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Kuntalaisten osallistaminen
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24.10.2017

Kuntalaisten osallistaminen
KYSELYT INNODUEL-SOVELLUKSELLA:
Lukiolaiset:

Millaisessa Kemissä haluaisit asua tulevaisuudessa? (Tehty toukokuussa)

4.luokkalaiset:

Mikä sinulle on tärkeää Kemissä? (Tehty elokuussa)

Henkilöstö:

Millä keinoilla lisätään Kemin elinvoimaa? (Tehty elokuussa)
Mitkä ovat parhaat keinot sujuvoittaa kuntalaisen arkea? (Tehty elokuussa)
Millä keinoilla kaupunkimme asukkaista tulisi hyvinvoivempia ja terveempiä?
(Tehty syyskuussa)
Mitä sinä tekisit kaupunkimme talouden tasapainottamiseksi? (Tehty syyskuussa)

Kaupunkilaiset: Mihin asioihin Kemin kehittämisessä pitäisi panostaa? (Tehty syys-lokakuussa)

MUUT AINEISTOT:
Päiväkodeilta on saatu lasten tuottamaa aineistoa, esim. millainen on unelmieni Kemi
Ikäihmisten näkemyksiä kerättiin Seniorimessuilla 5.10.2017 kyselylomakkeen avulla: Mihin asioihin Kemin
kehittämisessä pitäisi panostaa?

Kemin asukaskysely ja yrittäjäkysely (Redocap Oy:n toteuttamat kyselyt)
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Kemin kaupungin henkilöstön näkemykset strategisten päämäärien tärkeimmistä sisällöistä
Hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen
Lapset ja
nuoret,
opiskelupaikat
Työpaikat,
yritykset

Viihtyisä,
esteetön,
turvallinen
ympäristö
Ennaltaehkäisevä sosiaalija terveydenhuolto
Kuntalaisten
osallisuus ja
yhteisöllisyys
Palveluiden
saatavuuden ja
laadun
kehittäminen

Sujuva arki

Panostetaan lapsiin ja nuoriin:
varhaiskasvatus, peruskoulu,
iltapäivätoiminta, lukio, lasten ja
nuorten liikkuminen, ryhmäkoot
Lisätään työpaikkoja/tuetaan
työpaikkojen syntymistä

Elinvoiman edistäminen
Panostetaan lapsiin/lapsiperheisiin ja
nuoriin: koulutukseen, oppilaitosten
säilymiseen

Pidetään ympäristö viihtyisänä,
esteettömänä ja turvallisena

Tasapainoinen talous
Panostetaan lapsiin ja nuoriin, koulutukseen

Panostetaan työllisyyteen ja yrityksiin, Kohdennetaan voimavaroja yritysten
työllistämiseen
houkuttelemiseksi Kemiin
Kehitetään kasvualoja: matkailu, kiertoja biotalous, teknologia, kotiin vietävät
palvelut, etätyö/paikasta riippumaton
työ
Panostetaan viihtyisyyteen ja vapaa- Terveet työtilat
ajan mahdollisuuksiin: vihreä ja
vehreä kulttuuri- ja tapahtumakaupunki

Kehitetään ennaltaehkäisevää
sosiaali- ja terveydenhuoltoa
(laatu, varhainen puuttuminen,
neuvolatoiminta)

Kehitetään ennaltaehkäisevää sosiaali- ja
terveydenhuoltoa, panostetaan varhaiseen
puuttumiseen ja työhyvinvointiin

Kuunnellaan kuntalaisia
Luodaan kohtaamispaikkoja ja
aktiviteetteja ikäihmisille

Kuunnellaan henkilöstöä

Asiakaslähtöisyys ja asiakaspalveluosaaminen, ystävällinen palveluohjaus,
yhden palvelupisteen käyttöönotto
Tehokas ja laadukas palveluiden
järjestäminen, palveluaikojen laajentaminen
Tarjotaan kaikenikäisille hyvät ja
monipuoliset palvelut

Yhteistyön
lisääminen

Lisätään poikkihallinnollista yhteistyötä sekä
yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden
kanssa

Tuottavuuden
lisääminen

Parannetaan tuottavuutta tunnistamalla
poikkeuksellisen kalliit palvelut ja
korjaamalla niiden tuotantotavat
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Eri ryhmien näkemykset siitä, mikä Kemissä on tärkeää/mihin asioihin Kemin kehittämisessä pitäisi
panostaa (poimittu suosituimmat)
Kaupungin henkilöstön
esittämät keinot

Lapset (päiväkodit,
4. luokkalaiset)

Lukiolaiset

Kemissä on tärkeää:
Panostetaan lapsiin ja
nuoriin

Ei koulukiusaamista,
koulut

Ikäihmiset

Kuntalaisten
areena

Lapsiperheet, lasten ja
nuorten liikunta

Opiskelupaikkoja nuorille

Opiskelupaikat

3. Oppilaitokset ja
opiskelupaikat

Lisätään
työpaikkoja/tuetaan
työpaikkojen syntymistä

Työpaikat

2. Työpaikkojen lisääminen Työpaikat

Yritykset ja yritysten
houkutteleminen

Kasvualojen kehittäminen

Matkailu ja muut kasvualat: kierto- ja biotalous,
teknologia, kotiin vietävät
palvelut, etätyö/paikasta
riippumaton työ

Viihtyisä, esteetön,
turvallinen ympäristö

Puhtaus, turvallisuus

Terveet koulut ja
työpaikat

Kaupunkikuva, kaupungin
kiinteistöjen kunnossapito

Vapaa-ajan mahdollisuudet
(esim. kulttuuri, liikunta,
tapahtumat)

Leikkipuistot, liikennepuisto, uimahalli, laavut,
ulkoilureitit, uimarannat,
harrastukset, tapahtumat

Nuorille aktiviteetteja
ja ajanviettopaikkoja,
lapsille ilmaisia
liikuntaharrastuksia

Ihmisten viihtyminen,
kulttuuri, lasten ja nuorten
liikunta

Ikäihmisten palvelut

4. Ennaltaehkäisevä
sosiaali- ja terveydenhuolto
Ystävällisyys palveluissa

1. Työpaikkojen
lisääminen

1. Ikäihmisten palvelut

Tehdään hankinnat
paikallisilta yrittäjiltä

Mahdollisuus: Uusien
yritysten sijoittuminen
kuntaan
Eniten kasvupotentiaalia:
1. majoitus- ja
ravitsemistoiminta
2. teollisuus
3. terveys- ja sosiaalipalv.
3. Paremmat koulut

4. Paremmat
terveyspalvelut
2. Palveluiden
lisääminen

Hyvä vanhustenhoito
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3. Paremmat koulut

Oppilaitokset ja
opiskelupaikat

Yritysten houkutteleminen

Palveluiden saatavuuden ja
laadun kehittäminen

Yrittäjäkysely

Kemin kehittämisessä pitäisi panostaa:

Koulut, aktiviteetit,
ajanviettopaikat

Ennaltaehkäisevä sosiaalija terveydenhuolto

Asukaskysely

Tärkeimmät kehittämiskohteet:
Lisätään työpaikkoja/tuetaan työpaikkojen syntymistä
→ Matkailu nähdään suurimpana mahdollisuutena
Panostetaan lapsiin ja nuoriin, myös siihen että oppilaitokset
pysyvät Kemissä
Viihtyisä, esteetön, turvallinen ympäristö (erityisesti terveet
tilat) ja vapaa-ajan mahdollisuudet
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