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NYKYTILA 
Kaskisten kaupungin kaupunkistrategia on suunnitelma kaupungin tulevaisuudesta. Se sisältää tärkeimmät tavoitteet ja 
kehittämisen painopistealueet. 

 

Kaskisten kaupungin vahvuudet: 

 * merellinen sijainti 

 * saarikaupungin omaleimainen ja historiallinen puutalomiljöö 

 * korkea asukastiheys ja palvelut lähellä ihmisiä 

 * voimakas yhteisöllisyys 

 * elinvoimainen teollisuuden ja yrittäjyyden kaupunki 

Kaskisten kaupungin tärkeimmät kehittämiskohteet: 

 * kaupungin vetovoimaisuuden kasvattaminen: asukkaat, yritykset, työntekijät ja matkailijat 

 * palveluihin ja asukasviihtyvyyteen panostaminen 

 * kaupungin infrastruktuuri  

 * kuntakonsernin talouden vahvistaminen 

  

 

 

 



MIHIN KASKINEN ON MATKALLA? 

MISSIO 

 

Kuntalain mukaan: 

Kaupunki pyrkii edistämään 
asukkaidensa hyvinvointia ja 
kestävää kehitystä alueellaan. 

VISIO 

 

Kaskinen on kehittyvä kaupunki, 
joka huolehtii asukkaistaan. 



ARVOT 
YHTEISTYÖKYKY 

 Pieni kaupunki saaressa vaatii sen asukkailta ja eri toimijoilta yhteistyökykyä, myös saarta 
 ympäröivien eri tahojen kanssa. Kaskisten kaupunki haluaa edistää yhteistyötä kaikkiin suuntiin. 

AVOIMUUS 

 Toimintamme lähtökohtana on avoimuus ja läpinäkyvyys. Kerromme etukäteen 
 suunnitelmistamme ja kysymme paikkakunnalla toimivien yhteisöjen näkemyksiä tulevaan 
 kehittämiseemme. Avoimuus luo luottamusta ja vahvistaa yhteisyyttä paikkakunnallamme.  

ROHKEUS 

 Rohkeus tarkoittaa meille ennakkoluulottomuutta kokeilla uusia asioita ja pistää itsensä likoon. 
 Voimaa  kohdata vaikeitakin asioita ja kääntää ne voitoksi. Joskus rohkeus voi tarkoittaa myös 
 kulkemista vastavirtaan. Rohkeutta on tehdä päätöksiä ja muuttaa vanhoja käytäntöjä.  

YHTEISÖLLISYYS 

 Saarikaupunki muodostuu kaupungista ja sen erilaisista toimijoista yhdessä.                                                     
 Yhdessä tuotamme hyvää ja turvallista elämää Kaskisissa. 



KAUPUNGIN MONET ROOLIT 
Kaupungin toimintaa voidaan jäsentää erilaisten roolien kautta: 

 

1. Sivistysrooli 

2. Hyvinvointirooli 

3. Osallisuus- ja yhteisörooli 

4. Elinkeino- ja työllisyysrooli 

5. Elinympäristörooli 

6. Itsehallintorooli 

7. Kehittäjä- ja kumppanirooli 

 

Usein samalla kaupungin päätöksellä tai toimenpiteellä edistetään useita eri asioita, 
joten roolit ovat hyvin limittäisiä ja päällekkäisiä ja vahvistavat toinen toisiaan.  



KAUPUNGIN ASUKKAIDEN HYVINVOINNIN 
EDISTÄMINEN 

Asukkaan hyvinvointi koostuu seuraavista osatekijöistä: terveys, 
materiaalinen hyvinvointi, koettu hyvinvointi ja elämänlaatu. 

Hyvinvoinnin edistämisellä tarkoitetaan voimavarojen kohdentamista 
sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn, osallisuuden ja turvallisuuden 
lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä köyhyyden ja syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. 

Kaupungin eri ammattilaisten ja toimintojen välinen yhteistyö on 
välttämätöntä, sillä kaikkien hallinnon alojen päätöksillä on vaikutuksia 
asukkaiden hyvinvointiin. 

        ….jatkuu 

 

 

 

 



….jatkuu 

Kaskisten kaupunki edistää kaupunkilaisten elinoloja: toimeentuloa, 
asumista, työllisyyttä, koulutusta, terveyttä ja ympäristön laatua. 
Kaupunki tukee paikallisyhteisöjen elinvoimaisuutta ja edistää aktiivista 
kansalaisuutta sekä asukkaiden itsensä toteuttamista tarjoamalla 
mahdollisuuksia monipuoliseen vapaa-ajan tekemiseen. 

Kaupungin kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat 
vapaaehtoiset, yhteisöt, järjestöt, yritykset, seurakunnat sekä 
maakunta. 

Kaupunki kannustaa asukkaitaan omaan vastuunottoon 
hyvinvoinnistaan ja omatoimiseen hyvinvointityöhön.  

 



PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA 
TUOTTAMINEN 
Kaskisten kaupunki harkitsee innovatiivisesti ja talouden kannalta 
tarkoituksenmukaisimmat tavat järjestää asukkailleen tarpeelliset 
palvelut paikkakunnan olosuhteet sekä työllisyys-, markkina- ja 
vetovoimatilanne huomioiden.  

 

Kaskisten kaupunki voi järjestää palvelut itse tuottaen, yhteistyössä 
muiden kuntien ja kuntayhtymien kanssa, ostopalveluina toisilta 
kunnilta/kuntayhtymiltä/valtiolta tai hankkii ostopalveluina järjestöiltä 
ja yksityisiltä palveluntuottajilta.  



OMISTAJAPOLITIIKKA 

Kaupungin perustehtävän toteuttamiseksi omistaminen on väline, jonka 
avulla huolehditaan elinvoimaisuudesta tai kaupunkilaisten terveyden 
ja hyvinvoinnin kannalta merkityksellisiä asioista.  

Kaskisten kaupungin tavoitteena on omistuksen kriittinen tarkastelu ja 
karsiminen sekä mitoittaa kaupungin kiinteistökanta tarvetta 
vastaavaksi.  

Käyttökustannuksia vähennetään toimintojen tiivistämiseksi. 



HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 

Nykytila: 

Kaskisten kaupungin perustehtäviä hoitaa pieni ja haavoittuva 
organisaatio.  

Tavoite: 

Kaupunki aktiivisesti huolehtii, että henkilöstö jaksaa tehtävissään ja 
että sillä on käytössään tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset 
resurssit. Sitoutunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkein 
voimavaramme. 

 



KAUPUNGIN JÄSENTEN OSALLISTUMIS- JA 
VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET 
On tärkeää, että jokaisella kaupungin jäsenellä on halutessaan mahdollisuus 
osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan. 

Kaupunki haluaa kehittää jäsentensä erilaisia osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia, joita voivat olla esimerkiksi:  

• järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja 

• selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa 

• valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin 

• järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun 

• suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa 

• tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden 
suunnittelua ja valmistelua 

• arvioimalla yritysvaikutuksia kaikissa kaupungin päätöksenteossa. 

 



ELINYMPÄRISTÖN JA ALUEEN ELINVOIMAN 
KEHITTÄMINEN 

Kaskinen on turvallinen ja merellisen asumisen saarikaupunki. Kaupunki 
painottaa valinnoissaan luonnon ja asuinympäristön kannalta kestävää 
kehitystä ja järjestämiensä palvelujen laatua. 

 

Kaupungin elinvoimaisuuden perusta on kilpailukykyiset ja menestyvät 
yritykset, jotka kasvavat ja luovat uusia työpaikkoja Kaskisiin. Kaupunki 
kehittää hankintamenettelyään siten, että paikallisilla toimijoilla on 
mahdollisuus menestyä. 

 

Kaskisten elinvoima rakentuu myös alueellisesta yhteistyöstä. 



STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI JA 
SEURANTA 

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä 
henkilöstön tulee päätöksenteossaan ja toiminnassaan tukeutua 
kaupunkistrategiaan.  

 

Talousarvio ja -suunnitelma perustuu kaupunkistrategiaan ja sen 
toteutumista seurataan tilinpäätöksen yhteydessä. 


