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Päivähoito

Kankaanpäähän 26 km

www.pomarkku.fi

Parasta Pomarkussa

POMARKUN KUNTASTRATEGIA 2018-2025

Pomarkun kunnan visio 2025
Pomarkku on hyvien palveluiden ja viihtyisän asumisen
kunta kahden kaupungin naapurissa. Yrityksille
Pomarkku on erinomainen paikka toimia ja kehittyä.

www.pomarkku.fi

Parasta Pomarkussa

Näkökulma

Strateginen
tavoite

Toimenpiteet (keinot,
kärkihankkeet) 2018–2025

Mittari

ELINVOIMA

Lisää
työpaikkoja

•
•

Yritysten lukumäärä

•
•

•
•

Yritystontteja VT23 varrelta
Vastaanottohallin
rakentaminen/tilojen
hankkiminen (vuokratilaa
yrityksille)
Aktiivinen markkinointi
yritysten sijoittumispaikkana
Toimiva infra yritystonteilla
(päällystetyt tiet, valokuitu
jne)
Vaikuttava ja aktiivinen
yritysneuvonta (tehoa
Prizztechin toimintaan)
Yritysten yhteishankkeiden
edistäminen (esim digitaalinen
markkinointi)

Työpaikkojen lkm
Työttömyysprosentti
Yhteisöverotulot

Aikataulu/
Vastuu

Strategian toteuttaminen
2019 talousarviossa

Tontit 20172019

•

Vastaanottotilat
2019

•

Muut: koko ajan
Vastuut:
kunnanhallitus ja
kunnanjohtaja

•

•
•

•
•
•

Riuttantien teollisuusalueen
kaavamuutokset valmiit
kesäkuuhun 2019 mennessä
Pururadan yritysalueen
kaavoitus valmis vuoden
2018/2019 vaihteeseen
mennessä.
Pururadan yritysalueen tontit
myyntikunnossa kesään 2019
mennessä.
Pururadan yritysalueen
markkinointi käynnistynyt
talvella 2019
Pomarkkulaisten yritysten
digimarkkinoinnin
verkostohanke käyntiin vuoden
2019 aikana
Uusien yritysten perustamisen
aktivointi yhteistyössä
Prizztechin kanssa
Yrittäjien aamukahvi- ja
infotilaisuuksien järjestäminen
vähintään 4 kertaa vuodessa.
Uusille yrittäjille annetaan ns.
tervetulopaketti, jolla kunta
toivottaa yrityksen/yrittäjän
tervetulleeksi Pomarkkuun.
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Näkökulma

Strateginen
tavoite

Toimenpiteet (keinot,
kärkihankkeet) 2018–2025

Mittari

Aikataulu/ Vastuu

ELINVOIMA

Väkiluvun
kääntäminen
nousuun

Tehostettu kuntamarkkinointi

Asukasluku

Koko ajan/ Kunnanhallitus

Strategian toteuttaminen
2019 talousarviossa

•



Pomarkun ”tarinan”
rakentaminen



Messut ja tapahtumat

•



VT23:n hyödyntäminen
(kartat, taulut jne)

•



Some-näkyvyys



Kesäasukkaathyödyntämätön resurssi

Kunnan markkinoinnin
kehittäminen uuden
markkinointisuunnitelman
pohjalta
Sosiaalisen median käytön
lisääminen eri toimialoilla
Some-ohjeiden tunnettuuden
lisääminen työntekijöiden
keskuudessa

Asuinympäristö ja tontit



Rivitalohankkeiden
käynnistymisen
edistäminen

Asukasluku

Koko ajan/ Kunnanhallitus

Myydyt tontit



Monipuolinen
tonttitarjonta

Koko ajan/ Kunnanhallitus



Yleisten alueiden siisteys
ja hyvä hoito

Koko ajan/ Kunnanhallitus

•

vanhan kirjakaupan
kaavamuutos valmis
kesäkuuhun 2019 mennessä
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Näkökulma

Strateginen
tavoite

Toimenpiteet (keinot,
kärkihankkeet) 2018–2025

Mittari

Aikataulu/ Vastuu

ELINVOIMA

Väkiluvun
kääntäminen
nousuun

•

Myytävien tonttien
siistiminen ja jatkuva
vesominen

Asukasluku

Joka vuosi/tekninen

•

Tonttien infotaulut kuntoon

Myydyt
tontit

2018/kunnanjohtaja

•

Myllyjuopaan vesi
(Myllyvainion rivitaloalueen
markkinointi)

2018/tekninen

•

Kylänlahden alue
vetovoimaiseksi

2019/ kunnanhallitus
ja tekninen

•

Kiertoliittymä vt 23

Kunnanhallitus ja Elykeskus

Strategian toteuttaminen
2019 talousarviossa
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Näkökulma

Strateginen
tavoite

Toimenpiteet (keinot,
kärkihankkeet) 2018–2025

PALVELUT JA
HYVINVOINNIN
EDISTÄMINEN

Kuntalaisten
hyvinvointi

Turvallinen lapsuus

Mittari

Aikataulu/
Vastuu

Kouluterveyskyselyt

Koko ajan /
Kasvatus- ja
opetuslautakunta

Strategian toteuttaminen
2019 talousarviossa

•
•

•

Hyvinvointiyhteistyö
moniammatillisissa tiimeissä
kouluilla

Kouluterveyshuollon
käynnit

•

APIP-toiminta

•

Koulukuraattoritoiminta

•

Koulupsykologipalvelut

•

Eri päivähoitomuotojen
tarjonta

•
•

Osallistujat APIPtoiminnassa

•
•
•

Nuorisovaltuusto 6
kokousta/vuosi
Nuorisotila avoinna ti-la 18-22
Välituntiliikunnan
kehittäminen
Jatko-opintopaikan löytäminen
koko ikäluokalle
Oppilashuollon kehittäminen
Valinnaisaineiden
kehittäminen alakoululla
Lape-työryhmän valmistelu

SOTE-palvelut
•

Hyvät lähipalvelut säilyvät
Pomarkussa
terveydenhuollossa ja
vanhustenhuollossa soteuudistuksen jälkeenkin

Kiinteät toimipisteet
ja aukioloajat
Pomarkussa

2020 ->
Kunnanhallitus

•

Kunnan edunvalvonta
satakuntalaisessa soteuudistuksen valmistelussa.
Ensisijainen tavoite on
nykyisten lähipalveluiden
säilyttäminen,
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Näkökulma

Strateginen
tavoite

Toimenpiteet (keinot,
kärkihankkeet) 2018–2025

PALVELUT JA
HYVINVOINNIN
EDISTÄMINEN

Kuntalaisten
yhteisöllisyyden
ja osallistamisen
edistäminen

•

Yhdistysten,
kylätoimikuntien ja muiden
kolmannen sektorin
toimijoiden aktiviteettien
tukeminen ja kumppanuus

•

Kuntalais- ja asiakaskyselyt

•

Palautejärjestelmät

Mittari

Aikataulu/
Vastuu

Eurot/vuosi

Koko ajan/kaikki
hallintokunnat

Kyselyjen
määrä/vuosi
Saatujen
palautteiden
määrä /vuosi

Strategian toteuttaminen
2019 talousarviossa

•

Hyvinvointitalo
• 4 laadukasta näyttelyä
vuodessa
• Toimijoiden
vakiinnuttaminen:
• 4 yhdistystä/järjestöä
toimijana
toimintavuoden aikana
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Näkökulma

Strateginen
tavoite

Toimenpiteet (keinot,
kärkihankkeet) 2018–2025

PALVELUT JA
HYVINVOINNIN
EDISTÄMINEN

Kuntalaisten
hyvinvointi

Muut palvelut
• Kirjaston hyvät palvelut
• Kulttuuritoiminnan aktivointi
ja tukeminen

Terveellisten
elämäntapoje
n edistäminen

•
•
•
•

Osaava ja
hyvinvoiva
henkilöstö

Liikunta- ja
valistuskampanjat
Ohjatut liikuntaryhmät
Yhteistyö terveydenhuollon
kanssa
Liikuntapaikkojen
kehittäminen ja
kunnossapito

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen työpaikalla yhdessä
työntekijöiden kanssa
• kannustetaan henkilöstöä
aktiiviseen osallistumiseen
• kunta työnantajana panostaa
henkilöstön kehittämiseen
• uusitaan henkilöstöohjeistus
yhdessä työntekijöiden
kanssa

Mittari

Lainausmäärät

Tilastot (THL ja
Kela) väestön
terveydestä
Osallistujien
määrät

Aikataulu/
Vastuu

Strategian toteuttaminen
2019 talousarviossa

Koko ajan /
Hyvinvointilau
takunta

•
•
•
•
•

Kirjaston lainaajamäärä 600 hlö
Kaksi kirjailija vierailua vuodessa
Satutunnit 15 kertaa
9 näyttelyä
Kotiseutumuseo avoinna kesällä 3 vko

•

Matalankynnyksen liikuntaryhmiä 5
kpl
Liikunta-alueiden ja monitoimihallin
ylläpito

Koko ajan /
Hyvinvointilau
takunta

•

•
Vuosittaiset
työilmapiirikyselyt
Sairauspoissaolot
Koulutuspäivien
määrä

•
Koko ajan /
kunnanhallitu
s ja esimiehet

Henkilöstön aktivointi toiminnan
kehittämiseen ja suunnitteluun
Henkilöstöhallinnon osalta
toimintaohjeisten valmistelu ja
päivittäminen
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Näkökulma

Strateginen
tavoite

TASAPAINOINEN
KUNTATALOUS

Kunnan talous on
tasapainossa
vuonna 2020

Toimenpiteet (keinot,
kärkihankkeet) 2018–2025

Mittari

•

Talousarvio ja talousohjelma

=vuosikate on
vuonna 2019
positiivinen

•

Henkilöstösuunnitelma
(erityisesti eläköitymisten
hyödyntäminen)

Vuosikate

=tilikauden tulos
vuonna 2020 on
positiivinen

•

Palvelujen rajaaminen

Lainat / asukas

•

Oman palvelutuotannon
kustannus- ja vertailutietojen
parantaminen

Lainahoitokate

•

Tasapainotussuunnitelma

•

Verot ja maksut

Aikataulu/
Vastuu

Strategian toteuttaminen 2019
talousarviossa

Kunnanhallitus
ja –valtuusto

•

•
Joka vuosi

Tilikauden tulos
•

Taloussuunnittelun osaamisen
vahvistaminen kouluttautumalla.
Talouden tasapainotusohjelman
täytäntöönpano vuoden 2018
lopulla hyväksytyn
tasapainotusohjelman pohjalta
Talouden keskeisten prosessien
kuvaaminen, kehittäminen ja
ohjeistuksen valmistaminen.

2018
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