kunta kehittää markkinointia kävijätilastojen perusteella.
Tavoitteet:
 Kehitetään kuntamarkkinointia tuloksien perusteella
 Tuodaan kunnan vahvuudet keskeisesti esille markkinoinnissa
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Käytetään tehokkaasti ja kekseliäästi uusia ja erottuvia markkinointitapoja
Kehitetään kunnan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook, Instagram,
YouTube)

Mittarit:
 Sosiaalisen median kattavuus (julkaisuilla tavoitettujen määrä)
 Muut tulokset (mm. tonttimyynti, matkailijoiden määrä…)

3.7 TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT LINJAUKSET
Kuntastrategian lisäksi on olemassa strategioita ja linjauksia, jotka on syytä huomioida kunnan
toiminnassa.
3.7.1 Kotka-Haminan seudun elinkeinostrategia 2016-2019
Kotka-Haminan seudulle on laadittu oma elinkeinostrategia seudun kehittämisyhtiön Cursor Oy:n
toimesta 4 . Elinkeinostrategian toteutumista on seurattu puolivuosittain seutuvaltuuston
kokouksissa. Strategian arvopohja perustuu rohkeuteen, avoimuuteen ja aitouteen. Strategia nojaa
kolmeen valittuun toimialakärkeen, joita ovat teollisuus, matkailu sekä logistiikka. Poikkileikkaavaksi
teemaksi on valittu digitalisaatio. Miehikkälän osalta elinkeinostrategiaa tarkastellaan ja sovelletaan
oman kunnan näkökulmasta, koska kunnan omat painotukset eroavat paljon seudun kaupungeista.
3.7.2 Mannerheimin lastensuojeluliiton 10 askelta kohti lapsiystävällistä kuntaa
Mannerheimin lastensuojeluliitto on laatinut ohjeistuksen siitä, miten kunnat ja kaupungit voivat
huomioida lapset ja nuoret päätöksenteossa 5. Kymmenen kohdan ohjeistuksen teemat ovat
1. Ymmärretään, että hyvinvoinnin perusta luodaan lapsuudessa
2. Varmistetaan laadukas varhaiskasvatus
3. Varmistetaan turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö
4. Tarjotaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastamiseen
5. Luodaan lasten ja perheiden palveluista toimiva kokonaisuus
6. Ehkäistään aktiivisesti hyvinvointi- ja terveyseroja
7. Edistetään lapsiperheiden kohtuuhintaista asumista
8. Turvataan vapaaehtoistoiminnan edellytykset
9. Arvioidaan päätösten lapsivaikutukset
10. Kirjataan lasten oikeuksien edistäminen kuntastrategiaan
Edellä mainitut kymmenen kohtaa ja niihin liittyvät toimenpiteet liittyvät olennaisesti siihen, että
lapset ja nuoret voivat hyvin Miehikkälässä. Ne on syytä huomioon Miehikkälän kuntastrategian

4

Kotka-Haminan seudun elinkeinostrategia 2016-2019, https://www.cursor.fi/fi/seutuyhteistyo/elinkeinostrategia2016-2019
5
Mannerheimin lastensuojeluliitto, 10 askelta kohti lapsiystävällistä kuntaa,
https://www.mll.fi/kumppaneille/kuntayhteistyo/10-askelta-kohti-lapsiystavallista-kuntaa/
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toteuttamisessa, sillä ne liittyvät olennaisesti etenkin ”Viihtyisä, terveyttä ja hyvinvointia edistävä
kunta”-teemaan.

3.8 STRATEGIAN TOIMEENPANO JA SEURANTA
Strategian toimeenpano käynnistetään toimialakohtaisissa työpajoissa, joissa kuntastrategian
tavoitteita ja mittareita käsitellään toimialoittain. Työpajoihin osallistuvat kunnanvaltuutetut sekä
johtavat viranhaltijat eri toimialoilta. Työpajojen työn tuloksena määritetään kullekin toimialalle
omat tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden saavuttamista ja
toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain, jolloin niistä tehdään johtopäätöksiä ja
päätetään jatkosta.
Seuraavalla sivulla on esitetty tiivistetysti ja huoneentaulumaisesti Miehikkälän kuntastrategia
vuosille 2018-2021.
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LIITE 1

Olen
Kunnan asukas
Vapaa-ajan asukas
Muualla asuva, mutta kirjoilla Miehikkälässä
Muualla asuva (opiskelija), mutta kirjoilla Miehikkälässä
Työskentelen Miehikkälässä, asun muualla
Muu
Olen
Nainen
Mies
Ikä
Miten Miehikkälän kunta on onnistunut toiminnassaan viime vuoden aikana?
Arvosana toiminnasta (Miehikkälä)
Miehikkälä ja Virolahti muodostavat yhteistoiminnallaan Kaakon kaksikon. Miten hyvin
Virolahden kunta on onnistunut toiminnassaan Miehikkälän näkökulmasta viime vuoden
aikana?
Arvosana toiminnasta (Virolahti)
Mitkä ovat Miehikkälän kunnan tärkeimpiä toimintaperiaatteita? Valitse kolme tärkeintä.
Aitous
Ajanmukaisuus
Avoimuus
Kuntalais/asiakaslähtöisyys
Luotettavuus ja rehellisyys
Luovuus
Nopeus ja toiminnan tehokkuus
Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus
Yhteisöllisyys
Yritysmyönteisyys
Jokin muu, mikä?
Mitkä seuraavista asioista vaikuttavat eniten Miehikkälän elinvoimaisuuteen? Valitse kolme
tärkeintä.
Ilmapiiri
Lapset ja nuoret
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Liikenneyhteydet
Luonto
Matkailu
Palvelut
Turvallisuus
Yhteisöllisyys
Yritykset
Jokin muu, mikä?
Mitkä ovat mielestäsi niitä haasteita ja kysymyksiä, joihin kuntastrategian pitäisi tuoda
ratkaisuja?
Mikä olisi Miehikkälän kunnan visio 2021? Mitä siinä pitäisi olla mainittuna?
Voit jättää myös avointa palautetta kuntastrategiaan liittyen.
Matkailun kehittämisessä on merkittävässä roolissa majoitusta tarjoavien yritysten
olemassaolo. Yhtenä lisänä kunnan majoitustarjontaa on mietitty maaseutumajoitusverkostoa,
joka kokoaisi yhteen kaikki pienimuotoista majoitustoimintaa tarjoavat yrittäjät.
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