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Kuntien tilanne on muuttunut merkittävästi viime vuosina 
koronapandemian ja geopoliittisen tilanteen vuoksi. 

Asukkaiden kotipaikkaan kohdistuvat odotukset säilyvät 
kuitenkin ennallaan.  Sekä elämyksellisen vapaa-ajan että 

turvallisen ja sujuvan arjen vaatimukset kasvavat. 
Asukkaiden odotukset osallisuudesta ja 

vaikuttamismahdollisuuksista vahvistuvat.



HYVINVOINTIALUEUUDISTUKSEN
tullessa voimaan vuonna 2023 kuntien 
toiminta muuttuu merkittävästi. 
Uudistuksen jälkeen kuntien 
keskeisimmät tehtävät liittyvät 
koulutukseen, kaavoitukseen, teknisiin 
palveluihin, ehkäisevään työhön sekä 
kaupungin elinvoiman kehittämiseen. 
Kunta kantaa edelleen vastuun 
asukkaiden hyvinvoinnista.

ETÄTYÖ ON YLEISTYNYT. 
Hyvät liikenneyhteydet ja 
nopeat viestintäyhteydet 
mahdollistavat uudenlaisia 
työ- ja yrittäjyysmalleja. 
Digitalisaatio muuttaa 
palvelun muotoja. Toimiva 
tietoliikenne on sujuvan arjen 
edellytys.

ILMASTONMUUTOS
asettaa suuria ja välittömiä 
vaatimuksia kunnille. 
Kunnilta odotetaan 
hiilineutraaliuden ja kestävän 
kehityksen tavoittelua. 



Visiomme: 
IHANA RAASEPORI 
TOIMII KESTÄVÄSTI

Arvomme: 
AVOIMUUS - OSALLISUUS - YHDENVERTAISUUS



Strategiset päämäärämme

IHMISET 
EDELLÄ

SUJUVA 
ARKI

HUOLEHDIMME 
RAASEPORISTA



Raasepori on kaksikielisyydestään ylpeä kaupunki, jota 
kehitetään luovasti, ihmiset edellä. 

TÄÄLLÄ ARKI JA ELÄMÄ ON TURVALLISTA JA 
SUJUVAA, ja asukkaat saavat vastinetta 
verorahoilleen. Myös tulevat sukupolvet kiittävät, sillä 
pidämme huolta Raaseporista, sen asukkaista, 
ympäristöstä ja kulttuurihistoriasta pitkäjänteisesti.

Kaksikielinen, 
turvallinen Raasepori. 
Tulevaisuudessakin.



Raaseporissa mennään ihmiset edellä. 
Kuuntelemme ja välitämme ihan jokaisen 
hyvinvoinnista.
VIESTIMME SELKEÄSTI. 
Osallistumismahdollisuuksia
parantamalla mahdollistamme aidon dialogin.

PANOSTAMME ENNALTAEHKÄISEVÄÄN 
TOIMINTAAN, ja edistämme aktiivisesti oman 
henkilöstömme hyvinvointia. Tarjoamme erinomaiset 
koulut sekä turvallisen kasvuympäristön lapsille.

Yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa
RUOKIMME LUOVAA ILMAPIIRIÄ JA LUOMME 
MAHDOLLISUUKSIA sekä sisältöä elämään ihan 
kaikenikäisille asukkaille.

Matkailun saralla KULJEMME KOHTI KESTÄVÄÄ 
KEHITYSTÄ ja tähtäämme matkailukauden 
pidentämiseen. Matkakohteena profiloidumme 
luontokokemusten, kulttuurin ja lähiruoan kautta.

STRATEGISET TAVOITTEEMME: Hyvinvoivat 
asukkaat, laadukas opetus, tavoitteellinen 
asukasviestintä, hyvinvoiva henkilökunta, joka viihtyy 
työssään, hyvinvoivat yritykset ja parantunut 
työllisyys, kukoistava matkailu ja pidentynyt 
matkailukausi, aktiivinen vapaa-aika.
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Raaseporissa arki 
ja elämä on sujuvaa
KEHITÄMME TOIMINTAAMME sujuvien 
palvelujen varmistamiseksi. Digitalisaatio
on meille väline, jolla voimme parantaa 
palveluitamme sekä sujuvoittaa asukkaiden 
ja työntekijöiden arkea.

Ymmärrämme monipaikkaisuutta ja 
helpotamme etätyön tekemistä. 

Panostamme joukkoliikenteeseen ja 
edistämme pyöräilyä.

Mahdollistamme sen, että jokainen voi 
räätälöidä itselleen omannäköisen elämän 
Raaseporissa.

STRATEGISET TAVOITTEET: parempi 
palvelutaso, järkevä digitalisaatio, 
lisääntynyt joukkoliikenne ja pyöräily
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Pidämme huolta Raaseporista, täällä on 
hyvä tulevienkin sukupolvien elää
Raaseporin kaupunki on 
hiilineutraali 2030.

Päätöksenteossa ja toiminnassamme 
HUOMIOIMME TALOUDELLISEN, 
EKOLOGISEN, SOSIAALISEN JA 
KULTTUURISEN KESTÄVYYDEN 
näkökulmat ja parannamme edellytyksiä 
tiedolla johtamiseen.

Harjoitamme VASTUULLISTA TALOUS- JA 
OMISTAJAPOLITIIKKAA, jonka prioriteettina 
on kuntalaisten etu pitkällä tähtäimellä. 

METSIEN HOIDOSSA otamme huomioon 
myös niiden virkistyskäytön ja luonnon 
monimuotoisuuden. 

STRATEGISET TAVOITTEET: hiilineutraalius 
2030, vastuullinen talouspolitiikka, 
määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä 
tonttivaranto, vastuullinen sijoitus- ja 
omistajapolitiikka, hyvä vesi ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttäminen.



Strategian tavoitteita seurataan laadullisilla ja lukumääräisillä mittareilla.

Seuraamme ja arvioimme strategiaa valtuustokauden puolessa välissä. 
Tällöin tarkistamme, tarvitseeko strategiaan tehdä muutoksia. 

Kaupunginhallitus ja kaupungin johtoryhmä seuraavat tämän lisäksi 
säännöllisesti strategian toteutumista.

Strategian toteuminen
– mittarit ja seuranta
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