
 

 

 

Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI | p. +358 (0)8 469 11 | Y-tunnus 0185924-7 | www.kalajoki.fi 

 

 

KALAJOEN KAUPUNKIKONSERNIN STRATEGIA 

KH 7.12.2016 
KV 20.12.2016 

 
 
I Kalajoen kaupunkikonsernin yhteiset strategiset tavoitteet 

Väestökehitys 

 Työikäisen väestön määrä säilyy vähintään vuoden 2015 tasolla seuraavan 10 vuoden ajan.  

 Vuonna 2015 oli 7 083 työikäistä (17–64 -vuotiasta).   

 Kokonaisväestömäärää kasvaa noin 80 asukkaalla vuodessa.  

 Väkilukutavoite vuodelle 2021 on vähintään 13 095 asukasta. Tavoitteen toteutumisen painopisteenä 
on ydinvoimahankkeen laajin rakennusvaihe 

 

Työpaikkakehitys 

 Työpaikkojen bruttolisäys on noin 40 työpaikkaa vuosittain  

 Työpaikkojen määrä vuonna 2014 oli 4 569. 

 Naisilla ja miehillä on yhtäläiset työnsaantimahdollisuudet 

 Kalajoella työssäkäyvistä vuonna 2014 oli miehiä 56 %:a ja naisia 44 %:a.  
 

Kaupunkikonsernin talous 

 Konsernin vuosikate on vuositasolla yli suunnitelmapoistojen 

 Konsernin nettovelka on keskimäärin viiden vuoden aikajaksolla enintään 4 000 euroa asukasta kohti  

 Konsernivelka on enintään valtakunnan konsernivelan keskimääräisessä tasossa, kuitenkin enintään 5 500     
   euroa asukasta kohti  

 Verotus ja julkisten palvelujen maksut ovat korkeintaan alueen keskiarvossa 
 

Yhteisöllisyys ja päätöksenteko 

 Kalajoki on haluttu yhteistyökumppani; kaupunki on mukana aktiivisesti sekä alueellisessa yhteistyössä että    
   muissa yhteistyöverkostoissa 

 Kaupunki edistää yhteisöllisyyttä kaupungin toiminnoissa ja kaupunkirakenteen kehittämisessä yhdessä 
   yksityisen ja kolmannen sektorin sekä kylien kanssa 

 Kalajoki edistää kansainvälistymistä erityisesti matkailussa ja koulutuksessa sekä tarpeen mukaan muissa   
    toiminnoissa 

 Päätöksenteko ja johtaminen ovat dynaamista ja osallistavaa ennakoiden toimintaympäristössä tapahtuvia     
   muutoksia 

 

Palvelutuotanto 

 Järjestetään palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti  

 Palvelutuotannossa näkyy asiakaslähtöisyys, positiivisuus, uudistumiskyky ja poikkihallinnollinen toimintatapa 

 Kehitetään kunnan toimintaprosesseja sekä kuntalaisen sähköistä asiointia  

 Kehitetään henkilöstön ammattitaitoa toimintaympäristön muutoksia ennakoiden ja tuottavuutta parantaen 
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II Elinvoiman kehittämisen tavoitteet 

 

Kalajoki on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan houkuttelevin asuinpaikka ja työskentely-

ympäristö 

• Panostetaan kaavoituksessa ja maanhankinnassa ensisijaisesti vetovoimaisiin alueisiin 
• Turvataan monipuolinen asumispalvelutarjonta 
• Mahdollistetaan työn ja vapaa-ajan yhdistäminen  
• Myydään aktiivisesti Kalajokea asuin- ja yrityspaikkana  
• Panostetaan monipuolisen yrityskannan kehittämiseen  
• Järjestetään nykyaikaisia eri tarpeisiin vastaavia varhaiskasvatuspalveluita 
 

Luodaan keskustasta ja taajamista entistä elinvoimaisempia kohtaamispaikkoja 

• Luodaan laadukas ja tiivis monipuolisten julkisten ja yksityisten palveluiden keskittymä 
• Tehdään Kalajoen keskustasta kaupunkilaisten kohtaamispaikka 
• Ylläpidetään viihtyisä keskustaympäristö (katutilat, rakennuskanta, puistot ja joki) 

 

Kalajoella on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan monimuotoisin ja aktiivisin tapahtuma-,  

urheilu-, liikunta- ja kulttuuritoiminta 

• Kehitetään Kalajoki Akatemian urheilutoiminta laajuudeltaan urheiluopiston tasoiseksi  
• Panostetaan Kalajoki Akatemian osalta ylikunnallisesti vetovoimaisiin toimenpiteisiin 
• Lisätään ympärivuotista tapahtumatuotantoa  
 

Kalajoella on korkeatasoiset opetuspalvelut, joka sisältää ylivertaisen valinnaisainetarjonnan ja 

yrittäjyyskasvatuksen laadukkaissa oppimisympäristöissä 

• Kalajoki on tunnettu terveellisistä ja turvallisista kouluista 
• Monipuolistetaan ja parannetaan urheilu- ja kulttuuritarjontaa 
• Laajennetaan kielikoulutustarjontaa 
• Lisätään englanninkielistä koulutusta ja mahdollistetaan tutkinnon suorittaminen englannin kielellä 
• Varmistetaan, että ammatillisen koulutuksen tarjonta vastaa Kalajoen työvoimatarvetta 
• Annetaan yrittäjyyskasvatusta koko koulutuksen läpileikkaavana 
• Rakennetaan kansainvälinen kumppanuusverkosto hyödyntäen matkailua 
• Turvataan jatko-opintomahdollisuudet alueella 
 

Kalajoki on yksi Suomen johtavista kansainvälisistä matkailukeskuksista 2025, jossa on 80 M€ matkailutulo, 

24 000 vuodepaikkaa, 1 200 000 yöpymisvuorokautta, 150 matkailuyritystä ja 800 matkailualan työpaikkaa 

• Matkailun kasvuohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutus 
• Suunnitellaan uudelleen Hiekkasärkkien ydinalueen toiminnot 
• Laajennetaan, modernisoidaan, kehitetään ja kansainvälistetään matkailukeskuksen toimintoja 
 

Kalajoen Satama Perämeren suurimpana sahatavaran vientisatamana kasvattaa satamatoimialalla 

markkinaosuuttaan 

• Kehitetään liikennemääriä vuositasolla paremmin kuin toimialalla keskimäärin 
• Nostetaan sataman näkyvyyttä ja keskitytään täsmämarkkinointiin 
• Toimitaan aktiivisesti ydinvoimahankkeessa  
 

Sote- ja maakuntahallintouudistuksessa tavoitellaan aluetuotantomallia, jossa Kalajoki on yksi vahva 

tuotantopaikka 

• Uudelleenorganisoidutaan menestyksellisesti osana isoa muutosta  
• Ennakoidaan toimintaympäristön muutoksia ja tehdään tarvittavat toimenpiteet ajoissa 
• Säilytetään kustannustehokas ja laadukas palvelutuotanto  
• Etsitään uusia avauksia palveluiden tuotantoon  
• Luodaan edellytykset työpaikkojen säilymiselle ja uusien syntymiselle Kalajoelle  

 


