Hyvinvoiva Kuopio 2030 –ohjelma
Kuopio haluaa olla tunnettu hyvän elämän pääkaupunkina, jossa on terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta.
Moni asia Kuopiossa on jo tällä hetkellä erinomaisen hyvin, mistä kertoo esimerkiksi korkea
asukastyytyväisyys. Toisaalta elintapoihin ja mielenterveyteen liittyvät hyvinvoinnin mittarit osoittavat, että
hyvinvointia tulee edistää nykyistä tavoitteellisemmin ja pitkäjänteisemmin.
Hyvinvoiva Kuopio 2030 –ohjelmavalmistelun lähtökohtana on perusteellinen tieto kuopiolaisten
hyvinvoinnin nykytilasta - tutkimustieto hyvinvointihaasteiden taustalla olevista tekijöistä sekä asukkaiden
oma kokemus hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä tarpeista. Kuopiolaisten hyvinvointia halutaan edistää
systemaattisesti yhteistyössä asukkaiden, tutkijoiden, eri alojen asiantuntijoiden, yhdistysten ja yritysten
kanssa.
Valmisteilla olevan Hyvinvoiva Kuopio 2030 –ohjelman päämääränä on määritellä yhteinen hyvinvoinnin
tahtotila, jonka laaja toimijaverkosto ja asukkaat kokevat omakseen. Kumppanuutta ja toimenpiteitä
kehittämällä luodaan malleja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja aktivoimiseksi sekä tuodaan lisää
vaikuttavuutta hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin.
Sillä mitä paremmin kuopiolaiset voivat, sitä onnellisempi ja vetovoimaisempi on myös kaupunki.

Matkalla kohti hyvän elämän pääkaupunkia
Hyvinvoiva Kuopio 2030 on Kuopion kaupungin strategiaa toteuttava ohjelma, joka toimii läpileikkaavana
teemana myös kolmessa muussa strategian alaohjelmassa; Kasvava Kuopio, Uudistuva Kuopio ja
Resurssiviisas Kuopio. Hyvinvoiva Kuopio 2030 –ohjelma kokoaa hyvinvoinnin nykytilan, kaupungin
palvelualueiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet vuoteen 2030. Ohjelma antaa
suuntaviivat hyvinvoinnin edistämisen organisoitumiselle ja selkiyttää toimijoiden rooleja. Hyvinvoinnin
edistäminen on kaikkien yhteinen asia
Strategiaa toteuttavan ohjelman tarkoituksena on tunnistaa kehittämistarpeita ja -alueita sekä käynnistää
uudistuksia toiminnan kehittämisen, kokeilujen ja projektien kautta, jotta hyvän elämän pääkaupunki –visio
toteutuu.
Hyvinvoiva Kuopio 2030 –ohjelman keskiössä ovat asukkaat ja asukkaiden hyvinvointi. Ohjelmaa laaditaan
Kuopion kaupungin mission mukaisesti avoimella kumppanuudella asukkaiden ja toimijoiden kanssa.
Hyvinvointiohjelma haluaa herättää ajattelemaan ja ideoimaan - Kuopiossa on lupa tehdä toisin!

Hyvinvoiva Kuopio 2030 –ohjelman päätavoitteet
•
•
•
•
•
•

Kuopiolaisten hyvinvoinnin tilan ja asukkaiden tarpeiden perusteellinen kartoittaminen
Hyvinvoinnin edistämisen pitkäjänteisyyden ja toimenpiteiden vaikuttavuuden lisääminen
Hyvinvointityön läpileikkaavuuden vahvistaminen ja osatoteuttajien roolien selkiyttäminen
Hyvinvoinnin juurisyiden, hyvän elämän elementtien ja tavoitteiden määrittäminen – yhteinen
Kuopiolainen tahtotila
Tekemisen fokuksen ja viestinnän kohdentaminen asetettujen hyvinvointitavoitteiden mukaisesti
Kuopiolaisten hyvinvoinnin lisääntyminen

Ohjelmaa laaditaan noudattaen Kuopion kaupungin strategian yhteisiä periaatteita; tiedolla johtaminen,
kumppanuus, yhdessä tekeminen ja avoimuus, kansainvälisyys ja digitaalisuus.

Hyvinvoiva Kuopio 2030 –ohjelmaa tulevat jäsentämään strategiaan kirjatut neljä pääteemaa
Aktiivinen arki
Varhainen tuki
Työllisyys ja toimeentulo
Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Hyvinvoiva Kuopio 2030 –ohjelman tavoitteena on tunnistaa hyvän elämän elementtejä, joita vahvistamalla
niin yksilö-, yhteisö- kuin ympäristötasolla Kuopion visio hyvän elämän pääkaupungista toteutuu.
Hyvinvointia luovat mahdollisuudet tehdä omaan elämää koskevia valintoja ja ratkaisuja, mahdollisuudet
oppia, kehittyä ja hyödyntää osaamistaan, kuulua yhteisöön ja tulla kohdatuksi ja kuulluksi. Hyvinvoiva
Kuopio 2030 –ohjelman avulla luodaan malleja asukkaiden hyvinvointiin kaikilla tasoilla.
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Toteutus ja aikataulu
Hyvinvoiva Kuopio on asetettu keväällä 2018 Kuopion kaupungin strategian alaohjelmaksi. Ohjelma
valmistuu toukokuussa 2019.
Kuopion kaupungin eri palvelualueilta on nimetty asiantuntijat valmistelevaan kuukausittain kokoontuvaan
projektiryhmään.
Kaupungin ulkopuolisina asiantuntijoina toimivat Itä-Suomen yliopiston ja muiden tutkimuslaitosten
hyvinvointitutkijat ja muut asiantuntijat.
Ohjelmavalmistelun aikana toteutetaan asukasryhmien kuulemisia eri kanavissa.
Kevään 2019 aikana järjestetään kolme kutsuseminaaria, jossa pureudutaan hyvinvointihaasteiden
juurisyihin, ratkaisumalleihin sekä vuoteen 2030 asetettaviin tavoitteisiin. Seminaareja voi seurata suorana
lähetyksenä ja tallenteena.
Ohjelmavalmistelun vaiheet 2018-2019
1. TILANNEKARTOITUS JA TARPEIDEN MÄÄRITTELY
Kuopiolaisten hyvinvoinnin nykytila
Keskeiset ”juurisyyt” hyvinvointihaasteiden taustalla
Olemassa olevat hyvinvoinnin edistämisen käytännöt ja muutostarpeet
Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi
2. OSALLISUUDEN VARMISTAMINEN - PARAS TIETO KÄYTTÖÖN
Asiantuntijat kaupungin organisaatiossa
Tutkijat ja kokemusasiantuntijat
Asukkaat
Yhteisöt ja yhdistykset
Päätöksentekijät
3. KEHITTÄMISALUEIDEN VALINTA JA TAVOITTEIDEN ASETTELU
Yhteinen hyvinvoinnin edistämisen tavoitetila
Arviointikriteerit (lähtötilanne – tavoitetilanne)
Arviointimenetelmät
4. HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN ROOLIEN MÄÄRITTÄMINEN
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