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Kuntastrategian uudistamisen tausta
• Koronavirus on muuttanut maailmaa lyhytkestoisesti sekä 

pysyvämmin. Emme tiedä akuutin koronakriisin kestoa tai sitä mitkä 
korona-ajan ilmiöt jäävät pysyviksi ja mitkä ohimeneviksi.

• 2019 päivitetty kuntastrategia on tehty aivan toisenlaisten 
olosuhteiden vallitessa – kuntastrategian uudistustarve normaalia 
vuotuista päivitystä suurempi.

• Muuttuneet olosuhteet luovat myös mahdollisuuksia
• Koronaepidemian jälkeistä ”uutta normaalia” on miltei mahdoton 

ennustaa. Tämän vuoksi painopisteiden sekä tavoitteiden 
suunnittelujänne on vain 2 vuotta.

• Etätyö
• Digitaalisaatio
• Kotimaan matkailu – lähimatkailu
• Monipaikkaisuus (etätöissä 

mökillä)
• Maalle muutto
• Luonnon arvostaminen sekä 

luonnossa liikkuminen

• Yleisötilaisuudet, ihmisten väliset 
lähikontaktit

• Ulkomaan matkailu
• Yleisesti taloustilanne
• Työllisyys
• Globalisaatio 

↑ Korona-ajan ilmiöitä ↓



Arvot
Asukas- ja asiakaslähtöisyys

Suvaitsevaisuus, 
inhimillisyys ja tasa-arvo

Tuloksellisuus ja 
vaikuttavuus

Kestävä kehitys

Visio 2025
Kasvava Virolahti 

Slogan
Virolahti – aivan rajalla



Arvot
Asukas- ja asiakaslähtöisyys
Kaikessa toiminnassa arvostetaan niin kunnan asukkaiden kuin 
asiakkaidenkin tarpeita ja tavoitteita. Asukas- ja asiakaslähtöisyys 
koskee sekä asukkaille ja asiakkaille tarjottavia palveluja että 
organisaation sisäisiä  palveluja

Suvaitsevaisuus, inhimillisyys ja tasa-arvo
Kaiken toiminnan perustana on toisten ajatusten 
arvostaminen, eri mielipiteiden yhtäläinen 
kuunteleminen, ihmisten tasa-arvoinen, 
oikeudenmukainen ja hyvä kohtelu sekä erilaisuuden 
ymmärtäminen. 

Tuloksellisuus ja vaikuttavuus
Toimimme jatkuvan parantamisen periaatteella. 
Toimintaa tarkastellaan systemaattisesti 
vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden 
näkökulmista

Kestävä kehitys
Kaikkea toimintaa arvioitaessa ja kehitettäessä otetaan huomioon 
kestävän taloudenpidon rinnalla myös ekologisen ja sosiaalisen 
kestävyyden näkökulmat. Kestävän kehityksen periaatteiden 
huomioimisessa olennaista on myös historiallisen ja kulttuurisen 
perinnön vaaliminen että monikulttuurisuuden kunnioittaminen.



•● Lainakannan kasvun hillitseminen
•● Ulkopuolisen rahoituksen 
hankkiminen

•● Tulopohjan laajentaminen
Terve talous

• Tavoitteena: Kymenlaakson 
yrittäjäystävällisin kunta – palvelu pelaa

• Vaalimaan ostosmatkailualue
• Klamilan satamasta matkailu- ja 

tapahtumakeskus
• Hurpun matkailukohde 
• Rekry-yhteistyö kuntaan sijoittuvien yritysten 

kanssa

Elinkeino edellä

Painopisteet ja tavoitteet 2021-2022



• Merellistä asumista Virolahdella - uusitaan 
merenranta-alueiden rantayleiskaava.

• Pajulahden asuinalue
• Tietoliikenneyhteydet/valokuitu -hanke
• Yleinen siisteys + kunnan rakennukset, joille ei ole 

käyttöä ja ovat elinkaarensa päässä – puretaan.
• Virkistysalueet ja harrastusmahdollisuudet

Laadukas 
asuinympäristö

• Virojoen uusi päiväkoti 8/2022
• Virolahden lukion erikoistuminen sekä 

oppilasmäärän ja jatkuvuuden turvaaminen
• Vähintään nykyisen tasoiset ja laajuiset sote-

palvelut
• Varmistetaan laadukas varhaiskasvatus
• Ennakoivat hyte-palvelut

Toimivat 
palvelut

• Kunta-, yritys-, asukas- ja 
matkailijamarkkinointi

• Asiakaspalvelutilanteet hoidetaan hyvin
• Hyödynnetään some-markkinointia
• Suunnitelmallisuus: kokonaisuus sekä 

kampanjakohtaisesti. 

Markkinointi

Painopisteet ja tavoitteet 2021-2022
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