Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen painopisteet 2018-2021
laajasta hyvinvointikertomuksesta (kunnanvaltuusto 6/2018)
liite: Kuntastrategian arviointi 2018.
Kohdealue

Tavoitteet 2018-2021

Onnistumisen mittari

Laadullinen
onnistumisen arviointi

Talous ja elinvoima

Yleiskaavatyö koko
kunnan alueelle

Yleiskaava laadittu ja
työlle asetut tavoitteet
toteutuneet

Yleiskaavatyon
kehityskuva on
hyväksytty ja etenee
tavoitteiden mukaan.
Hyte-näkökulma mukana
virkamiesvalmistelussa.

Kunnan joukkoliikenne
ja liikennepalvelumalli

Joukkoliikenteen
käytetyt resurssit

Kunnan
joukkoliikenneselvityksen
(tehty 6/18)
toimenpiteet
joukkoliikenteen
saatavuuden
turvaamiseksi. Uusi
linjastokartta elokuussa
2019. Käynnistetty
pyöräilyn tukemiseksi
yhteiskäyttöfillarikokeilu.

Suunnitelma hyväksytty
ja toteutuksessa
Palvelujen saatavuus ja
laatu

Uusien työpaikkojen ja
yritysten saaminen
kuntaan

Työpaikkojen ja
yritysten määrät

Investointien määrä
kuntaan on pysynyt
korkealla,
työttömyysaste edelleen
maltillinen.

Digitalisaation
hyödyntäminen
palvelujen
suunnittelussa ja
tuotannossa

Palvelun käyttäjien
osallistuminen
suunnitteluun

Lisäpanostukset
käynnistetty
työllisyydenhoitoon (+2)
jolloin voidaan
vaikeimmin
työllistettyjen palveluja
vahvistaa .

Valtuustokauden aikana
käyttöönotetut uudet
järjestelmät ja
toimintatavat

Digitalisaatio: yhteistyö
paikallisen digiverkoston
kautta käynnistetty.
Suunnitelma kuntalaisten
digiosallisuuden
vahvistamiseksi sekä
kunta-applikaation

käyttöönottamiseksi
valmisteilla.
Kuntaorganisaatio ottaa
käyttöön uusia sähköisiä
palveluja erillisen
suunnitelman mukaan.

Kohdealue

Tavoitteet 2018-2021

Onnistumisen mittari

Kaikki ikäryhmät

Ennaltaehkäisevän työn Matalan kynnyksen
ja oikea-aikaisten
palvelut käytössä
palvelujen
Ehkäisevä työ on osa
kehittäminen
palvelujärjestelmääsäännöllinen
kuntalaisarvio ja palaute

Kunnan HYTE-ryhmä
koordinoi toimialojen
hankkeita ja on asettanut
käytännön painopisteet
2019-2020 hankkeille.

Yhteisöllisyyden ja
osallisuuden
vahvistaminen

Kuntalaistilaisuuksia on
järjestetty kahdella
kierroksella.
Aluerahaehdotuksia on
saatu runsaasti ja näistä
päätökset ennen
kesälomia. Tavoitteena
löytää alueiden itsensä
toteuttamia hankkeita.

Kunnan aluedemokratia
malli toteutettu ja
käytössä
Kuntalaisten osallistumisen mallit käytössä,
sähköiset tavat ja
foorumit

Kuntakonsernin
sisäisen yhteistyön
sekä kolmannen
sektorin yhteistyön
vahvistaminen

Yhteinen tiedonvaihto
ja mallit käytössä
kuntakonsernin sisällä
HYTE-työssä mukana
yhdistykset ja järjestöt
Alueellinen HYTE-työn
malli on luotu ja
käytännössä

Turvallinen arki kaikille
Kunnan
valmiussuunnitelmat
kunnossa ja harjoituksia

Arviointi

Kunnan HYTE-ryhmää
vahvistettu järjestöjen ja
hyvinvointilautakunnan
edustajilla. Avattu
vapaaehtoistyo.fiverkkopalvelu yhdessä
seurakunnan kanssa.
Kunnan edustaja
aktiivisesti KUsotekuntayhtymän hyteryhmässä valmistelemassa
alueellista kertomusta.

toteutetaan
säännöllisesti
Kunnan
turvallisuusohjelma on
käytössä ja
toimenpiteitä
arvioidaan
säännöllisesti

Kulttuuri-, liikunta- ja
vapaa-aikapalvelut
tukevat ihmisten hyvää
arkea

Kunnan ylläpitämä
infrastruktuuri
kannustaa
ylläpitämään
hyvinvointia

Sivistyspalveluiden
saatavuus on kaikille
ikäryhmille hyvä,
säännöllinen
kuntalaisarvio.

Jalankulku- ja
pyöräilymahdollisuudet
kasvaneet (km:t, alueet)

Kunnan toimialojen
valmiussuunnitelmat
uudistettu.
Turvallisuustyöryhmä ei
ole kokoontunut 2019.
Yhteistyö poliisin kanssa
on säännöllistä ja yhteistä
viestintää on vahvitettu.

Kuntalaisarviota ei ole
toteutettu 2018.
Palveluarviot toteutetaan
kunnan palveluissa
yhteisesti vuoden 2019
aikana.

Merkittävä viihtyisyyttä
lisäävä ja liikkumiseen
kannustava hanke on 2018
aloitettu jokivarren
kunnostushanke.
Liikenneturvallisuusryhmän
päättämät
investointitoimenpiteet:
•

Aluerakenteen
viihtyisyys ja
turvallisuus arvioidaan
säännöllisesti (puistot,
kadut, liikuntapaikat)

Rakennettiin
Sälinkääntielle
hidaste 2018
• 2019 korjataan
RiihenmäentieSälinkääntie
liittymäalue
rakentamalla uusi
oikealle kääntyvä
kaista
• 2019 rakennetaan
myös viime
vuonna tekemättä
jääneet
Nordenskiöltintien
keskisaarekkeet
ja Hyökännummella
parannetaan

Nummelantien
liikenneturvallisuutta

Päämäärä

