
STRATEGIA
KRUUNUPYY

STRATEGIA2025
KRUUNUPYY – AIDOT IHMISET



Sitoutuneet ihmiset, runsaasti yhdistyksiä

VAHVUUDET JOITA MEIDÄN OM JATKOSSAKIN VARJELTAVA

Visio: Yhteistyötä tekevä Kruunupyy – yhteistyötä ihmisten ja kunnanosien välillä sekä

sillanrakentajana toimiminen etelän ja pohjoisen välillä. Kruunupyyssä on helppo viihtyä ja palvelutaso

on hyvä kaikissa kunnanosissa. Yritystoiminta kukoistaa ja kunta

Sitoutuneet ihmiset, runsaasti yhdistyksiä
ja talkoohenki ovat voimavaroja. Kunnassa
on paljon mahdollisuuksia viettää vapaa-

aikaa urheilun, kulttuurin sekä vapaan
sivistyksen parissa.

Parhaat palat kahdesta
maailmasta;

maaseudun rauha jamaaseudun rauha ja
kaupungin läheisyys. Pieni

mutta iso kunta, jossa
puhdas, kaunis ja

vaihteleva luonto. Täältä
pääsee helposti töihin ja

harrastuksiin myös kunnan
rajojen ulkopuolelle ja

täältä voi vaivatta nousta
lentokoneeseen kohti

maailmaa.

.

Yrittäjyyden ja monipuolisen

JOITA MEIDÄN OM JATKOSSAKIN VARJELTAVA

yhteistyötä ihmisten ja kunnanosien välillä sekä

ja pohjoisen välillä. Kruunupyyssä on helppo viihtyä ja palvelutaso

on hyvä kaikissa kunnanosissa. Yritystoiminta kukoistaa ja kunta luo puitteet uusille yrityksille.

Yrittäjyyden ja monipuolisen
elinkeinoelämän ansiosta kunnassa on

monta työpaikkaa, näin ollen työttömyys
on alhaista.

Hyvä palvelutaso kaikenikäisille ja

kaikissa elämäntilanteissa. Kunnan
palveluja täydentävät muut palvelut ja

kolmas sektori.

"Kaikki tuntevat"Kaikki tuntevat
toisensa” -mentaliteetin
ansiosta on helppo olla
yhteydessä kuntaan,

yrityksiin tai yhdistyksiin
ja yhteistyö toimii hyvin
matalan kynnyksen ja
suuren joustavuuden
ansiosta. Me-henki on
olemassa ja se koskee

kaikkia, myös
uussuomalaisia.



HUOMIOON

ILMASTONMUUTOS
voi johtaa sadon
epäonnistumiseen, terveyden
heikkenemiseen ja vesi- sekä
ruokapulaan, nämäruokapulaan, nämä
vuorostaan aiheuttavat
väestömuuttoliikkeitä kun
yhä useampi haluaa ehkä
jakaa puhdasta ruokaamme
ja ilmaamme.

Pakolaisvirtojen ja
muuttoliikkeiden vaikutukset
ovat sekä myönteisiä että
kielteisiä

SUURVALTAPOLITIIKKA
JA MAAILMAN
VOIMATASAPAINOVOIMATASAPAINO
vaikuttavat Suomeen ja
muihin maihin suurissa
määrin. Kysymys sodasta ja
rauhasta muuttuu yhä
tärkeämmäksi.
Maailmantalous ohjaa ja
suurvaltojen mahdollinen
taloudellinen taantuma
romuttaisi talouden myös
Suomessa.

HUOMIOON OTETTAVAT ULKOISET TEKIJÄT

TEKNOLOGIA JATKAA
LEVIÄMISTÄ
Robotisaatio, digitalisaatio ja
sosiaaliset mediat sekä
lääketieteellinen tutkimustyölääketieteellinen tutkimustyö
muuttavat työmarkkinaa,
taloutta ja turvallisuutta.

EU:N JA SUOMEN
POLITIIKKA
Mahdollisuudet harjoittaa
maanviljelyä, turkistarhausta
ja muuta yritystoimintaa.
Maakunta- ja soteuudistus
uhkaa vähentää lähipalveluja.
Koulutusten keskittyminen
etelään on näköpiirissä.
Mahdollisuudet saadaMahdollisuudet saada
palvelua ruotsiksi, suomeksi
ja muilla kielillä on hankala
kysymys. Teiden heikentynyt
kunnossapito johtaa yritysten
toimintaedellytysten
heikkenemiseen.
Demokratiavajetta, kun kaikki
palvelut keskitetään suuriin
yksikköihin.



TAVOITTEET VUODEKSI 2025

Varhaiskasvatus on maan parhaimpia ja luo vakaan perustan
lapsen elämälle tuoreimpien tutkimusten pohjalta

o Vahvat yksiköt tarjoavat ympärivuorokautista palvelua ruotsiksi

OIKEAA LÄHIPALVELUA

o Vahvat yksiköt tarjoavat ympärivuorokautista palvelua ruotsiksi
ja suomeksi ja niiden täydennyksenä on pienemmät yksiköt
kylissä

o Teerijärven ja Kruunupyyn yksiköt keskitetään entisestään,
keskusta-aluetta kohti ei enempää kuin kaksi yksikköä

o Luonto on lähellä ja ulkoilmapedagogiikka on työväline
kaikessa varhaiskasvatuksessa, mutta myös erityisissä
ulkoiluyksiköissä

Vahvat koulut, sitoutuneet opettajat ja korkeatasoinen opetus
houkuttaa oppilaita myös muualta

o Oppilaat ja opettajat voivat hyvin moderneissa, vasta
rakennetuissa tai peruskorjatuissa kouluissarakennetuissa tai peruskorjatuissa kouluissa

o Nuoremmille lapsille on kolme koulua

o Kunnassa on kielikylpy-yksikkö ja/tai suomen-
kielinen koulu

o Lukio houkuttaa vähintään 50 % kustakin vuosi-
luokasta ja vähintään 20 % vuosiluokan oppilaista
tulee muualta

Lähipalvelut säilyvät myös terveyden- ja sairaanhoidossa

o Työskentelemme sen eteen, että ikäihmisten asuntolat, äitiys-
ja lastenneuvolat sekä terveysasemat ovat itsestään selvä
osa hoitotarjontaa kaikissa kunnanosissa maakunta- jaosa hoitotarjontaa kaikissa kunnanosissa maakunta- ja
soteuudistuksen jälkeenkin

o Työskentelemme sen eteen, että hoitoketjut ja
valinnanvapaus yli maakuntarajojen on
itsestäänselvyys jatkossakin

Kunnan lähipalveluja täydentävät maakunnan
palvelut, yksityiset toimijat ja kolmas sektori

o Työskentelemme sen eteen, että kunnanosien
keskustat ovat elinvoimaisia ja tarjoavat
lähipalveluja esim. kaupan, huoltoaseman ja
ravintolan muodossa

o Työskentelemme sen eteen, että palo- ja
pelastustoimi on jatkossakin lähellä kuntalaisiapelastustoimi on jatkossakin lähellä kuntalaisia



ELÄVÄ MAASEUTU, JOSSA YRITYKSET KUKOISTAVAT
Kauniit asuntoalueet houkuttavat uudisrakentajia

o Kaavoitus on aina askeleen edellä. Suunnittelemme uusia,
houkuttelevia alueita hyvissä ajoin ja luomme myös
mahdollisuuksia asuinalueiden ulkopuoliseen asumiseen.mahdollisuuksia asuinalueiden ulkopuoliseen asumiseen.

o Meillä on joustavat ja selkeät rakennuslupaprosessit ja
myönnämme vähintään 100 rakennuslupaa vuosittain

Vuokra-asuntoja laatutietoiselle asiakkaalle

o Vasta rakennetut tai peruskorjatut vuokra-asunnot tarjoavat
laadukasta asumista kuntalaisille ja kuntaan muuttaville

o Muuttopalvelumme auttaa juuri kuntaan muuttaneita
asunnon löytämisessä ja käytännön asioiden
järjestämisessä

Yrityksillä on hyvät toimintamahdollisuudet

o Teollisuustonttitarjonta on riittävä kaikissa kunnanosissa

o Työpaikkojen omavaraisuus on 90 % ja työttömyys alleo Työpaikkojen omavaraisuus on 90 % ja työttömyys alle
5,5 %

o Ensimmäiset yritykset ovat aloittaneet toimintansa
lentoaseman ja Lentokentäntien pohjoispuoleisella
teollisuusalueella

o Vähintään 15 uutta yritystä vuosittain

ELÄVÄ MAASEUTU, JOSSA YRITYKSET KUKOISTAVAT
Maatalous ja turkistarhaus ovat Kruunupyyn luonnollisia
voimavaroja

o Olemme jatkossakin Pohjanmaan suurimpia maatalouskuntia

o
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o Meillä on joustavat ja selkeät ympäristölupaprosessit ja
muutoinkin hyvä ympäristöhallinto

Luonto on meille tärkeä resurssi

o Tuemme hyvien patikointipolkujen kehittämistä ja
kunnossapitoa, jotka houkuttavat ihmisiä

o Matkailu ja luontomatkailu kehittyvät ja ulkokuntalaiset
löytävät Kruunupyyhyn

o Monipuolinen ja kaunis luonto tuodaan esille markkinoinnissa



TAVOITTEET VUODEKSI 2025

MISSÄ TIET KOHTAAVAT

Lentoasema on tärkeä resurssi, joka mahdollistaa myynnin, viennin ja työssäkäynnin

o Työskentelemme sen eteen, että on reittilentoja moneen kohteeseen, yhä enemmän
lomalentoja ja matkustajamääriä, joiden ansiosta lentoaseman kehitys jatkuu

Maantieliikenteen yhteydet mahdollistavat nopean työmatkaliikkumisen

o Työskentelemme sen eteen, että valtatie 8 varustetaan ohituskaistoilla

o Työskentelemme sen eteen, että vaaralliset risteykset Hopsalassa
parannetaan

o Työskentelemme sen eteen, että kantatie 63:n tielinjaus Kruunupyyssä vihdoin
muutetaan

o Työskentelemme sen eteen, että Lentokentäntietä pitkin rakennetaan kevytliikenneväylä

o Työskentelemme sen eteen, että tiekunnossapitoa tehostetaan, jotta tiet ovat turvallisia
sekä kesällä että talvella

o Työskentelemme sen eteen, että rakennetaan kevytliikenneväylä
Valtatie 13 pitkinValtatie 13 pitkin

on tärkeä resurssi, joka mahdollistaa myynnin, viennin ja työssäkäynnin

sen eteen, että on reittilentoja moneen kohteeseen, yhä enemmän
lentoaseman kehitys jatkuu

yhteydet mahdollistavat nopean työmatkaliikkumisen

sen eteen, että valtatie 8 varustetaan ohituskaistoilla

Hopsalassa ja Murikassa vihdoin

sen eteen, että kantatie 63:n tielinjaus Kruunupyyssä vihdoin

sen eteen, että Lentokentäntietä pitkin rakennetaan kevytliikenneväylä

tehostetaan, jotta tiet ovat turvallisia

Työskentelemme sen eteen, että rakennetaan kevytliikenneväylä Eurooppatie 8 ja



AKTIIVISET IHMISET

Kruunupyy on yhtenäinen kunta, täällä puhalletaan yhteen hiileen

o Kansalaistapaamisia järjestetään säännöllisin välein erilaisista
teemoista, keskustelemme ja tiedotamme ajankohtaisista asioista

o Kunnan verkkosivustolle julkaistaan jatkuvasti kyselyitä ja kysymyksiä
ajankohtaisista asioista, näin kuullaan asukkaiden mielipiteitäajankohtaisista asioista, näin kuullaan asukkaiden mielipiteitä

Satsaamme sekä nuorten että vanhojen hyvinvointiin ja olemme
Suomen aktiivisimpia kuntia

o Kootaan hyvinvointistrategia kerran valtuustokaudessa

Järjestötoiminta on runsasta ja talkoohenki vahvaa, tarjotaan
monipuolisia vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia

o Satsaamme vähintään 35 euroa/asukas vuosittain urheiluun,
kulttuuriin, vapaa-aikaan ja hyvinvointiin

o Kolmannelle sektorille tarjotaan mahdollisuuksia järjestää täydentäviä
palveluja edulliseen hintaan kunnan kiinteistöissä

Kansalaisopisto ja Kruunupyyn kansanopisto luovat
yhdessä mielekästä vapaa-ajan tekemistä

o Kursseja löytyy vuosittain n. 7 000 tuntia ympäri
kunnan ja ne kiinnostavat sekä nuoria että vanhoja

Kirjasto toimii kansalaisten käyttämänä olohuoneena
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hiileen

järjestetään säännöllisin välein erilaisista
teemoista, keskustelemme ja tiedotamme ajankohtaisista asioista

verkkosivustolle julkaistaan jatkuvasti kyselyitä ja kysymyksiä

Kirjasto toimii kansalaisten käyttämänä olohuoneena

o Omatoimiaukiolot ja toiminnan kehittäminen lisäävät
kirjaston käyttömahdollisuuksia

Kolmannelle sektorille tarjotaan mahdollisuuksia järjestää täydentäviä
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Kunnan talous on vahva ja tasapainoinen
o Tulos jää useimpina vuosina plussalle ja voimme hoitaa

MAASEUTUKUNTA, JOKA KÄÄNSI TRENDIN

o Tulos jää useimpina vuosina plussalle ja voimme hoitaa
lisälainaa
o Meillä on kilpailukykyinen veropolitiikka

Väkiluku kasvaa, se ei pienene
o Asukasluku kasvaa vuosi vuodelta

Olemme kaksikielinen kunta, joka palvelee molemmilla kielillä
o Palvelun laatua seurataan

Kuntamme on matkalla eteenpäin ja meidän hyvinvoiva henkilökunta viihtyy ja
kehittyy työssään

o Panostamme terveyden
SairauspoissaolojaSairauspoissaoloja
o Henkilökunnan hyvinvointia mitataan

Kunnan omistajapolitiikka on avointa ja selkeää
o Vahvistamme
o Luovumme kiinteistöistä, jotka eivät liity ydintoimintaamme

talous on vahva ja tasapainoinen
jää useimpina vuosina plussalle ja voimme hoitaa lainalyhennykset ilman

MAASEUTUKUNTA, JOKA KÄÄNSI TRENDIN

jää useimpina vuosina plussalle ja voimme hoitaa lainalyhennykset ilman

on kilpailukykyinen veropolitiikka

kasvaa, se ei pienene
kasvaa vuosi vuodelta

kaksikielinen kunta, joka palvelee molemmilla kielillä
laatua seurataan säännöllisillä kyselyillä suomenkielisille asukkaille

on matkalla eteenpäin ja meidän hyvinvoiva henkilökunta viihtyy ja

terveyden edistämiseen ja ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon.
Sairauspoissaoloja mitataan vuosittain ja jäävät alle 12 pvä/vuosiSairauspoissaoloja mitataan vuosittain ja jäävät alle 12 pvä/vuosi

Henkilökunnan hyvinvointia mitataan säännöllisesti jokavuotisella kyselyllä

omistajapolitiikka on avointa ja selkeää
omistajuuttamme entisestään

kiinteistöistä, jotka eivät liity ydintoimintaamme
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