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1 Hyvinvointisuunnitelma
Elävä kunta ja viihtyisä kuntakeskus

Tavoite Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit Arviointimittarit

Rantapuiston
kehittäminen

rantaraitin jatkaminen
Kinnulanmäen
puoleiselle kaava-
alueelle

kehittämispäällikkö,
Järvi-Saimaan Palvelut
Oy

rantaraitti on
valmistunut

avantouintipaikan
perustaminen

Järvi-Saimaan palvelut/
liikuntapalvelut ja
kehittämispäällikkö

avantouintipaikka on
rakennettu vuoden
2022 loppuun
mennessä

Torialueen
kehittäminen

korttelin
kaavoituksen ajan
tasalle saattaminen

kaavoitustyöryhmä kaavamuutos on
valmis

torisuunnitelman
laatiminen

kehittämispäällikkö,
suunnittelutyöryhmä

torisuunnitelma on
valmis

torisuunnitelman
toteuttaminen

kehittämispäällikkö,
Järvi-Saimaan Palvelut
Oy

torisuunnitelman
mukaisia
toimenpiteitä viety
investointiohjelmaan
ja suunnitelman
toteutus on aloitettu

Luonto-
/ulkoliikuntakohteide
n käytön lisääminen

karttojen päivitys ja
kohde-esittelyt

Järvi-Saimaan Palvelut
Oy/liikuntapalvelut

karttojen päivitys ja
kohde-esittelyt on
tehty

liikuntapisteiden
keräysmallin
luominen ja käyttöön
otto

Järvi-Saimaa Palvelut
Oy/liikuntapalvelut

liikuntapisteet ovat
käytössä
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kohteiden
markkinointi kunnan
kanavissa

Järvi-Saimaan Palvelut
Oy/liikuntapalvelut,
kehittämispäällikkö ja
yrityskoordinaattori

näkyvyys
markkinointikanavissa

tykkäykset

kävijämääräseuranta
maastossa

pyöräilyreittien
kehittäminen

Järvi-Saimaan Palvelut
Oy/liikuntapalvelut,
kehittämispäällikkö

maastoreitti
Rantasalmen
kirkonkylä-Porosalmi
on toteutettu

pyöräilyreitit on
päivitetty
karttamateriaaliin

urheilukentän
käyttöasteen nosto,
erityisesti lasten
harrastustoiminnan
monipuolistaminen

Järvi-Saimaan Palvelut
Oy/liikuntapalvelut,
järjestöt

eri-ikäisille suunnattu
toiminta on
lisääntynyt

koirapuiston
perustaminen

kehittämispäällikkö,
Järvi-Saimaan Palvelut
Oy

koirapuisto on
käytössä vuoden
2023 aikana

Nuorten
kohtauspaikan
järjestelyt

tilajärjestelyn
suunnittelu ja
toteutus

kehittämispäällikkö,
nuorisotoimi, Järvi-
Saimaan Palvelut Oy

nuorten
kohtaamispaikka on
toiminnassa

Nuokkarin tilojen
jatko ja monitoimitilan
järjestäminen

kehittämispäällikkö,
nuorisotoimi, Järvi-
Saimaan Palvelut Oy

tilajärjestelyjen
suunnitelma on
valmis

Kuntalaisten
olohuoneen
järjestelyt

toimitilaratkaisun
hakeminen
kaikenikäisiä
palvelevasta
kuntalaisten
kokoontumistilasta

hallintopäällikkö,
kehittämispäällikkö,
Järvi-Saimaan Palvelut
Oy

toimivat tilat ovat
käytössä

Kestävä kuntatalous ja resurssiviisas toiminta
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Tavoite Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit Arviointimittarit

Organisaation
uudistaminen ja
palveluprosessien
uudistaminen

riittävän organisaation
turvaaminen
palvelutuotannossa

hallintopalvelut,
kunnanjohtaja

palvelut pystytään
tuottamaan
toimialoilla

sähköisten
palvelujärjestelmien
käyttöön otto ja
monipuolistuminen

hallinto- ja palveluiden
toimiala,
rakennusvalvonta

käytössä olevien
sähköisten
palvelujärjestelmien
määrä

hallittu siirtymä
hyvinvointialueen
käynnistyessä

kaikki toimialat, Etelä-
Savon hyvinvointialue

yhteistyöverkostot
hyvinvointialueen
palvelutoimijoiden
kanssa luotu ja
toimivat

Yrittämiseen ja työntekoon kannustaminen

Tavoite Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit Arviointimittarit

Palvelusetelin käytön
laajentaminen

palvelusetelit
aikuisten
harrastamiseen

hallintopalvelut palvelusetelit yritys
palveluntarjoajana/
palvelusetelit kaikki

Työmarkkinoiden
kohtaantohaasteisiin
ja työvoimapulaan
ratkaisujen
hakeminen

yritysten
työvoimatarpeiden
kartoittaminen

vapaana olevan
työvoiman
työllistymisen
edistäminen 

koulutusyhteistyöhön
panostaminen

yrittäjät, yhdistykset,
TE-toimisto, Etelä-
Savon hyte-alue,
oppilaitokset,
työllisyydenhoito ja
yrityskoordinaattori

työllisyysaste
nostaminen 64 %sta
67 %iin

työttömyysprosentti
alle 7 %

rekrytilaisuus
järjestetty 1
kerta/vuosi
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yhdistysten roolin
vahvistaminen
työllisyyden hoidossa

paikallisyhdistyksen ja
työllisyydenhoito

järjestyneiden
työpaikkojen
lukumäärä

Yrittäjyyskasvatuksen
edistäminen

yrityskylätoiminta
järjestetään vuosittain

rehtori,
vastuuopettajat

yrityskyläkäynnit on
järjestetty vuosittain

4H -yrityskasvatuksen
toimintojen
edistäminen

4H-yhdistys,
nuorisotoimen
avustukset

4H-yritystoimintaa on
vuosittain käynnissä

lukion matkailulinja
luo valmiuksia
yritystoiminnan
perustamiseen

lukion talousarvio matkailuopintoja
suorittavat opiskelijat/
kaikki lukion
opiskelijat

Kuntaisten omatoimisuus ja aktiivisuus

Tavoite Toimenpiteet ja
vastuutaho

Resurssit Arviointimittarit

Osallistava budjetointi nuorten
osallistamishanke

AVI:n hankerahoitus
+ nuorisotoimen
omavastuuosuus

hankkeen toteutuma

palvelusetelit
aikuisten
harrastamiseen

hallintopalvelut myönnettyjen
palvelusetelien
määrä, kpl

kuulemistilaisuudet eri hallinnon alat,
kunnahallitus,
kunnanvaltuusto

järjestetyt kuulemiset

Aktiivinen yhteistyö
sidosryhmien kanssa

tapahtumat/tilaisuude
t eri järjestöjen
kanssa hyvinvointia
edistävin teemoin

vanhus- ja
vammaisneuvosto,
eläkejärjestöt,
puhallinorkesteri, RU
ym., palveluiden
toimiala, kirjasto ja
liikunpalvelut, eri
toimialojen
avustukset ja erilliset
talousarviovaraukset

järjestettyjen
tapahtumien ja
tilaisuuksien määrä
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kolmannen sektorin
toiminnan tukeminen

toiminta-avustukset ja
säännölliset
tapaamiset
yhdistysten kanssa,
hallinto ja palveluiden
toimiala

jaettujen avustusten
määrä €/vuosi,
järjestetyt tapaamiset
lkm

tiedonkulun
tehostaminen

eri toimialat,
yhdistystoimijat

tapahtumatieto on
helposti saatavilla ja
kanavia osataan
käyttää mm.
sähköiset kalenterit ja
sivut

Omaehtoisen
liikkumisen
lisääminen

suorituspisteiden
keräyskampanjat

vuoden ajan mukaista
toiminnan
markkinointia lisätään

Järvi-Saimaan Palvelut
Oy/liikuntapalvelut,
kehittämispäällikkö ja
yrityskoordinaattori

kävijämäärät

pisteenkerääjämäärä

koulumatkapyöräilyyn
kannustaminen

hankerahoitus koulun
pyörätelineinvestointii
n ja koulupäivän
aikaisiin siirtymiin
käytettävien pyörien
hankintaan,
kehittämispäällikkö,
peruskoulun ja lukion
rehtorit, Järvi-Saimaan
Palvelut Oy

koulukeskuksen
pyörien
säilytystelineistö on
päivitetty ja pyöriä
hankittu X kpl
koululaisten käyttöön.

lasten ja nuorten
liikuntamahdollisuuksi
en lisääminen
leikkipuiston
kehittämisen ja
ohjatun toiminnan
lisäämisen kautta

palveluiden toimiala,
varhaiskasvatus ja
järjestöt

leikkipuisto on uusittu

alle kouluikäisille on
järjestetty ohjauttua
liikuntatoimintaa
viikoittain

Henkisen
hyvinvoinnin
edistäminen

ohjatun toiminnan,
liikunnan ja muun
kurssitoiminnan
palauttaminen

liikuntapalvelut,
kansalaisopisto,
yhdistykset

kurssien määrä
kirkonkylällä ja kylillä,
osallistujamäärät
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kouluterveydenhuollo
ssa IPC -ohjauksen
käyttöönotto nuorten
ennaltaehkäisevän
mielenterveystyön
tukemisessa

kouluterveydenhoitaj
a ja -kuraattori

menetelmä on otettu
käyttöön

asiakkuuksien
lukumäärä

koulujen painopisteet
koululaisten ja
opiskelijoiden
hyvinvointi ja
koulussa viihtyminen

koulujen talousarviot,
rehtorit

kouluterveyskysely

mielenterveys- ja
päihdepalvelujen
toimintapaikka
Kompassin toiminnan
edistäminen

terveyspalvelut,
työllisyydenhoito

viikottaista toimintaa
tarjolla asiakkaille

Voimaa vanhuuteen -
toiminta

TaloTsemppari -
toiminnan
käynnistäminen

terveyspalvelut,
hyvinvointikoordinaatt
ori, järjestöt

toimijoiden lukumäärä

vertaisohjaajien ja
ulkoiluystävien
löytäminen ja
kouluttaminen
ikäihmisten
liikkumisen tueksi

terveyspalvelut,
vanhus- ja
vammaisneuvosto,
järjestöt

vertaisohjaajien ja
ulkoiluystävien lkm

Käskynkkä -toiminnan
uudelleen
käynnistäminen

terveyspalvelut,
vanhus- ja
vammaisneuvosto,
järjestöt

Käskynkkä -toiminta
toteutuu viikoittain ja
vapaaehtoisten
määrä on kasvanut

päivätoiminnan
uudelleen
käynnistäminen ja
tarvittavat
tilajärjestelyt

terveyspalvelut,
järjestöt

päivätoimintaa tarjolla
viikoittain
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Systeemisen
työotteen
käyttöönotto
lastensuojelutyössä

sosiaalityö:
Yhteistyön lisääminen
siten, että
asiakkaan/asiakasper
heen osallisuus ja
vaikuttamismahdollis
uus lisääntyvät

Sosteri
/lapsiperheiden
sosiaalityö/
lastensuojelu

asiakkuuksien
lukumäärä
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