
HYVINVOINTIOHJELMA
Harjavalta 2025 Vahva ja rohkea



Johdanto

• Hyvinvointiohjelma on yksi kolmesta kaupunkistrategiaan 

liittyvästä ohjelmasta.

• Hyvinvointiohjelma laadittiin virkamiestyönä laajasti eri 

sidosryhmiä osallistaen.  

• Hyvinvointiohjelmassa määritellään hyvinvoinnin 

edistämisen painopistealueet ja tavoitteet sekä ehdotuksia 

toimenpiteiksi.

• Vuosittain valittavat toimenpiteet määritellään 

talousarviovalmistelussa ja ne kirjataan eri toimialojen 

vuosisuunnitelmiin. 

• Tavoitteiden toteutumista seurataan ja raportoidaan osana 

vuosisuunnitelmien raportointia sekä talousarvion 

toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden raportointia.



Painopistealueet
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1. Laadukkaat palvelut

2. Ennaltaehkäisevä toiminta

3. Terveet elintavat

4. Osallisuus ja yhteisöllisyys

5. Turvallisuus ja viihtyisyys

6. Henkilöstön hyvinvointi



Tavoite:

Peruspalvelut ovat laadukkaat ja helposti saatavilla. Palvelut ovat yhdenvertaisia 

ja asiakaslähtöisiä. Harjavalta on asukasystävällinen kaupunki. 
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Toimenpiteet:

• tehdään palvelurakenne- ja -verkkoselvitys

• tarjotaan oikein mitoitettuja ja ajoitettuja laadukkaita peruspalveluja 

• tehdään monialaista yhteistyötä

• kannustetaan innovatiivisiin kokeiluihin ja kehittämistyöhön

• tehdään Harjavallasta lapsiystävällinen kaupunki (lapsivaikutusten arviointi, 

lapsibudjetointi, perheystävällinen työpaikka)

• kehitetään laatujärjestelmiä 

• tarjotaan matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspalveluja

• ehkäistään ihmisten yksinäisyyttä

• lisätään lukion houkuttelevuutta esimerkiksi erikoistumalla luonnontieteisiin, 

yrittäjyyteen tms.

• lisätään nuorten ja ikäihmisten yhteistyötä esimerkiksi digiosaamisessa-

>ystävyyden synty esim. varamummo,varapappa

1. LAADUKKAAT PALVELUT



…LAADUKKAAT PALVELUT
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Talousarvioon

• vahvistetaan palveluohjausta

• tuetaan ikäihmisten kotona asumista

• mahdollistetaan palvelusetelien käyttö

• kehitetään oppimisympäristöjä ajanmukaisiksi



Tavoite: 

Ennakoivalla toiminnalla korjaavien toimenpiteiden tarve vähenee. Kuntalaiset kokevat 

kuuluvansa yhteisöön ja elämänsä merkitykselliseksi.
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Toimenpiteet:

• painopiste ennaltaehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen 

• tuetaan vanhemmuutta ja parisuhdetta

• kehitetään perhekeskustoimintamallia

• kehitetään päiväkoteja ja kouluja hyvinvointiyhteisöiksi

• positiivinen pedagogiikka kouluihin -> keskitytään myönteisyyteen 

ja oppilaiden vahvuuksiin

• tuetaan lasten ja nuorten sosiaalisten/tunnetaitojen kehittymistä

• kehitetään lastensuojelun systeemistä toimintamallia

• ehkäistään nuorten syrjäytymistä monialaisen yhteistyön myötä

• edistetään työllisyyttä 

• nähdään 3. sektorin merkitys ennaltaehkäisevässä työssä

• koko ”kylä” kasvattaa

2. ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA



…ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA
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Talousarvioon

• tuetaan neuvolan, varhaiskasvatuksen ja koulujen roolia lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi

• kehitetään oppilas- ja opiskelijahuoltoa 

• tuetaan lapsiperheitä edistämällä perhetyötä ja kotipalveluja

• tarjotaan työpajatoimintaa ikäihmisille

• turvataan kotipalvelu ikäihmisille

• pidetään nuorisokahvilaa viikonloppuisin ja iltaisin
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Tavoite:

Kuntalaiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi ja noudattavat 

terveitä elintapoja

Toimenpiteet:

• järjestetään liikkumiseen houkuttelevia tapahtumia

• lisätään erilaisia liikuntakampanjoita eri-ikäisille

• tarjotaan tilaisuuksia tutustua liikuntamahdollisuuksiin 

• käsitellään kouluterveyskyselyn tulokset yhdessä nuorten ja 

heidän huoltajiensa kanssa 

• kehitetään kouluruokailua: otetaan oppilaat mukaan 

suunnitteluun

• kehitetään kumppanuusmalleja urheiluseurojen ja koulujen 

kesken

• ylläpidetään ikääntyneiden toimintakykyä

• tehdään ehkäisevää päihdetyötä: Selvin päin Satakunnassa –

hanke

3. TERVEET ELINTAVAT
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…TERVEET ELINTAVAT

Talousarvioon:

• suositaan mahdollisuuksien mukaan luomuruokaa ja lähituottajia

• tarjotaan ravitsemusterapeutin palveluja 

• lisätään lasten ja nuorten liikkumisen aktiivisuutta  esim. 

Liikkuva koulu -hanke

• tarjotaan motivoivaa liikuntaneuvontaa ja matalan kynnyksen 

liikuntaryhmiä 

• pidetään liikuntapaikat ja kevyen liikenteen väylät hyvässä 

kunnossa

• rakennetaan uusia liikuntapaikkoja yhteisinä hankkeina



Tavoite:
Harjavallan kaupunki kehittää palvelujaan, tapahtumia ja vapaa-ajan tekemistä 
yhdessä kuntalaisten, yhdistysten ja yritysten kanssa.
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Toimenpiteet:

• edistetään kuntalaisten osallisuutta ja kuulluksi tulemista: esim. 

kuntalaiskyselyt ja asiakasraadit

• tehdään oppilaskuntien hallitusten, nuorisovaltuuston, 

vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston toiminta näkyvämmäksi

• otetaan oppilaskunnat ja vanhempainyhdistykset aktiivisesti mukaan 

koulun toimintakulttuurin kehittämiseen

• tuetaan lasten ja nuorten sosiaalisten/tunnetaitojen kehittymistä

• edistetään nuorten yrittäjyyttä luomalla yrittäjyyskasvatuksen malli

4. OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS



…OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS
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Talousarvioon:

• tarjotaan  monipuolisia kulttuuritapahtumia ja 

kohtaamispaikkoja 

• tuetaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa: 

harrastustakuu ja nuorisopassi

• otetaan keskuspuisto urheilullisesti hyötykäyttöön esim. 

puistojumppa, skeittiramppi ja katukoris



Tavoite:

Harjavalta on vehreä, turvallinen ja viihtyisä
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Toimenpiteet:

• huomioidaan viihtyisyys ja turvallisuus kaupunkisuunnittelussa

• kannustetaan ympäristöstä huolehtimiseen: romunkeräyspäivä, Kerää 

roska päivässä –kampanja

• kannustetaan asukkaita ottamaan itse vastuuta asuinalueestaan

• hyödynnetään Kokemäenjoen virkistysarvoa

• ehkäistään koulukiusaamista:  esim. vertaissovittelu, kuraattorien 

tiivis yhteistyö koulujen kanssa

5. TURVALLISUUS JA VIIHTYISYYS



…TURVALLISUUS JA VIIHTYISYYS
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Talousarvioon:

• huolehditaan koulujen/päiväkotien terveellisyydestä ja 

turvallisuudesta

• kehitetään esteettömyyttä

• parannetaan liikenteen turvallisuutta liikenneturvallisuustyöryhmän 

esitysten mukaisesti

• huolehditaan ulkoilualueiden ja kulkureittien riittävästä 

kunnossapidosta

• osallistutaan ja pidetään turvallisuuteen liittyviä koulutuksia



Tavoite:

Työpaikoilla on työhönsä motivoitunut, hyvinvoiva ja koulutusmyönteinen 

henkilöstö.
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Toimenpiteet:

• toteutetaan hyvinvointikysely ja sen pohjalta laaditaan 

työyksiköille työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma

• perehdytetään työntekijät uuteen tehtävään 

perehdyttämissuunnitelman mukaisesti

• kehitetään työyhteisötaitoja

• panostetaan hyvään työilmapiiriin

• varmistetaan hyvä tiedonkulku ja toimivat palaverikäytännöt

• kehitetään tyhy -toimintaa myös arjen työskentelyn lomassa

• mahdollistetaan etätyö

• otetaan mallia yritysmaailmasta esim. Suomen paras työpaikka

• kannustetaan henkilöstöä liikunnalliseen elämäntapaan

6. HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI



…HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI
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Talousarvioon:

• huolehditaan oikeasta henkilöstömitoituksesta

• tuetaan henkilöstön osaamista

• huolehditaan työergonomiasta

• palkitaan hyvästä työstä/pitkästä työurasta

• huolehditaan tyhy -toiminnan resursseista


