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OSA I PÄÄTTYVÄN VALTUUSTOKAUDEN ARVIOINTI 

1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi  

Arviointi tehdään vuoden lopussa ja valtuustokauden päättyessä. 

Yhteenveto ja johtopäätökset havainnoista ja arvioinneista  

Kemijärven kaupunkia kohdanneet 2000-luvun alun suuret teolliset rakennemuutokset vaikuttivat ja 

edelleen vaikuttavat voimakkaasti kaupungin väestöön, talouteen ja palveluihin. Muuttoliike on ollut 

negatiivinen ja väestön ikärakenne on painottunut ikäihmisiin. Tämä kehitys jatkuu edelleen ja on 

lisännyt tarpeita muuttaa kaupungin palvelurakenteita. Lasten ja nuorten palveluita on vähennetty 

ja ikäihmisten palveluita vastaavasti lisätty. Tämä muutos jatkuu edelleen. Lisäksi painopistettä on 

pyritty suuntaamaan ennaltaehkäisevään toimintaan, vaikka näiden resurssien lisääminen onkin 
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ollut vaikeaa kaupungin taloudellisessa tilanteessa. Kaupungin palveluita joudutaan arvioimaan 

uudelleen talouden, valtion edellyttämien rakennemuutosten, väestöpohjan, toiminta-alueen 

laajuuden, vapaaehtoisuuden sekä esim. niiden lakisääteisyyden tai ei-lakisääteisyyden 

perusteella. 

Resursseja on kyettävä suuntaamaan elinkeinoelämän vahvistamiseen ja asukkaiden hyvinvoinnin 

edistämiseen. Vanhusväestölle ja heikommassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille on 

edelleen tarjottava moniammatillista tukea. Lasten syrjäytymisen ehkäisemiseen on panostettava 

ja vastuullista vanhemmuutta lisättävä. Lisäksi nuorten terveyttä ja hyvinvointia tulee edistää. 

Ennaltaehkäisevällä toiminnalla, varhaisella huomaamisella ja puuttumisella, hoidon 

porrastuksella, kuntoutuksella ja moniammatillisella toiminnalla tullaan edistämään 

kemijärveläisten hyvinvointia. 

2. Keskeiset opit ja evästykset päättyvältä valtuustokaudelta  
 

Täytetään arvioitaessa valtuustokauden toteutumaa. 

OSA II TULEVAN VALTUUSTOKAUDEN SUUNNITTELU 

3. Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset  
Luonnos: 

 

 4. Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat  

Kemijärven kaupungin voimassa olevia ohjelmia ja suunnitelmia ovat mm. Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma, Kemijärven kaupungin lastensuojelusuunnitelma, Kemijärven kaupungin 
valmiussuunnitelma, Kemijärven kaupungin turvallisuussuunnitelma, Kemijärven kaupungin 
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työllisyydenhoidon suunnitelma, Maahanmuutto-ohjelma, Kemijärven ja Pelkosenniemien 
työllisyys- ja elinkeinostrategia ja Kemijärven matkailualueen turvallisuussuunnitelma. 

5. Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä alkavalla 
valtuustokaudella  

1) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet  
Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen 

Tavoitteet  Toimenpiteet ja vastuutaho  Resurssit  Arviointimittarit

 
Syrjäytymisen 
ehkäisy ja 

vastuullinen 

vanhemmuus 

Kouluterveydenhoidon tavoitettavuuden 
lisääminen 

Kotihoidon resurssien lisääminen 
lapsiperheille 

Neuvolan kotikäynnit 

Raskausaikanen perhevalmennus, 
vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi 

Kodin ja koulun yhteistyön lisääminen, 
vastuutaho: Sivistysosasto ja koulut 

Lapsi- ja perheretkien ja harrastusten 

järjestäminen, vastuutaho: 
nuorisotoimi,sosiaali- ja terveystoimi 

Henkilökunnan poikkihallinnollinen 
koulutus: lapset puheeksi- koulutus, 
vastuutaho: perhe- ja 
mielenterveysklinikka 

Lapset puheeksi-toimintamalli otetaan 
käyttöön neuvolassa, päiväkodeissa ja 

kouluissa ja sosiaali- ja terveystoimen 
yksiköissä. 

Etsivän nuorisotyön jatkaminen, 

vastuutaho: sivistystoimi 

Kaupunki 

Järjestöt 

Pohjois-
Suomen Lasten 
Kaste-hanke 

Seurakunta 

Välittävä-
hanke 

Kouluterveyskysely 

Käynnit/palvelu 

Koulutukset 

 

2) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet 
Työikäisten ja lapsiperheiden tulomuuton lisääminen ja väestön ikärakenteen 
tasapainottaminen 

Tavoitteet Toimenpiteet ja 
vastuutaho 

Resurssit Arviointimittarit 
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Elinkeinojen ja elinkeinorakenteiden 
edistäminen ja monipuolistaminen 

Yritysmyönteisyyden kasvattaminen 

Markkinointi:kaikki osastot 

Kaavoitus:tekninen osasto 

Yritysneuvonta: elinkeino-
osasto 

Yritysvaikutusten arviointi: 
elinkeino-osasto 

  

Yritykset 

Kaupunki 

Väestö (ikärakenne) 

Huoltosuhde 

Lapsiperheiden määrä 
perheistä 

Työlliset väestöstä 

Työpaikkojen määrä 

3) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet 
Ennaltaehkäisevään työotteeseen siirtyminen kaikessa toiminnassa ja 
yksilön vastuun lisääminen omasta hyvinvoinnista 

Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit 

Liikkumisen ja henkisen 
vireyden lisääminen; 

kaupunkirakenne edistää 
arkiliikuntaa 

Kevyen liikenteen verkoston 
kehittäminen:tekninen osasto 

Virkistysalueiden ja 
liikuntapaikkojen saattaaminen 

kuntalaisten aktiiviseen 
käyttöön:kaikki osastot 

Ylläpidetään kohtuullinen 
latuverkosto:tekninen osasto 

Palvelut järjestetään 
asiakaslähtöisesti: kaikki osastot 

Kaupunki 

Järjestöt 

Yritykset 

Seurakunta ja 
muut yhteisöt 

Käyttäjien 
määrä/palvelu 

  

Asukas/asiakaskyselyt 

 

4) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet 
Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen ja kotona annettavien palvelujen 
monipuolistaminen 

Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit 
Laitospaikkojen 
määrän 
vähentäminen 
suositusten 
mukaiseksi 

Kotona 
asumisen 

tukeminen 

Monipuolistetaan hoidon 
porrastusta;kotihoito,perhehoito,pienkotiasuminen 
ja palveluasuminen ja tehostettu 
palveluasuminen, vastuutaho: sosiaali- ja 
terveystoimi 

palvelusetelit otetaan käyttöön, 
vastuutaho:sosiaali- ja terveystoimi 

monipalveluauton hyödyntäminen, vastuutaho: 
sivistystoimi 

Järjestöt 

Monipalveluauto 

Ikäihminen 
toimijana-
hanke 

Yritykset 

Seurakunta ja 

muut yhteisöt 

Laitospaikkojen 
määrä (enintään 
2,0 % 75-vuotta 
täyttäneistä) 



OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY 

6. Valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen hyväksyminen  

Hyväksytty valtuustossa osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua 
16.6.2014 § 50. 
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