
 

 

Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet 2022-25  

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ HYVINVOIVAT KUNTALAISET  

Tavoite   Painopisteet (KV  § )  Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden (painopisteiden) 

toteutuminen toimialoittain 

Kaupunkistrategia 2022-25: 
Tuemme ja edistämme 
kuntalaisten terveyttä, 
toimintakykyä, hyvinvointia ja 
sivistystä kumppaneidemme 
kanssa. 
 
Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja 
yhteenkuuluvuutta kuulemalla ja 
osallistamalla kuntalaisia. 
 
Kehitämme koulutustarjontaa ja -
polkuja, mahdollistamme 
osaamisen kasvun. 
 
Rakennamme vahvoja 
kumppanuuksia 
järjestötoimijoiden kanssa. 
 

Hyvinvointisuunnitelma 2022-25: 
Hyvinvoinnin ongelmien ennalta ehkäisyyn panostaminen 
 
Syrjäytymisen ehkäisy 
 
Monialaisen yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kanssa 
hyvinvoinnin parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. 
 
Yhteistyö hyvinvointialueen yhdyspinnoilla 
 
Kuntalaisten osallistaminen ja toiminnasta tiedottaminen 
 
Kuntalaisten digitaitojen edistäminen 
 
Palvelujen suunnittelussa ja kehittämistyössä hyödynnetään 
asiakasraateja tai -foorumeja 
 
Kumppanuussopimusten kautta vahvistamme kunnan ja  
toimijoiden välistä yhteistyötä ja sitoutumista 
kaupunkistrategiaan 
 
Olemme aktiivisia toimijoita yhteistapahtumien 
järjestämisessä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet 2022-25  

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ SUJUVA ARKI 

Tavoite  
   

Painopisteet (KV  § )   Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden (painopisteiden) 

toteutuminen toimialoittain 

 

Kaupunkistrategia 2022-25: 
Sujuva, turvallinen ja mutkaton 
arki synnyttää vetovoimaa ja 
monipuolistaa sekä vahvistaa 
väestörakennetta.  
 
Olemme avoin ja luotettava arjen 
kumppani.  
 
Palvelumme ovat vaikuttavia, 
saavutettavia ja asiakaslähtöisiä. 
 
Liikkuminen on esteetöntä 
ja palvelut helposti saatavilla. 
 
Viestimme toiminnastamme 
selkeästi, ymmärrettävästi ja 
ennakoivasti. 

Hyvinvointisuunnitelma 2022-25: 
Aktiivisen ja turvallisen arjen tukeminen 
 
Kiusaamisen ehkäiseminen  
 
Esteettömyyden parantaminen kulkuväylillä. 
 
Ulkoilureittien ja leikkikenttien ylläpito ja kehittäminen. 
 
Digitaaliset palvelut arjen sujuvoittajana. 
 
Palveluohjauksen kehittäminen   
 
Viestinnän selkokielisyys ja oikea-aikaisuus  
 
Yhteistyö hyvinvointialueen yhdyspinnoilla 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet 2022-25 

STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ ELINVOIMAINEN KAUPUNKI 

Tavoite  
   

Painopisteet (KV  § )   Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden (painopisteiden) 

toteutuminen toimialoittain 

 

Kaupunkistrategia 2022-25: 
Vihreä ja kestävä Kemi lisää 
vetovoimaamme sekä torjuu 
ilmastonmuutosta. 
 

Kaupunkiympäristömme on 
kaunis, turvallinen ja 
vetovoimainen paikka 
kohtaamisille.  
Asuinalueemme ovat 
houkuttelevia ja asumismuodot 
monipuolisia. 
 

Kaupunkimme yritysympäristö on 
kilpailukykyinen. Olemme 
vetovoimainen ja 
elinkeinorakenteeltaan 
monipuolinen. 
 

Uudistuvat kaupalliset palvelut, 
ympärivuotinen ja merellinen 
matkailu sekä bio- ja kiertotalous, 
luovat vetovoimaa ja uusia 
työpaikkoja. 
Olemme uudistuva kunta, jonka 
kuntatalous on kestävällä 
pohjalla. 

Hyvinvointisuunnitelma 2022-25: 
Työllisyyden parantaminen 
 
Vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA) käyttö vakiinnutetaan 
kunnassa. Vaikutusten ennakkoarviointiprosessissa kuullaan 
kuntalaisia. EVA-arviointi otetaan käyttöön lautakunnan 
alaisten palvelujen suunnittelussa 
 
Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä 
kouluyhteisön hyvinvointi tarkastetaan kolmen vuoden 
välein 
 
Turvallisuuden parantaminen ja rikosten ennalta ehkäisyyn 
panostaminen 
 
Lisäämme  vetovoimaa  ja hyvinvointia palveluverkkoa 
uudistamalla  
 
Hankerahoitus mahdollistaa palvelujen kehittämisen 

   

Yhteistyö hyvinvointialueen yhdyspinnoilla 
 

 

 


