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1 Kuntastrategiamme tausta ja tarkoitus 
Närpiön kaupungin kuntastrategian laatimisen taustalla on kuntalain säädös, 
jonka mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan 
toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista (§ 37). Kuntalain mukaan stra-
tegiassa tulee ottaa huomioon:

• kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen,
• palvelujen järjestäminen ja tuottaminen,
• kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet,
• omistajapolitiikka,
• henkilöstöpolitiikka,
• kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet,
• elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Yllä mainitut näkökohdat on otettu huomioon mittavassa strategiatyössä ja 
tavoitteet on dokumentoitu siltä osin kuin ne määrittävät kunnan kehityssuuntaa 
ja painopisteitä. Närpiön kaupungin strategia sisältää näin ollen kuntalain kunta-
strategialta edellyttämän dokumentaation.

Strategiatyö perustuu kuntalain edellyttämällä tavalla arvioon kunnan nykyti-
lanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista 
kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen 
toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategia on otettava huomioon kunnan 
talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa (kuntalaki 110 §), ja se tarkist-
etaan vähintään kerran valtuuston toimikauden aikana.

Strategian tarkoituksena on siis luoda perusta ja muodostaa yhteisymmärrys 
kunnan kehityssuunnasta ja tärkeimmistä painopistealueista. Se toimii kunnan 
päättäjien ja henkilökunnan tärkeimpänä strategisena ohjausasiakirjana. Strate-
gian linjaukset ovat toimintasuunnitelman tavoitteiden, tehtävien päätösten ja 
toteutettujen konkreettisten toimenpiteiden perusta.

Tavoitteena on, että Närpiön kaupungin strategia olisi niin helposti ymmärrettävä, 
tiivis ja selkeä, että sitä voitaisiin käyttää lähtökohtana myös kunnan asukkaiden 
ja yrittäjien sekä ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa käytävässä vuoro-
puhelussa. Pitkän aikavälin kestävä kehitys kohti valittuja painopistealueita ja 
asetettuja tavoitteita edellyttää jatkuvaa yhteistyötä, vuoropuhelua ja viestintää 
sisäisesti kunnassa sekä kunnan ulkopuolisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa. 
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Keskeisenä painopistealueena on kuluvalla kaudella hyvien yhteistyömuotojen 
luominen Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa, jolloin erityisen tärkeitä ovat 
asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, työllisyyteen ja kotouttamiseen liittyvät 
rajapinnat.

Koska strategian kohderyhmä on laaja, olemme laatineet sen yhteistyössä kes-
keisten sidosryhmien kanssa. Kuntalaiset ja henkilöstö ovat osallistuneet vastaa-
malla kyselyihin. Kunnan johtoryhmä, kaupungin esimiehet, kaupunginvaltuuston 
luottamushenkilöt ja vaikuttamistoimielimet ovat osallistuneet työpajoihin. Kau-
pungin yrittäjien edustajat ovat oma-aloitteisesti tuoneet esille omia näkemyk-
siään. Lasten ja nuorten tulevaisuuden näkymät ja heille tärkeät asiat välittyvät 
kaupungin varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten ja yläkoululaisten tekemien 
piirustusten kautta. Yhteenveto näistä ajatuksista esitetään lyhyesti toimintay-
mpäristöanalyysin yhteydessä. Strategiatyön tukena on käytetty Pohjanmaan 
maakunnassa samaan aikaan tehdyn strategiatyön keskeisiä tekijöitä, kuten myös 
saatavilla olleita ajankohtaisia valtakunnallisia tilastotietoja ja ennusteita.

2 Keskeistä tietoa Närpiöstä strategian lähtökohdaksi
Närpiöllä on vahvat historialliset juuret, jotka näkyvät myös väestössä. Ensim-
mäiset merkinnät Närpiön pitäjästä tehtiin jo vuonna 1331. Vuoden 1340 tie-
noilla Pohjanmaan rannikkoalue jaettiin kolmeen pitäjään, jotka olivat Närpiö, 
Mustasaari ja Pedersöre. Närpiön pitäjään kuuluivat aluksi seuraavat sittemmin 
itsenäistyneet kunnat Siipyy, Lapväärtti, Tiukka, Kristiinankaupunki, Kaskinen, 
Närpiö, Ylimarkku, Pirttikylä, Korsnäs, Petolahti ja Bergö. Myös nykyiset kokonaan 
suomenkieliset Teuva, Isojoki ja Karijoki kuuluivat Närpiön seurakuntaan. Närpiön 
kaupungin nykyiset rajat vahvistettiin vuonna 1973, kun uuden kunnan muodos-
tivat Närpiö, Ylimarkku, Pirttikylä ja osa Korsnäsin kunnasta. Uuden kunnan rajat 
säädettiin lopullisiksi vuonna 1975, kun osia pohjoisesta Pirttikylästä siirrettiin 
Maalahden kunnalle. Närpiön kunta muutettiin presidentin asetuksella Närpiön 
kaupungiksi 1.1.1993. Valtioneuvosto vahvisti vuonna 2015 Närpiön kaupungin 
vapaaehtoisesti kaksikieliseksi.

Maantieteellisesti Närpiötä voidaan luonnehtia rannikkokaupungiksi. Rantaviivan 
pituus on 45 kilometriä, mutta merenlahtien ja saarten ansiosta rantaviivan koko-
naispituus on noin 700 kilometriä. Kaupungin maapinta-ala on 978 km². Asutus 
on keskittynyt osittain niin sanottuihin rantakyliin ja osittain Närpiönjokea ympär-
öivään jokilaaksoon. Kylärakenne on erittäin vakaa. Pitkälti merestä noussut maa 
soveltuu maa- ja metsätalouskäyttöön, mutta myös kestävään energiantuotan-
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toon. Laajalle alueelle levittäytyvässä kunnassa luonto on lähellä. Metsät, saaris-
to ja meri tarjoavat mahdollisuuksia veneillä, viettää mökkielämää ja harrastaa 
metsästystä ja kalastusta. Luonnonkauniita alueita ovat esim. Gåshällan, Pirtti-
kylän Sahnemossen, Ylimarkun Högåsen ja Susivuoren vapaa-aikakeskus.

Tärkeimmät liikenneyhteydet muualle päin ovat 5 kilometrin etäisyydellä Närpi-
ön keskustasta kulkeva Valtatie 8 ja kantatie 67 Seinäjoen suuntaan. Linja-autoja 
kulkee säännöllisesti, mutta koronapandemia on selvästi vaikuttanut yhteyksien 
tiheyteen. Kaskisten ja Seinäjoen välinen rautatie kulkee kaupungin läpi ja lähin 
tavaraliikenneasema on Kaskisissa. Lähin matkustajarautatieasema on Vaasassa, 
samoin kuin lähin lentokenttä. Lähin syväsatama sijaitsee Kaskisissa 13 kilometrin 
päässä Närpiön keskustasta. Laaja valokuitukaapeliverkko, kaukolämpökeskukset 
sekä suuret investoinnit tuulivoimaan ja muuhun uusiutuvaan energiaan ovat 
tulevaisuuden voimavaroja.

Närpiön kaupungin väkiluku oli 9562 joulukuussa 2021. Viime vuosina väestönke-
hitys on ollut nousujohteista lähinnä ulkomailta suuntautuvan muuton ansiosta. 
Kielisuhteesta voidaan todeta, että vuonna 2021 ruotsia (76,4 %) ja suomea (5,3 
%) äidinkielenään puhuvien osuus väheni entisestään, kun taas muuta kuin suo-
mea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus (18,3 %) jatkoi kasvuaan. Närpiön 
monikielisyys, kansainväliset verkostot sekä kulttuurien ja muuttovirtojen tunte-
mus ovat selkeitä voimavaroja tulevalle kehitykselle. Muuttoliikkeet ovat useasti 
vaikuttaneet Närpiön väkilukuun. 1950- ja 60-luvuilla maastamuutto oli erittäin 
voimakasta monien nuorempien ikäluokkien edustajien muuttaessa pois, pääa-
siassa Ruotsiin. Muita maastamuuttomalleja syntyi vuosien 1974 - 75 taantuman 
aikaan jatkuen vuoteen 1980. Tällä hetkellä maastamuutto on vähentynyt ja pysy-
tellyt 2000-luvulla tasaisena. 1970-luvun puoliväliin mennessä Närpiön syntynei-
den enemmyys kääntyi vähemmyydeksi, eli vuotuinen kuolleiden määrä ylitti syn-
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tyneiden määrän. Suuntaus on jatkunut aina tähän päivään asti. Syntyvyys ei silti 
ole ollut erityisen vähäistä, vaan hiukan maan keskiarvon yläpuolella. Useimmat 
mittarit osoittavat, että Närpiön väestö voi paremmin ja elää maan keskiarvoa 
pidempään. Tästä huolimatta huolenaiheitakin on, esim. mielenterveysongelmat 
ja päihteiden käyttö.

Närpiössä on jo pitkään panostettu hyviin ja helposti saavutettaviin palveluihin, 
joita osaava ja mukava henkilökunta tarjoaa sekä ruotsiksi että suomeksi. Ruot-
sinkielistä varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta tarjotaan useissa 
kunnan yksiköissä. Toiminta on kehityskeskeistä. Suomenkielinen varhaiskasvatus 
ja koulutus järjestetään yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Yhteistyö Pohjanma-
an hyvinvointialueen kanssa takaa asukkaille perusturvapalvelut eri elämänvai-
heissa, painottaen lähipalveluja. Asukkaan ja kuntapalvelujen välinen etäisyys on 
vähäinen ja tarjolla on monia osallistumismahdollisuuksia. Inhimillinen kontakti, 
maahanmuuttajien tukipalvelut ja sujuva vuoropuhelu auttavat kaikki osaltaan 
muodostamaan turvallisen Närpiön kaikille. Vahva sosiaalinen pääoma perustuu 
aktiiviseen yhdistystoimintaan. Musiikkia, urheilua ja kulttuuria voi harrastaa 
monipuolisesti ja lukuisten yhdistysten kautta. Elinvoimaiset yhdistykset mahdol-
listavat sen, että kuntalaiset voivat harrastaa monenlaista urheilua, kulttuuria, 
musiikkia ja muuta virkistystoimintaa. Ne luovat myös osaltaan kaupungille luon-
teenomaista yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yrittäjähenkeä. Periaate keskittää 
eri toimintoja on johtanut muun muassa taloon ”Mitt i stan” (Keskellä kaupun-
kia), johon on koottu saman katon alle useita erilaisia palveluja ja toimijoita.

Usko tulevaisuuteen ja tarmokas tekemisen meininki ovat käsin kosketeltavia 
Närpiössä. Paikkakunnan elinvoimainen vihannesten viljely tuottaa yli puolet Suo-
men tomaateista ja kurkuista. Metalliteollisuus on merkittävä kansainvälisestikin 
suuntautunut työnantaja. Närpiön vientituotteita ovat laadukkaat vuoteet, tasok-
kaat puhtaanapitoajoneuvot ja kuorma-autojen perävaunut. Virkeän yritystoimin-
nan johdosta Närpiössä myös kulutetaan enemmän energiaa kuin suomalaisessa 
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keskivertokunnassa. Kaupungille on ominaista korkea yrittäjätiheys ja pienyrityk-
sissä on laajaa osaamista ja kykyä erikoistumiseen. Ravintoloiden ja lähikauppo-
jen valikoima on laajentunut. Saaristo tarjoaa laajat mahdollisuudet kasvavalle 
matkailuelinkeinolle.

Kaupungin talous on terveellä pohjalla. Aktiivinen yrittäjyys, kasvava väestö, 
panostaminen uusiutuviin energiamuotoihin ja matala työttömyys ovat vakaan 
kuntatalouden kannalta tärkeitä tekijöitä. Kaupunki suuntaa vahvasti tulevaisuu-
teen, minkä johdosta viime vuosina on tehty suuria investointeja varhaiskasva-
tuksen, koulutoimen ja terveydenhuollon ajanmukaisiin ja käyttötaloudellisesti 
tehokkaisiin tiloihin. Investointipaineet jatkuvat lähivuosina, mutta kaupungin 
päättäjät ovat myös määrittäneet selkeät kehykset lainanottamiselle, mikä vahvis-
taa talouden ennustettavuutta.

 

Tietoa Närpiöstä 
• Väkiluku ja ikärakenne: 9 562 henkilöä (Tilastokeskus 31.12.2021) 
• 0-14-vuotiaiden osuus on 15,9 %, 15-64-vuotiaiden 55,4 % ja yli 65-vuotiai-

den 28,6 % (Tilastokeskus 31.12.2021) 
• Kielet: 76,4 % ruotsinkielisiä, 5,3 % suomenkielisiä ja 18,3 % muunkielisiä 

(Tilastokeskus 31.12.2021) 
• Pinta-ala: 2 334,14 km², josta 978 km² on maata (LUKE) 
• Työttömyysprosentti 3,6 % (Heinäkuu 2022) 
• Elinkeinorakenne: työpaikkojen kokonaislukumäärä 4527, joista 23,1 % maa- 

ja metsätaloudessa, 20,9 % teollisuudessa ja rakennusalalla, 54,2 % palvelua-
lalla ja 1,8 % muita (Närpiön kaupungin toimintakertomus 2021) 

• Sairastavuusindeksi oli vuonna 2017 83,3% (Sotkanet) 
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3 Toimintaympäristöanalyysi
Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta sitä voi ennakoida esimerkiksi työstämällä 
skenaarioita ja tunnistamalla mahdollisuuksia visioiden muodossa. Toimintay-
mpäristöanalyysin tarkoituksena on kuvitella, miten olosuhteet voivat muuttua, 
mitkä suuntaukset voivat vaikuttaa kehitykseen, mitä voidaan pitää mahdollise-
na, todennäköisenä tai toivottavana. Mahdollisten, todennäköisten ja toivottu-
jen tapahtumien kirjo on loputon ja kaiken tulevaisuutta käsittelevän ajattelun 
tarkoituksena on tuottaa parempia ideoita ja selvittää, mitä olisi tehtävä nyt. (vrt. 
Johannes Koponen, 25.11.2020) 

”Jos emme ymmärrä, missä olemme nyt, on vielä vaikeampaa kuvitella tule-
vaisuutta.” (Johannes Koponen)

Osa Pohjanmaan liiton maakuntastrategiassa tunnistetuista maailmanlaajuisista 
megatrendeistä, jotka ovat luoneet lähtökohdan Närpiön kaupungin strategiaty-
ölle, on kuvattu alla olevassa kuviossa 1.

 
Kuvio 1. Globaalit ja kansalliset megatrendit. 

Maailmanpolitiikan 
moninapaisuus

Euroopan unionin kehitys
Demokratian haasteet

Lainsäädännön muutokset
Keskittyminen

Globaalin talouden muutos
Palvelu- ja tietovaltaistuminen

Alustatalouden kasvu
Osaamisen merkityksen kasvu

Kiertotalouden merkityksen kasvu
Julkisen talouden kestävyys

 
Ilmastonmuutos

Luonnon tilan heikkeneminen ja
monimuotoisuuden

väheneminen
Resurssien ylikulutus

 
Kaupungistuminen

Väestön ikääntyminen
Työn ja toimeentulon murros

Eriarvoistumisen uhka 
Yhteiskunnan jakautuminen

Globaalit muuttoliikkeet
Kuluttajien muuttuvat vaatimukset

 
Neljäs teollinen vallankumous
Älykäs datan hyödyntäminen

Kyberturvallisuus ja
hybridivaikuttaminen

Uusiutuvien energialähteiden
hyödyntäminen

Terveysteknologian yleistyminen
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Kaikki painopistealueet koskevat myös monin tavoin Närpiötä. Väestökehityksen 
ja muuttoliikkeiden osalta voidaan todeta Närpiön viime vuosina noudattaneen 
mallia, joka poikkeaa yleisestä suuntauksesta, jonka mukaan maaseudun väestö 
vähenee ja koko Suomen väestö ikääntyy. Tämä johtuu osittain siitä, että Närpiön 
väestö on ikääntynyt keskimäärin muuta maata nopeammin. Työikäisen väestön 
jatkuvan paikkakunnalle muuton ansiosta kyseinen suuntaus on muuttunut niin, 
että ikäkäyrä on kääntynyt päinvastaiseksi väestökehityksen pysyessä nousujoh-
teisena viime vuodet. MDI:n väestöennusteen mukaan nousujohteisuus näyttäisi 
jatkuvan siten, että väestö kasvaa vuoteen 2040 mennessä 5-10 %. On kuitenkin 
huomattava, että tämänkaltainen kehitys on melko riippuvaista paikkakunnalle 
suuntautuvasta muuttoliikkeestä, koska vuoden 2021 tietojen mukaan Närpiö on 
häviöllä maan sisäisissä muuttoliikkeissä. 

Närpiön kaupungin hyvinvointikertomuksen 2017 - 2021 perusteella Närpiö on 
sosiaalisesti vakaa kaupunki, jossa ikäihmisten osuus on suuri, mutta lasten ja 
perheiden osuus kasvussa. Työikäistä väestöä on edelleen maan keskiarvoa vä-
hemmän. Kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus edellyttää hyvää kulttuuri-
tietoisuutta kaikkien ikäryhmien parissa tehtävässä työssä. Väestön koulutustaso 
on noussut, mutta se on edelleen maan keskiarvoa matalampi. Hyvinvointialueen 
ja kunnan on yhdessä kiinnitettävä huomiota nuorten fyysiseen ja psyykkiseen 
terveyteen sekä laittomien päihteiden huomattavasti lisääntyneeseen käyttöön 
nuorten keskuudessa.
 
Hyvinvointialueuudistus ja sitä seurannut valtionosuusjärjestelmien ja veropro-
senttien muutos vaikuttavat selvästi kunnan talouskehitykseen vuodesta 2023 
alkaen. Uudistuksen arvioidaan heikentävän talouden tasapainoa kaksikielisis-
sä kunnissa, kuten Närpiö, Kristiinankaupunki, Korsnäs ja Kaskinen. Uudistus 
luo myös uusia yhteistyön rajapintoja hyvinvointialueen kanssa: oppilashuolto, 
kotouttaminen ja työllisyys. Närpiön kaupunki vuokraa perusturvatoimen kiin-
teistöjä hyvinvointialueelle ainakin lähivuosien ajan. Siivous- ja ruokapalvelujen 
tukipalvelut on yhtiöitettävä, jotta niitä voitaisiin tarjota hyvinvointialueelle 
pidemmällä aikavälillä. Pohjanmaan kunnat tulevat päättämään palvelujen järje-
stämisestä vuoden 2022 aikana. Työvoimapalveluja koskevien valtakunnallisten 
linjausten mukaan Närpiön kokoinen kaupunki ei enää saa järjestää niitä itsenäi-
sesti, vaan on tehtävä yhteistyötä laajemmalla alueella. Uudelleenorganisoinnin 
on määrä astua voimaan vuodesta 2024 eli asianmukaisen valmistelutyön mah-
dollistamiseksi päätökset on tehtävä vuonna 2022.

Muuttuvaan ilmastoon ja kiertotalouteen siirtymiseen liittyy uutta lainsäädäntöä 
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ja sääntelyä, jota ei välttämättä ole kaikilta osin sovitettu Suomen olosuhteisiin 
ja maaseudun infrastruktuuriin. Tämä voi luoda haasteita paikalliselle runsaasti 
energiaa kuluttavalle elinkeinoelämälle. Kestävien energiaratkaisujen lisääminen 
on ajankohtaista sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Närpiön kaupunki on jo 
vuosia keskittynyt ekologisesti ja taloudellisesti kestäviin energia- ja infrastruk-
tuuriratkaisuihin. Vastaavaa kehitystä on nähtävissä myös useissa paikallisissa 
yrityksissä. Työ on ollut pääosin käytännönläheistä ja kansalliset viranomaiset 
saattavat tulevaisuudessa vaatia laajempaa dokumentoitua suunnitelmallisuutta. 
Siksi myös Pohjanmaan visiokehys vuodelle 2050 on ollut yksi toimintaympäristö-
analyysin lähtökohdista. 

 
Kuvio 2. Pohjanmaan visiokehys 2050. 
 
Päiväkotilaisten piirustukset sointuvat mielenkiintoisella tavalla Pohjanmaan 
visiokehyksen 2050 teemoihin. Piirustukset selventävine teksteineen jakautuvat 
sisällöllisesti neljään eri kategoriaan, jotka ovat: usko tulevaisuuteen, palvelutar-
peet, ihmiset, ympäristö ja tekninen kehitys. Lapset kuvailevat tulevaisuutensa 
paikalliseksi, usein erilaisissa palveluammateissa, eikä aineistossa esiinny ilmasto-
huolia. Lasten havainnollistamissa palvelutarpeissa esille tulevat yhteiset elämyk-
set, tilat liikkumiselle ja turvallisuuspalvelut (poliisi, palokunta, monen palvelun 
pelastusajoneuvot). Ihmisiä esiintyy melko vähän, mutta kuvista välittyy ikäluok-
kien kirjo, perheen merkitys, ilo ja mielikuvitus. Monet lapsista ovat kuvanneet 
ympäristöään, jossa tärkeitä elementtejä ovat asuminen, lähiympäristö ja luonto. 
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Joissakin piirustuksissa on viitteitä kaupungistumisen lisääntymiseen. Teknologi-
nen kehitys on selkeä teema, joka näkyy puhelimissa ja sähkökäyttöisissä ja/tai 
itseajavissa autoissa.

Nuorisolla on osittain samanlaisia teemoja piirustuksissaan ja kuvateksteissään. 
Kategoriat ovat seuraavat: Kaupungistuminen, kauppa, ruokapaikat, robotisaatio 
ja muu tekninen kehitys, sekä tuulivoima. Näiden lisäksi aineistossa näkyy yksittä-
isiä viittauksia Närpiön väestökatoon, kulttuurin muutokseen ja esitelläänpä siinä 
peräti ehdotus omaksi vaatemuodiksi. Kouluun ja nuorisotiloihin viitataan vain 
kerran koko aineistossa. Kaupungistumiskategoria oli yleisin ja oppilaat visioivat 
enemmän korkeita taloja ja autoja, enemmän asuntoja, enemmän asukkaita 
ja jopa torilla seisovan Eiffel-tornin. Kaupan alan ja ruokapaikkojen kategoriat 
liittyvät läheisesti kaupungistumisvisioon. Nuoret ajattelevat kauppakeskuksia, 
monipuolisia palveluja, leipomoita, vaatekauppoja, ravintoloita ja vähittäiskaup-
poja. Ruokapaikkojen runsaus, sekä nykyisten että muiden kansallisesti tunnettu-
jen ketjuravintoloiden, olivat toistuva teema aineistossa. Teknologista kehitystä 
hallitsevat robotisaatioon liittyvät tulevaisuuden visiot, jotka voidaan useissa 
tapauksissa yhdistää myös ruokaan, kielipalveluihin ja matkailuun. Muu tekni-
nen kehitys liittyy digitalisaatioon ja sähköautolatureihin, jopa leijuviin autoihin. 
Tuulivoima oli selkeä teema, joka osoittaa, että tuulivoiman uskotaan lisääntyvän 
jatkossa. Joissakin piirustuksissa tuotiin selvästi esille, että liiallinen tuulivoiman 
laajentaminen voi olla haitallista luonnolle.

Muutosilmiöitä tarkasteltaessa voidaan puhua nopeista ja hitaista prosesseista. 
Nopeat koskevat sekä ennakoivaa että reaktiivista elinvoimaa eli kykyä tarttua 
ajankohtaisiin ilmiöihin ja haasteisiin, kuten monipaikkaisuuteen, pätevän työv-
oiman saatavuuteen, kulttuuriin sekä konkreettisiin tulevaisuuden hankkeisiin ja 
kokeiluihin. Hitaat, rakenteelliset elinvoimaprosessit liittyvät esteettömyyteen, 
koulutusrakenteisiin ja taitojen kehittämiseen, talousrakenteeseen, vihreään 
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siirtymään ja digitalisaatioon. Jokaisen kunnan pohdittava, mitä halutaan raken-
taa itse ja mitä rakennetaan yhteistyössä naapurikuntien, muiden yhteistyökump-
paneiden tai ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Asenteiden, toimintakulttuurin ja 
-tapojen muuttaminen voi kestää useita valtuustokausia. (vrt. MDI/Airaksinen, 
31.8.2021)

4 SWOT
Luottamushenkilöt ja esimiehet ovat strategiatyön puitteissa määrittäneet Närpi-
ön vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja riskit seuraavalle nelivuotiskaudel-
le. Myös paikallisen elinkeinoelämän edustajat ovat tuoneet esille näkemyksiään. 
Alla lyhyt esittely näistä.

Närpiön vahvuudet liittyvät väestön luonteenlaatuun, palveluihin ja yrittäjyyteen, 
sekä ympäristöön. Väestöön liittyvät voimavarat kytkeytyvät vahvaan yrittäjyy-
teen, kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, työperäiseen maahan-
muuttoon ja kasvavaan väkilukuun. Yhteiskuntaan, palveluihin ja yrittämiseen 
liittyviä vahvuuksia on lukuisia:

• Paikkakunnalla on kattavat palvelut
• Kaupungin virkamiehet ovat avuliaita ja ratkaisukeskeisiä
• Aktiiviset yhdistykset
• Sosiaalinen media lisää pienyrittäjien mahdollisuuksia markkinoida ja kehitt-

ää toimintaansa
• Kunnan eri osien ominaispiirteet ovat etu
• Koulutustarjonta
• Kyläyhteisöt ja nuoret muuttajat vahvistavat kunnan eri osien elinvoimaa
• Poliittinen yksimielisyys yhteiskunnan kehittämisestä
• Avuliaisuuden perinne

Ympäristöön selkeästi kytkeytyviä vahvuuksia ovat uusiutuva tuulivoima, vihre-
ään energiaan tehdyt investoinnit sekä mielikuva Närpiöstä puhtaana kaupunki-
na.

Havaitut heikkoudet koskevat väestöä, yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja infra-
struktuuria. Useat heikkoudet liittyvät kieleen: sekä puutteisiin viestinnässä eri 
kielillä, mutta myös ruotsin ja/tai suomen kielitaidon puutteeseen. Myös työvoi-
mapula lukeutuu heikkoihin kohtiin. Yhteiskunnan palvelujen kohdalla mainitaan 
valtion viranomaisten katoaminen paikkakunnalta, yksityisen ja julkisen sektorin 
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välisen viestinnän puutteet sekä Närpiön rajallinen markkinoiminen. Ammatilli-
sen koulutuksen tarjonta ei täysin pysty vastaamaan elinkeinoelämän tarpeisiin 
eikä paikkakunnalla ole tarjolla suomenkielisiä koulutusvaihtoehtoja. Infrastruk-
tuurin kohdalla heikkoja kohtia ovat konkreettiset seikat, kuten sähköautojen 
latausasemien, biojätteiden lajittelun ja edullisten asuntojen puute, mutta myös 
tieverkon kunto ja harva joukkoliikenne. Laajalle ulottuva kunta on myös haastava 
palvelujen järjestämisen kannalta.

Riskit liittyvät osittain, mutta eivät täysin heikkouksiin. Ne tarkentuvat väestöön, 
työvoimaan, ilmastonmuutokseen ja teknologiseen kehitykseen. Väestön kohdal-
la on olemassa riski, ettei kotouttamistyö onnistu, luokkaerot kasvavat, kielitaito 
jää heikoksi ja nuorten osallistuminen yhdistystoimintaan sekä yhteiskuntaan 
vähenee. Elinkeinoelämän ja kunnan kannalta kasvava alueellinen kilpailu työpa-
ikoista voi johtaa siihen, ettei paikallisiin tarpeisiin kyetä rekrytoimaan riittävästi 
henkilöstöä. Kunnan erittäin korkea energiankulutustaso on yksi niistä riskeistä, 
joiden voidaan nähdä johtavan epäonnistumiseen kestävään kehitykseen sopeu-
tumisessa. Muita riskejä ovat elinkeinoelämän kehitystä rajoittava lainsäädäntö ja 
ympäristömääräykset, julkisten kulkuneuvojen puute ja puutteellinen kybertur-
vallisuus. Kylien kehityksen katsotaan myös olevan haavoittuva.

Tunnistettuja mahdollisuuksia on runsain mitoin ja ne liittyvät vahvasti vihreään 
siirtymään sekä paikallisesti että alueellisesti, kunnan houkuttelevuuteen paik-
kakuntana kouluttautua, asua ja työskennellä sekä väestön luonteeseen. Myös 
hyvinvointialue tarjoaa monenlaisia uusia vaihtoehtoja. 
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Vihreään siirtymään liittyvät mahdollisuudet ovat varsin monipuolisia: 

• Vaasan akkutehtaat
• Investoinnit vihreään energiaan
• Lisääntynyt matkailutarjonta (esim. metsästys- ja kalaretket)
• Jakamistalous
• Lähiruokapainotteisuus ja ruokahävikin vähentäminen
• Paikallisten kiertotalouteen liittyvien ideoiden kehittäminen
• Sähköautojen latausasemat

Kunnan vetovoimatekijät tarjoavat myös mahdollisuuksia, jotka liittyvät erityisesti 
nykyisten asukkaiden säilyttämiseen ja uusien asukkaiden houkuttelemiseen. 
Näihin tekijöihin kuuluvat laajat palvelut, täydennyskoulutusmahdollisuudet, 
hyvä asuminen kaikille, meren lähellä asuminen, monipuolinen vapaa-aika, 
etätyömahdollisuudet sekä kaupungista löytyvän kielitaidon hyödyntäminen pa-
remmin. Muut mahdollisuudet liittyvät väestörakenteen kohentumiseen, lasten 
syntyvyyteen, työpaikkojen saatavuuteen, suomen kielitaidon paranemiseen sekä 
kotoutumisen hyvään kehitykseen, jonka ansiosta on mahdollista rekrytoida työv-
oimaa ulkomailta yhä useammalle teollisuudenalalle. Mahdollisuuksia tarjoaisivat 
myös rataverkon peruskorjaus ja muun infrastruktuurin kehittäminen, samoin 
kuin panostukset kyberturvallisuuteen ja yrityshotelleihin.
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5 Arvopohja ja visio
Arvopohja ja visio on muotoiltu luottamushenkilöiden ja esimiesten työpajoissa 
tähdentämien näkökohtien perusteella huomioiden eniten kannatusta asukkaille 
ja henkilöstölle suunnatuissa kyselyissä saaneet perusarvot.
 
Närpiön kaupungin arvopohja tiivistyy mottoon ”Eteenpäin yhdessä”, jonka kes-
keisiä arvoja ovat:  

Turvallisuus  Yhdenvertaisuus  Yhteenkuuluvuus 
Osallisuus   Avoimuus   Tulevaisuudenusko
Yritteliäisyys  Osallistaminen   Kestävyys

Visio
Närpiö on turvallinen, perheystävällinen, elinvoimainen ja yritteliäs maaseutu-
kaupunki, jolle keskeistä on ihmisten hyvinvointi. Kommunikoimme avoimesti ym-
märtääksemme toisiamme ja ottaaksemme toisemme huomioon vertaisinamme 
ja tehdäksemme kaupunkimme tarjoamat mahdollisuudet näkyviksi. Panostam-
me korkeaan työllisyyteen, monipuolisiin koulutuspolkuihin ja laajaan vapaa-ajan 
virkistysmahdollisuuksien valikoimaan. 

6 Painopistealueet 2022 - 2025
Yhdistämällä luottamushenkilöiden ja esimiesten työpajoissa esille tuomat näkö-
kohdat, henkilöstön ja asukkaiden parissa tehtyjen kyselytutkimusten tulokset, 
ulkoisten toimijoiden näkemykset sekä lasten ja nuorten antama palaute saadaan 
muotoiltua alla esitellyt painopisteet.
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6.1 Hyvinvointia yhdessä
Ihmisen hyvinvointi syntyy toimimalla yhdessä muiden kanssa. Se on yhtä tärkeää 
kaikissa ikäryhmissä. Närpiön kaupungin painopisteenä on vuodesta 2023 lähtien 
ensisijaisesti ennaltaehkäisevä työ asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
miseksi sekä kaupungin työntekijöiden työnantajana. Työntekijöiden kohdalla 
etusijalle asettuvat hyvä viestintä ja panostukset työterveyteen sekä joustavuu-
teen työjärjestelyissä mahdollisuuksien mukaan. Vastuu asukkaiden hyvinvoinnis-
ta on laajamittaista ja edellyttää pitkän tähtäimen investointeja elinympäristöön, 
hyviin elinolosuhteisiin ja työkyvyn ylläpitämiseen. Tämä edellyttää sujuvaa 
yhteistyötä hyvinvointialueen, paikallisen elinkeinoelämän ja muiden aluevirano-
maisten kanssa.

Laaja valikoima kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluja edellyttää jatkuvaa sujuvaa 
yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja muiden paikallisten, alueellisten ja kansal-
listen järjestöjen kanssa sekä avointa lähestymistapaa innovatiivisiin aloitteisiin. 
Tällä strategiakaudella painotetaan erityisesti perheitä ja muuta toimintaa, jossa 
useampi sukupolvi kohtaa. 
Varhaiskasvatuksella, perusopetuksella ja toisen asteen koulutuksella on keskei-
nen rooli suhteessa nuorten hyvinvointiin. Ehkäisevää päihdetyötä kehitetään 
kattamaan kaikki ikäryhmät.



17 (20)Närpiön kaupungin kuntastrategia  2022 - 2025

6.2 Turvallisuutta yhdessä
Yhdessä voimme rakentaa turvallisen kunnan kaikille asukkaillemme. Siinä 
työkaluina toimivat osallisuus, yhdenvertainen kohtelu ja inkluusio sekä päätök-
sentekoprosesseihin että vuorovaikutukseen asukkaiden kanssa, yrityksissämme, 
yhdistyksissä ja muissa organisaatioissa. Selkeä tiedotus, jatkuva viestintä, osal-
listumismahdollisuudet ja avoimet demokraattiset lähestymistavat luovat luot-
tamusta kaupungin päätöksentekoprosesseihin. Kaupungin toimintaohjelmien ja 
suunnitelmien toimet tukevat osallisuutta.

Haluamme olla saavutettava lapsi- ja perheystävällinen kunta, jossa yksilö on etu-
sijalla. Siksi korostamme avoimuuden merkitystä, avarakatseisuutta, tasa-arvoa, 
hyvää viestintää mahdollisuuksien mukaan myös kunnan yleisimmillä vähem-
mistökielillä ja yhteisiä ympäristöjä, joissa voimme rakentaa yhteisöllisyyttä 
asukkaidemme välille. Jatkamme edelleen panostamista asukkaiden hyvinvointia 
lisääviin ja turvallisuutta luoviin toimenpiteisiin, kuten liikenneturvallisuuden in-
vestointeihin. Pyrimme yhdessä muiden viranomaisten ja kaupungissa toimivien 
yritysten kanssa siihen, että työvoiman rekrytointi tapahtuu valvotusti asukkaiden 
laittoman hyväksikäytön ja heidän turvallisuutensa vaarantumisen estämiseksi.
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6.3 Menestyviä yhdessä
Hyvä koulutus on yksi menestyvän yhteiskunnan avaintekijöistä. Kaupungin oma 
koulutustarjonta tarjoaa hyvän perustan, jolle voidaan yhdessä paikallisten koulu-
tusalan toimijoiden kanssa kehittää joustavia ja houkuttelevia lisäkoulutuspolkuja 
huomioiden asukkaiden monimuotoisuuden ja paikallisen yritysyhteisömme 
tarpeet. Koulutuksissamme on selkeä painotus kieli- ja kulttuurisensitiivisyyteen. 
Voimme edelleen parantaa uusien asukkaiden aiemmin hankitun osaamisen 
arvostamista, jotta uusille asukkaillemme avautuu enemmän urapolkuja nykyisen 
lainsäädännön puitteissa. Kehitetään erilaisia tapoja pitää yhteyttä paikkakunnal-
ta muuttaneiden tutkinnon suorittaneiden ja opiskelijoiden kanssa.

Asennoituminen yrittäjyyden ja yritteliäisyyden kautta on närpiöläisille itsestään 
selvä suhtautumistapa, mutta voimme tehostaa kaupungin tarjoamien mahdol-
lisuuksien markkinointia sekä nykyisille että uusille asukkaille sekä yrityksille. 
Erityisesti on keskityttävä elinkeinoelämäämme ja työpaikkavalikoimaamme 
täydentäviin ja monipuolistaviin yrityksiin, jotka toimivat esim. kiertotalouden, 
jalostuksen ja matkailun parissa.

Närpiön tulee olla houkutteleva asuinpaikka useammille, jolloin tarvitaan asunt-
oja eri hintaluokissa eri puolilla kuntaa sekä mahdollisuus asua luonnon ja meren 
lähellä. 
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6.4 Kestäviä yhdessä
Närpiön kaupungin on oltava taloudellisesti kestävä kaupunki, jossa investointeja 
harkitaan tarkkaan pitkän aikavälin kestävyyden perusteella. Kaikkia kestävyy-
den ulottuvuuksia vahvistetaan ympäristössä, joka edistää monenlaisia kestävän 
kehityksen ratkaisuja yrityksille ja asukkaille. Lähivuosina keskitytään entistä 
enemmän ilmastoälykkäisiin ratkaisuihin, kiertotalouteen ja väestön kiinnostuk-
sen lisäämiseen niitä kohtaan. Närpiön kaupungissa pidetään lähiruokaa, koti-
maisuutta, luomua ja ruokahävikin minimointia keskeisinä seikkoina sekä omassa 
toiminnassa, kansansivistyksessä että suhteessa yhteistyötahoihin.

Uusiutuvien energiamuotojen käyttöön ottamista kannustetaan, kuitenkin siten, 
ettei mitään näistä painoteta yksipuolisesti. Närpiön kaupungin on myös pyrittävä 
järjestämään sähköauton latausmahdollisuuksia kiinteistöjensä yhteyteen. On 
selvitettävä keinoja vahvistaa kestävää joukkoliikennettä. 

Närpiön kaupunki pyrkii soveltamaan kunnallisia, alueellisia ja valtiollisia digi-
taalisia ratkaisuja sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi. Tämä 
tarkoittaa, ettei digitaalisia ratkaisuja saa toteuttaa siten, että jokin väestöryhmä 
syrjäytyy toimintakyvyn, kielellisen tai sosiaalisen aseman perusteella. Yhä digita-
lisoituneessa yhteiskunnassamme on huomioitava tietoturva ja kyberturvallisuus.

7 Seuranta ja arviointi
Strategian toteuttaminen aloitetaan päätösten valmistelun yhteydessä kaupung-
invaltuuston hyväksyttyä strategian keväällä 2022. Valtuusto ohjaa talousarvioty-
ön valmistelua painopisteiden priorisoimisessa siten että toimintasuunnitelman 
tavoitteet konkretisoivat strategian. Strategiaa voidaan näin vuosittain seurata 
luontevana osana toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä tehtävää 
toiminnan arviointia.

Ennen vuonna 2025 alkavaa uutta toimikautta tehdään strategiaa koskeva erityis-
arviointi, jota voidaan käyttää uuden valtuuston strategiatyön perustana. On tär-
keää, että arviointi sisältää niin luottamushenkilöiden, johtavien viranhaltijoiden 
kuin muunkin henkilöstön näkemykset. Arvioinnissa on mahdollisuuksien mukaan 
huomioitava myös muiden asiaankuuluvien toimijoiden, kuten paikallisen elinkei-
noelämän, näkökulma. 
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