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Juankosken liittyessä v. 2017

l Noin 117 700 asukasta

l Työssäkäyntialueella 

175 300 asukasta

l Suomen 9. suurin kaupunki

l Pinta-ala 4320 km² vesipinta-

alaa noin neljännes ja metsämaata 

runsas neljännes

Rantaviiva 6340 km

l Asukastiheys noin 36 

asukasta / maa-km²

62°53' 33"N 27°40'42"E

VÄESTÖ, PINTA-ALA JA SIJAINTI

Päivitetty 13.12.2016







VAHVA KASVUKESKUS JA 

VIREÄ YLIOPISTOKAUPUNKI 

Itä-Suomen keskus 

kauppa- ja koulutuskaupunki 

urheilukaupunki 

kulttuurikaupunki 

matkailukaupunki 

modernin elinkeinoelämän kaupunki 

suurin kesämökkikunta 

suurin maidontuottaja

Hyvinvointi, terveys- ja turvallisuusosaamiseen keskittynyt 

yliopistokaupunki 

Tanssin ja musiikin kaupunki



Terveydenhuollon palvelut
| Avohoidon palvelut
| Sairaalapalvelut
| Mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Perusturvan palvelut
| Vanhus- ja 

vammaispalvelut
| Lapsiperhepalvelut
| Aikuissosiaalityön palvelut

Kasvun ja  oppimisen palvelut
| Varhaiskasvatuspalvelut
| Perusopetus- ja nuorisopalvelut
| Lukiopalvelut ja toisen asteen 

yhteistyö
| Kasvun ja oppimisen  tuen 

palvelut 

Kaupunkiympäristön palvelut
| Kaupunkiympäristön 

suunnittelupalvelut
| Rakentamisen ja kunnossapidon 

palvelut
| Ympäristö- ja 

rakennusvalvontapalvelut
| Maaomaisuuden hallintapalvelut 

Elinvoimapalvelut
| Yrityspalvelu
| Työllisyyspalvelu
| Strategia ja kehittäminen
| Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelu
| Lomituspalvelu

Konsernipalvelut
• Kaupunginkanslia
• Työnantajapalvelu
• Talous ja omistajaohjaus
• Tietohallinto

Liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

palvelualueiden yhteistyönä

Hyvinvointipalvelut
| Kansalaisopisto
| Kansalaistoiminnan edistäminen
| Kulttuuriin ja liikuntaan aktivointi
| Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
| Asukastupa- ja lähiötoiminta
| Ulkoilureitit ja -alueet, liikuntapaikat
| Museot, kirjastot ja taidepalvelut



Asukastupa- ja lähiötoiminta
l10 asukastupaa

lAsukasdemokratia ja osallisuus

Kansalaistoiminnan edistäminen
l Kansalaisjärjestöjen avustukset

lJärjestöyhteistyö

Hyvinvointipalvelut

Kulttuuriin ja liikuntaan aktivointi
l Koululaisten kulttuuripolku ja liikuntapolku

l Liikuntapalvelut, starttikurssit, vertaisohjaajatoiminta

lYhteisötaiteilijat

l Kulttuuri vanhustyön tukena

l Kino Kuvakukko

Museot, kirjastot ja 

taidepalvelut

l Kuopion kaupunginteatteri

l Kuopion kaupunginorkesteri

l Kuopion museo

l Kuopion korttelimuseo

l Kuopion taidemuseo

l J.V. Snellmanin kotimuseo

l Kirjastopalvelut

Ulkoilureitit ja -alueet, 

liikuntapaikat

l Kuopio-halli

l Niiralan jäähalli

l Lippumäen hallit

l Kuopion uimahalli

l Ulkoilureittiverkosto: ladut ja luontopolut

l Uimarannat, leikkipuistot, retkeilyalueet

l Kallaveden saariston virkistysalueet

Kansalaisopisto
Suomen kuudenneksi suurin  ja vanhin

kansalaisopisto

Toimialueena ovat Kuopio, Tuusniemi, 

Rautavaara, Kaavi 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
lHyvinvointiryhmä / hyvinvointikertomus

lVanhusneuvosto

lEnnalta ehkäisevä päihdetyö

lWHO Healthy Cities- ja Terve kunta- asiat

lVertaistuki- ja vapaaehtoistoiminta- Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

- Ohjatun hyvinvoinnin ja 

omaehtoisen oppimisen palvelut



KUOPIO 2030  (LUONNOS)

l Visio : Kestävästi kasvava kansainvälinen 

hyvinvoinnin edelläkävijä

l Missio: Kuopio mahdollistaa kuntalaisille

hyvän elämisen edellytykset sekä 

huolehtii alueen elinvoimasta 

yhteistyössä muiden toimijoiden 

kanssa

l Asukkaiden oma aktiivisuuden, terveyden ja

hyvinvoinnin edistäminen



HYVINVOINTIPALVELUIDEN 

RAKENTUMINEN

l Sote/ Pete- puolelta siirtynyt:

l Terveyden edistämisen suunnittelija           

->Hyvinvointikoordinaattori

l ehkäisevä päihdetyö ->

l vanhusneuvosto ->

l kaikki avustukset ->

l seksuaaliterveyden edistämisen ryhmä ->

l turvallisuustyöryhmä ->

l vapaaehtois- / vertaisohjaajatoiminta ->

l asuntotoimesta asukastuvat ->

l koulutustoimesta kansalaisopisto ->

l Arkeen Voimaa – toiminta 



HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN 

TEHTÄVÄ

l Kaupunkilaisten aktivoiminen 

toimimaan oman ja toistensa 

hyvinvoinnin edistäjinä

l Keskeistä on monipuolisten 

yhteistyöverkostojen ja 

erilaisten projektien ja 

hankkeiden hyödyntäminen 

suunniteltaessa, kehitettäessä 

ja vakiinnuttaessa aktivoivaa 

toimintaa. Monialainen 

osaaminen.

l Toiminnan vaikuttavuus ja 

asukkaiden osallisuuden 

huomioiminen tärkeää

l Ei kaikille kaikkea vaan 

positiivinen erityiskohtelu

Etsivä -> löytävä -> 

kutsuva työ



ESIMERKKI YHDESSÄ TEKEMISESTÄ: 
LIIKUNTAPALVELUKETJU

heikko vahvaFyysinen toimintakyky

Kuntoutuspalvelu
Yksilöllinen
harjoittelu
ryhmässä

Hyvinvointi-
palvelujen

liikuntaryhmät

Kansalaisopiston
liikuntaryhmät

Seurojen ja
Yksityisten
Tarjoamat 

liikuntaryhmät

Vertaisohjatut
liikuntaryhmät

Omatoiminen
Liikunta-

harjoittelu



KULTTUURIIN AKTIVOINNISTA KULTTUURISEEN 

OSALLISUUTEEN

KULTTUURIPALVELUKETJU

Tapahtumat 

rajatuille 

kohderyhmille 

esim. Mental

Health Art

Week

Koulut, 

varhaiskasvatu

s, nuorisotyö

- Kulttuuripolku

- Tapahtumat

Palvelukesku

s-ten ja 

toimintakes-

kusten ohjattu 

kulttuuri- ja 

taidetoiminta, 

asukastupien 

taideryhmät, 

yhteisötaide-

ryhmät ja 

yksilöasiakka

at

Kansalais-

opisto, taiteen 

perusopetus

Omatoiminen 

kulttuuripal-

veluiden

käyttö, 

harrastamine

n, sivistys, 

vapaaehtois-

työ, järjestö-

toiminta, 

tapahtumat, 

Nilsiän 

musiikki- ja 

tanssileiri, 

kirjastot, 

museot, 

orkesteri, 

teatteri, 

tanssi, 

elokuva ym.

Kulttuuriluotsi-

toiminta, 

Kulttuurikahvil

a 60+, 

Ikääntyneiden 

yliopisto, 

kansalaisopis-

ton avoimet 

luennot ja 

ryhmät 

(kieliklubi 

ym.), 

Hopeatähti-

kerho ja 

festivaali

Palveluihin ohjaavat 

tahot: 

Asiakas itse, omaiset, 

some, markkinointi, 

verkostot, järjestöt, srk
Lähiötyöntekijät

Työterveys, Terve 

Kuopio kioski

Fyysinen, henkinen, 
sosiaalinen toimintakyky

vahvaheikko

Koulu, varhaiskasvatus, nuorisotyö, 

oppilaitokset
Yksityiset 

toimijat ja 

palveluntar-

joajat

Perhetyö, 

toimintaterapia ym.

Monikulttuurisuuskeskus 

Kompassi

Palveluohjaus

Kuntoutus, 

Alavan 

sairaalakoulu 

ym.

ASIAKASVIRTA

Kulttuuriin aktivoinnin välittäjä- ja ohjaava rooli palveluihin esim. 

kansalaisopistolle, museoihin -> kirkastettava ja päällekkäisyyttä 

vältettävä! 
Mt-palvelut

Asiakassegme

n-tointi: 

tarkempi 

kohdennus

KOULUTUS: 

henkilöstö-

koulutus, 

3. sektori

Nuorten 

rajatut 

soveltavan 

taiteen 

pienryhmät 

nuorisotaloilla 

tai kouluilla

Esim. pienryhmistä ohjaus 

kansalaisopiston ryhmiin 

”saattaen”, kulttuuriin aktivoinnin 

pajatoimintaa kohteissa esim. 

taidemuseossa?

Neuvola

Laaja järjestökenttä 

esim. MLL



YHDESSÄ TOIMIEN

l Asukastupia (10 kpl) mm. kirjaston, 
kotihoidon, yhteispalvelupisteen, järjestöjen  
kanssa

l Kulttuuritoimijoiden yhteistyöryhmä

l Kulttuuri vanhustyön tukena

l Seurafoorumi: liikunta- ja urheilujärjestöt

l Kiusaamisen ennalta ehkäisy ja puuttuminen: 
Kiitos kaveruudelle - toiminta

l Luonnosta hyvinvointia

l Valikko: vapaaehtoistyön kehittäminen

l Nuoriso - hyvinvointi työryhmä

l Huomaa lapsi – toiminta

l Kino Kuvakukko



YHDESSÄ TOIMIEN: AVUSTUS-

JÄRJESTÖPALVELUT

l Kaikki kaupungin yleisavustukset 

l Avustusten kohdentaminen erityisesti lasten ja 
nuorten sekä ikäihmisten toimintaan 

l Kaupungin strategian mukainen toiminta

l Kehityskeskustelut, seurafoorumi, yhteistyöpalaverit

l Vuonna 2017 yleisavustushakemuksia 366 kpl, 
jaettava summa n.3 milj.€, lisäksi erityisavustuksiin 
35.000€

l Ely-keskuksen kanssa ESR-rahoitusta 
kaupunkialueella ”Kansalaistoimijalähtöinen 
paikallinen kehittäminen” (KAKE-hankkeet), vuosina 
2014-2017 rahoitettu yhteensä 21 hanketta, rahoitus 
yhteensä 931.266 €, kaupungin osuus 125.395€



YHDESSÄ TOIMIEN: 

LÄHIDEMOKRATIA/ 

PITÄJÄNRAADIT

1.6.2017 Kuopion lähidemokratiamallin toiminta

Pitäjäraadit entisten liitoskuntien alueille:  Juankoski, 

Karttula, Maaninka, Nilsiä, Riistavesi, Vehmersalmi

* Tehtävänä edistää ja kehittää liitosalueiden asukkaiden 

hyvinvointia, alueen elinvoimaisuutta ja lähipalveluja.

* Kaupunginhallituksen Lähidemokratiajaoston * 

kaupungin budjettirahoitus: 

- 30.000 euron toimintamääräraha/ pitäjäraati

- lisäksi 180.000 euron kehittämismääräraha, 

jonka jaosto jakaa Pitäjäraatien hanke-esitysten 

perusteella vuosittain.

- Uusi, kansallisestikin ainutlaatuinen 

toimintamalli 



KUOPION KANSALAISOPISTO

Vuosittain

kursseja n. 1 900

opetustunteja 45 500

opiskelijoita n. 13 000

täytettyjä kurssipaikkoja 25 300

Kursseja 10 eri ainealueelta 

Toimialueena ovat Kuopion 

kaupunki,Tuusniemi, Rautavaara 

ja Kaavi



HAASTEITA

l Kaikkien palvelualueiden ja yksiköiden olisi 

sisäistettävä hyvinvointitehtävänsä

l Hyvinvointikertomuksen indikaattoritiedot 

tulisi saada olennaiseksi osaksi talous- ja 

strategiaprosessia

l Kaupungin alueellinen laajuus



KUOPION KAUPUNGIN 

HYVINVOINTIROOLEJA

Mahdollistava

Kannusta

Koordinoiva

Tukeva 

Yhteen saattava

Vetovoimatekijä

Tasa-arvoa/ 

yhdenvertaisuutta

Osallisuutta


