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2025 

 

Kuntastrategian priorisoinnit ja linjaukset 

 
Kuntien hyvinvointisuunnitelma on kytkettävä kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun, 

jolloin talousarvion tavoitteista voidaan poimia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta 

tärkeät painopistealueet ja varata voimavarat niiden toteuttamiseksi. Tulevien vuosien 

vuosittaiset hyvinvointikatsaukset pyritään käsittelemään toimintakertomusten ja 

tilinpäätöksen käsittelyn ohessa. Hyvinvointistrategiat jalkautetaan eri toimialoille ja eri 

toimintoihin.  

 

Pietarsaaren kaupungin strategia 2017–2025 rakentuu neljälle tärkeälle painopistealueelle ja 

kuvailevalle tavoitteelle, jotka luonnehtivat Pietarsaaren kehittymistä. 

 

Tavoitteet ovat: 

1. Kasvu  

2. Asukas keskipisteessä kaikessa kaupungin toiminnassa 

3. Talous tasapainossa 

4. Hyvinvointi ja turvallisuus 

 

Hyvinvointityön valtakunnalliset vaikutukset 

 
Pietarsaaren kaupungin painopistealueet ovat valtioneuvoston keväällä 2021 julkaiseman 

hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta vuoteen 2030 mennessä käsittelevän 

toimeenpanosuunnitelman mukaiset. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä linjataan 

toimenpiteet, joilla suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuutta vähennetään 

vuoteen 2030 mennessä. Toimeenpanosuunnitelmassa kuvaillaan periaatepäätöksen neljä 

keskeisintä aluetta. 

1. Kaikille mahdollisuus osallisuuteen 

2. Hyvät arkiympäristöt 

3. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta ja palvelut 

4. Päätöksenteolla vaikuttavuutta 

 

Periaatepäätöksen linjaukset ovat valtakunnalliset, mutta niitä kannattaa käyttää kunnan 

hyvinvointityön tukena kunnan suunnitelmia laadittaessa ja hyvinvointityötä johdettaessa. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162913/VN_2021_14.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Periaatepäätöksessä korostetaan keskeisesti eriarvoisuuden vähentämistä. Eriarvoisuuden 

vähentämiseen tehtävässä työssä painottuvat ihmisten oma toimijuus ja osallisuus sekä 

ongelmien ehkäiseminen ennalta. Hyvinvointisuunnitelmakaudella toteutetaan jo käynnissä 

oleva sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus, jonka tavoitteena on peruspalvelujen 

parantaminen. Uudistuksen myötä vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 

hoitamisesta siirretään Pietarsaaren osalta Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään. 

 

Valtuustokaudelle laadittava hyvinvointisuunnitelma toimii kehittämisohjelmana, joka soveltaa 

ja täsmentää kaupungin strategiaa. Tavoitteena on kaupungin hyvinvointityön kytkeminen 

kiinteäksi osaksi kaupungin strategista johtamista. Valtuustokaudelle laadittava 

hyvinvointisuunnitelma määrittelee painopisteet hyvinvointityölle.  

 

Seuraavia Pietarsaaren kuntastrategian perusteella määriteltyjä painopistealueita ja 

kehittämiskohteita ehdotetaan kaupungin laajaksi hyvinvointisuunnitelmaksi valtuustokaudelle 

2021-2025 

 

1. Hyvinvointijohtamisen järjestelmä käyttöön 

○ Hyvinvoinnin edistäminen otetaan osaksi kunnan toiminnan suunnittelua, 

toteuttamista ja arviointia sekä kytketään se talousarvion laadintaan 

○ Vaikutusten ennalta-arviointi otetaan käyttöön 

 

2. Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytysten parantaminen 

○ Asukkaiden osallisuus, hyvinvointi ja terveys paranevat. Ennaltaehkäisevä 

työ ja varhainen tuki toimivat. 

○ Ennakoivaa toimintaa ja varhaista puuttumista tehostetaan 

○ Asukkaiden omaa vastuuta vahvistetaan 

○ Asukkaiden osallisuutta kaupungin palveluihin parannetaan. 

 

3. Turva ja turvallisuus 

○ Huomioidaan kevyen liikenteen kulkureittien toimivuus ja turvallisuus 

○ Varmistetaan asukkaille viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö 

○ Laadukas opetus ja varhaiskasvatus, sopivat ryhmäkoot sekä turvalliset ja 

oppimista edistävät opetustilat 

 

Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat 

 

● Pietarsaaren kaupungin strategia 2017–2021 

https://www.jakobstad.fi/hallinto-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/kaupungin-strategiat/pietarsaaren-kaupungin-strategia-2017-2025/


● Pietarsaaren kaupungin viestintästrategia 2019–2025  

● Pietarsaaren kaupungin henkilöstöstrategia  

● Rakennamme tulevaisuutta – Asuntopoliittinen ohjelma 2020–2040  

● Yhdessä enemmän – Pietarsaaren kaupungin kulttuuripoliittinen ohjelma 

● Teemme sen yhdessä – Pietarsaaren kaupungin sivistystoimi 

● Pietarsaaren kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2019 

● Pietarsaaren esiopetuksen opetussuunnitelma 2016 

● Läroplan för förskoleundervisningen i Jakobstad 2016 

● Läroplan för den grundläggande utbildningen i Jakobstad 2016 

● Pietarsaaren perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 

● Läroplan för Jakobstads gymnasium 2019 

● Pietarsaaren lukion opetussuunnitelma 2019 

● Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

● Seudullinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021–2025  

● Raportti: Lapsen hyvinvointi yhteisenä tehtävänä ja tavoitteena 

Hyvät käytännöt ja laatu lapsi- ja perhepalveluiden suunnittelussa. Käsikirja 

Pohjanmaan maakunnalle 

● Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2018–2021 

https://www.jakobstad.fi/assets/1/Uploads/Viestintastrategia-2019-2025-20-12-2019-sivut.pdf
https://www.jakobstad.fi/assets/1/Uploads/Jakobstads-personalstrategi-FINAL-2.pdf
https://www.jakobstad.fi/hallinto-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/kaupungin-strategiat/asuntopoliittinen-ohjelma
https://www.jakobstad.fi/hallinto-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/kaupungin-strategiat/kulttuuripoliittinen-ohjelma
https://www.jakobstad.fi/assets/1/Uploads/Varhaiskasvatussuunnitelma-fi-11.pdf
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/300981/esiopetus/tekstikappale/300979
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ops/340405/esiopetus/tekstikappale/342047
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ops/1074490/perusopetus/tiedot
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/171003/perusopetus/tiedot
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/sv/opetussuunnitelma/14070231/lukio/tiedot
https://www.pietarsaarenlukio.fi/pietarsaaren-lukion-ops-3
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/aikuisten_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2017.pdf
https://www.larsmo.fi/assets/Sidor/1/675/Lasten-ja-nuorten-hyvinvointisuunnitelma-2021-2025.pdf
https://docplayer.fi/159470711-Lapsen-hyvinvointi-yhteisena-tehtavana-ja-tavoitteena.html

