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Hyvinvointi – määritelmät
• Elintaso – tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys
• Yhteisyyssuhteet – paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet –
kaikki osatekijät joihin identiteetin ja omakuvan rakentaminen
voi/saattaa perustua – kansalaisyhteiskunta ja sen merkitys
• Itsensä toteuttamisen muodot – arvonanto, tunnustus, kunnioitus,
poliittiset resurssit, vapaa-ajan toiminta
• Hyvinvointia ei synny ilman osallisuutta – yhteisöön kuuluminen,
vaikuttaminen, mahdollisuus mielipiteen ilmaisuun, kuulluksi
tuleminen

Hyvinvoinnin edistäminen kunnassa
• Koko kunnan vastuulla – kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia (kuntalaki 1 §, ei
määritelty mitä hyvinvointi on)
• Sosiaalihuollossa – hyvinvoinnin edistäminen on kunnan eri toimialojen
yhteistyössä toteuttamaa yksilöön, perheeseen, yhteisöihin, väestöön ja näiden
elinympäristöihin kohdistuvaa sosiaalista hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja
osallisuutta tukevaa ja lisäävää sekä köyhyyttä, syrjäytymistä ja muita sosiaalisia
haittoja ehkäisevää ja vähentävää toimintaa (STM raportti 2011)
• Terveydenhuollossa – terveyden edistämisellä tarkoitetaan yksilöön, väestöön,
yhteisöihin ja elinympäristöön kohdistuvaa toimintaa, jonka tarkoituksena on
terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä terveyden
taustatekijöihin vaikuttaminen, sairauksien, tapaturmien ja muiden
terveysongelmien ehkäiseminen ja mielenterveyden vahvistaminen sekä
väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen (terveydenhuoltolaki 3§)

Hyvinvoinnin edistämien Kemin kaupungissa –
Kemin kaupunkistrategia 2025
Strategiset päämäärät

Valtuuston asettama tavoite 2017

• Hyvinvoiva kuntalainen

• Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden
kehittäminen
Kuntalaisten osallisuuden lisääminen

• Tyytyväinen asiakas

• Asiakas- ja kuntalaiskyselyt, kehittäminen ja hyödyntäminen

• Ennakoiva toimintatapa
• Vetovoimainen kaupunki
• Mielekäs arki

• Yhteistyö 3. sektorin kanssa – varhaisen tuen mallien
kehittäminen
• Terveyttä ja hyvinvointia edistävien kulttuuri- ja
liikuntapalveluiden monipuolistaminen ja uusien käyttäjä- ja
kohderyhmien tavoittaminen, kulttuurikortti
• Syrjäytymisen ehkäisy, työ- ja toimintakykyarviot,
osallisuuden ja vuorovaikutuksen lisääminen

Kemin kaupunkistrategia – hyvinvoinnin
edistämisen toimenpiteitä
• Kemikammari, matalan kynnyksen kohtaamispaikka (STEA ja kunta)
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelija, 50%
• Kuntalaistilaisuudet ja –kyselyt - ota kantaa esim. päiväkoti ja –
kouluverkko, alueelliset kehittämiskävelyt
• Yhteistyö 3. sektorin kanssa – järjestöavustukset n. 110 000, kuntalisä
järjestötyöllistämiseen, hankeyhteistyö, kiinteistöverosta
vapauttaminen, Majakka
• Koko Kemi Liikkuu – hanke
• Työllisyydenhoidon hyvien toimintamallien vakiinnuttaminen, yritysja työvoimapalveluiden alueellinen kokeilu

Tulevaisuuden kunta – hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen

• Kuntien toiminnan lähtökohtana on paikallisuus. Kunta on ihmisten yhteisö
• Tulevaisuuden kunnan päätehtävä on huolehtia asukkaiden, yritysten ja
yhteisöjen elämisen mahdollisuuksista
• Hallitus edistää tulevaisuuden kunnan roolin muuttumista palvelujen järjestäjästä
yhä vahvemmin alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi.
Hallitus lisää kuntien päätösvaltaa erityisesti elinvoimaan liittyvissä asioissa ja
vahvistaa paikallista vastuunottoa, harkintaa ja päätöksentekoa
• Hallitus lisää kuntalaisen ja lähiyhteisöjen omaa vastuuta yhteiskunnan
haasteiden ratkaisemisessa
• Palvelut asiakaslähtöisiksi (varhainen tuki, kokemusasiantijuus, osallisuus, valtio –
kunta – järjestö – yksityinen sektori kumppanuus)
• Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta (terveyttä ja
hyvinvointia edistävät hyvät käytänteet ja toimintamallit yhteistyössä järjestöjen
kanssa)

Elinvoima kunta – hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen

• Elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointirooli korostuvat maakuntien perustamisen myötä. Samoin vahvistuvat kunnan elinympäristörooli, kehittäjä- ja kumppanuusrooli sekä osallisuus- ja yhteisörooli
• Elinvoimaisuutta tukevia toimia tehdään muun muassa paikkakunnan vetovoimaisuuden (maankäyttö, kulttuuri, liikunta), yritysten toiminnan (elinkeinotoimi, hankinnat) ja osaamisen (sivistystoimi) kehittämisen kautta. Vetovoimapalveluiden merkitys osana elinvoimaa kasvaa ja kunnan
työllisyyden hoidon ja edistämisen tehtävät korostuvat
• Hyvinvoinnin edistämisessä kunnan rooli pysyy merkittävänä. Tehtävä on laaja-alainen ja edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. Hyvinvointi ja terveys ovat yhteydessä yhtä lailla elinympäristöön, kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin, sillä
niin palvelut, infrastruktuuri kuin monipuoliset harrastusmahdollisuudetkin luovat asukkaiden
hyvinvoinnin perustan
• Tasa-arvoinen koulutus, kasvatus, opetus ja harrastusmahdollisuudet korostuvat samoin kuin tarve koulutusinnovaatioihin ja joustaviin ratkaisuihin. Kunnat järjestävät edelleen kirjasto-, kulttuuri, taide-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalveluja.
• Osallisuus- ja yhteisörooli, turvallisuus, yhteisöllisyys osaksi kunnan toimintaa
• Koulutus, kulttuuri, yhteisöt, yhteisöllisyys, luottamus, kyky uudistua ja uudistaa toimintaa
• Kuntaa kehitetään kuntayhteisön kanssa (järjestöt, srk, yritykset, yhteisöt, kuntalaiset)

Tulevaisuuden Kemi – terveyden ja
hyvinvoinnin edistäminen
• Kemikammari, matalan kynnyksen kohtaamispaikka (STEA ja kunta)
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelija, 50%
• Kuntalaistilaisuudet ja –kyselyt - ota kantaa esim. päiväkoti ja –kouluverkko,
alueelliset kehittämiskävelyt
• Yhteistyö 3. sektorin kanssa – järjestöavustukset n. 110 000, kuntalisä
järjestötyöllistämiseen, hankeyhteistyö, kiinteistöverosta vapauttaminen, Majakka
• Koko Kemi Liikkuu – hanke
• Työllisyydenhoidon hyvien toimintamallien vakiinnuttaminen, yritys- ja
työvoimapalveluiden alueellinen kokeilu
• Kaupunkistrategian ja –organisaation uudistaminen aloitettu: 1. Yhteisöllisyys ja
osallisuus vahvemmin mukaan 2. Rakenteet kuntalaisten osallisuudelle ja
kumppanuudelle, käyttäjäasiakkaat

Tätä kohti –
kiitos!

