
Jatko-opintopaikkojen houkuttavuus kasvaa
Korkeakoulujen hakijamäärä/ aloituspaikka
Aloituspaikkojen lkm. (OSAO, OAMK, Yliopisto)
Kattavat koulutusohjelmat ja riittävät hakijamäärät
Koulutustarjonta, opinnäytetyöt ja 
tutkimushankkeet

ELINVOIMA

Työllisyys
Työpaikkojen määrä kasvaa (kpl)
Työllisyysaste paranee, työllisyysaste (%)
Työllistymispolkujen löytyminen
Avoimet työpaikat
Työpaikkaomavaraisuusaste 
Työpaikat: alkutuotanto , jalostus,  palvelut (%)
Työttömyys

Kaavoitus ja maankäyttö

Liikkuminen 

Mittareita kuntastrategioissa

Koulutus

Yritysten määrä
Uusien yritysten määrä kasvaa/vuosi, nettolisäys (kpl)
Aloittaneiden yritysten määrän kehitys (yritysperustanta)
Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrän kehitys yksityisellä 
sektorilla yrityksen koon ja toimialan mukaan
Yritysten sijoittuminen
Kunnan yrittäjämyönteisyys
Elinkeinorakenteen monipuolisuus ja yrittäjyyden edistäminen
Yritystyytyväisyys
Hyvä yrittäjyysilmapiiri, yrittäjyysvaikutusten arviointi -mittarin 
käyttö 
Yritysilmapiiri/sijoitus
Kv. ja kansallisilla markkinoilla toimivien yritysten sijoittuminen 
aktiivisten myyntitoimien seurauksena
Yrittäjien elinkeinopolitiikan mittariston kokonaisarvosana nousee
Työvoiman parantunut tarjonta

Yritykset ja yrittäminen

Maankäytön suunnitelmallisuus ja kasvua tukeva maankäyttö
Puistojen ja yleisten alueiden investointeja lisätään (M€/vuosi)
Liikenneturvallisuus-suunnitelman toteuttaminen. Suunnitelma 
päivitetään vuosittain. Tavoitteena mm. liikenteen henkilövahinko-
onnettomuuksien vähentyminen, onnettomuuksien määrä (kpl)
Keskustan kaupalliset palvelut
Keskustan asukasmäärä

 

Rakennettavien yritystonttien määrä
Tonttivaranto monipuolistuu, kaava-alue (kpl), maaseutu (kpl)
MAL –aiesopimuksen mukainen  vuosittainen asuntotuotanto
Valmistuneet asunnot
Monipuolinen asuintonttitarjonta 
Tontteja (2 v. tarve), kaava (5 v. tarve), raakamaata (10 v. tarve) - 
seuranta vuositasolla

Tontit ja rakentaminen

Väestö- ja nettomuuttotilastot 
Positiivinen väestönkasvu
Asukasluvun positiivinen kehitys
Lasten ja nuorten määrän kasvu
Nuorten aikuisten paluumuutto
Väestön ikärakenne

Väestö  
Kansainväliset lentoyhteydet
Kaksoisraiteen toteutuminen
Satamaliikenne
Työmatkapalvelusetelin käyttäjämäärät
Julkisen liikenteen vuorot
Pendelöijät
Vuorojen määrän kasvu
Lentoyhteydet toimivat



ELINVOIMA

Matkailu
Matkailukohteiden kävijämäärät, 
reitistön pituus, mediaosumat, palaute
Matkailijamäärät
Seudun matkailuyritysten liikevaihdon 
kasvu

Vienti ja alueen talous
Liikevaihdon, palkkasumman ja viennin määrä
Aluekansantuote kasvaa
Kokonaisvienti (€), viennin kasvu
Pääomasijoitukset
Yritysten liikevaihdon kasvu
Terminaaleissa käsiteltyä rahtia (t.)
Konttien määrä
Onnistuneiden omistajavaihdosten määrä

Paikallisuus ja hankinnat
Kaupungin hankintojen paikallisuusaste
Hankintapoliittisen ohjelman noudattaminen
Paikallisilta pk-yrityksiltä tehtävien hankintojen määrä

Verotulot
Verotulokehitys
Kunnallisverotulon kehitys
Yhteisöverotulon kehitys

Kehitys ja kansainvälisyys

Viestintä, markkinointi ja tapahtumat
  

Mittareita kuntastrategioissa

Strategiasta johdettujen 
kansainvälisyystavoitteiden 
toteutuminen
Innovaatioallianssin indikaattorit
T&K –menot
AKR -rahojen määrä

Näkyvyys
Yhteydenotot
Kokonaisvaikutelma kunnasta
Aktiivinen markkinointi ja imagon kehittäminen
Yhteiset tapahtumat
Tilaisuudet
Tapahtumat
Kävijämäärät


