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Kuopio on Suomen kahdeksanneksi suurin kaupunki. Kuopio on vireä 
yliopisto-, sivistys-, urheilu- ja kulttuurikaupunki. Täällä asuu yli 120.000 
enemmän tai vähemmän savolaista immeistä, joille tärkeitä asioita ovat 
luonto, tori ja kulttuuri – Puijoa, Kallavettä ja kalakukkoa unohtamatta.

Kuopion sosialidemokraateille huhtikuun kuntavaalit ovat hyvin tärkeät. 
Koronapandemian takia hyvinvointipalveluiden kysyntä tulee kasvamaan,  
terveydenhuollon odotetaan toimivan ja vanhustenhoito on haaste  
Kuopiossakin. Tähän pitää pystyä vastaamaan.

Tulevan valtuustokauden aikana on toteutumassa iso sosiaali- ja  
terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus. Uudistuksen myötä iso osa  
kaupungin toiminnoista on siirtymässä perustettavalle hyvinvointialueelle.  
Uudistuksen yhteydessä on varmistettava kaikille kuopiolaisille kattava 
palveluiden saatavuus niin keskustassa, lähiöissä kuin liitoskunnissakin.

Kaikkien kuopiolaisten hyvinvoinnista, toimeentulosta ja mielekkäästä 
vapaa-ajan viettämisestä on pidettävä huolta. Vahva talous ja yritysten 
menestyminen luovat kestävän taloudellisen toimintaympäristön, jossa 
Kuopiosta voidaan pitää hyvää huolta – ja saamme varmuutta, että Kuopio 
pitää huolta meistä avun tarpeen ilmetessä.

Kaikkien mukana pitämistä tukevina toimina työllisyyden kuntakokeilu 
on juuri käynnistynyt ja elokuun alussa on edessä koulumaailman suurin 
uudistus vuosikymmeniin, oppivelvollisuusiän nousu 18 vuoteen. Ankkuri-
toiminnan kaltaisilla toimilla estetään nuorten syrjäytymistä.

Tulevalla valtuustokaudella nämä uudistukset pitää toteuttaa tehokkaasti, 
niiden vaikutuksia on seurattava ja tarvittavat korjaukset on tehtävä  
viivytyksettä.

Tähän työhön SDP Kuopion ehdokkaat ovat valmiita. Tule mukaan.  
Äänesi on tärkeä. Pidetään huolta Kuopiosta – Kuopio pitää huolta meistä.



TUKEA JA APUA OIKEAAN AIKAAN

Monille meistä tulee elämässään hetkiä ja tilanteita, jolloin omat voimat tai läheisten 
apu ei riitä. Syynä saattavat olla toimeentulo-, mielenterveys-, päihde- tai yksin-
kertaisesti jaksamisongelmat. Elämän ruuhkavuodet, avioero, sairastuminen ja 
epävarmuus tulevasta voivat rasittaa meistä kaikkia.

Auttavia kaupungin palveluja on tarjolla. Tarvitsen apua -palvelu on kaupungin  
sosiaalihuollon yhteydenottopalvelu, jossa vastaajat ovat perhe- ja sosiaaliohjaajia  
ja sosiaalityöntekijöitä. Vastaavia palveluja on tarjolla lapsiperheille, nuorille ja  
ikääntyneille kaupunkilaisille. Kuopiossa on otettu käyttöön perhekeskusmalli, joka 
tarjoaa käytännöllisiä palveluita tuen ja ohjauksen lisäksi. 

Kuopion sosialidemokraattien tavoitteena on edelleen kehittää monipuolisesti näitä 
palveluita ja matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää toimintaa. Tukea tarvitsevien on 
saatava apua oikea-aikaisesti, ilman että ongelmat kasvavat vaikeasti hallittaviksi tai 
peruuttamattomiksi.

Tukea tarvitsevien on saatava apua 
oikea-aikaisesti, ilman että ongelmat 
kasvavat vaikeasti hallittaviksi tai  
peruuttamattomiksi.



YRITYKSIÄ JA TYÖPAIKKOJA

Vahva talous on hyvinvoinnin ja hyvän elämän perusta. Kuopion kaupungin työ
paikkakehitys on ollut viime vuodet hyvä. Erityisesti palvelualoille on syntynyt 
yrityksiä ja työpaikkoja. Uusia yrityksiä perustettiin vuonna 2019 lähes kolmesataa. 
Koronapandemian takia vuosi 2020 oli hankala, ja yritysten ja työpaikkojen osalta  
se on haastava edelleen – tulevaisuutta on vaikea ennustaa.

Kaupungin perustehtävä elinkeinopolitiikassa on toimintaedellytysten luominen. 
Kuopion kilpailuvaltteina ovat investointeja tukeva maankäyttö, monipuolinen  
koulutustarjonta sekä joustavat lupa- ja neuvontapalvelut. Toimintaympäristö  
muuttuu nopeasti. Digitalisaatio, verkostoituminen ja kansainvälistyminen edel  - 
lyt tävät lupa- ja neuvontapalvelujen jatkuvaa päivittämistä.

Kaupungin elinvoiman kannalta uusien yritysten syntyminen sekä olemassa olevien 
yritysten menestyminen kireässä kilpailussa on keskeisen tärkeää. Yritysten menes-
tymistä pitää tukea aktiivisen yritysneuvonnan avulla.

Maakunnan ja Itä-Suomen keskuksena Kuopion on panostettava vahvasti edun-
valvontaan valtiovallan, teollisuuden ja myös Euroopan unionin instituutioiden 
suuntaan. Liikennehankkeiden edistäminen, Itärata, aseman alueen MAL-hanke, 

lentoliikenteen turvaaminen Kuopion kentälle ja teiden kunto ovat tärkeitä paitsi 
ihmisten liikkumisen myös yritysten toimintaedellytysten kannalta.

Uusia innovaatioita tarvitaan. Kaupungin on jatkettava tiivistä yhteistyötä mm.  
ItäSuomen yliopiston, AIVinstituutin, Savoniaammattikorkeakoulun, Pelastus
opiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja kansallisten tutkimuslaitosten, kuten 
kansallisen Neurokeskuksen kanssa tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja inno vaa-
tioiden etsimisessä.

Korkean työllisyysasteen saavuttaminen ja ylläpito ovat keskeistä kaikkien kuopio-
laisten hyvinvoinnin edistämisessä. Tämän vuoden alussa käynnistynyt työllisyyden 
kuntakokeilu vahvistaa kaupungin asemaa työllisyyspalveluiden järjestäjänä. Tavoit-
teena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautu-
mista sekä etsiä uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Tulevaisuudessa 
kaikkien osaajien merkitys vain kasvaa. Yhteistyössä oppilaitosten kanssa pitää etsiä 
tapoja kannustaa jatkuvaan opiskeluun, oppimiseen ja työssä kehittymiseen. 

Kuopion demareiden tavoite on, että jatkossa oppisopimuskumppanuus, yksilöllisten 
työpolkujen tarjoaminen erityisryhmille, kuten osatyökykyisille ja maahanmuuttajille, 
tulee ottaa vahvasti osaksi työllisyyspalveluiden kehittämistä.

Hyvän elinkeinopolitiikan kulmakivet:

• toimintaedellytysten luominen 
• aktiivista ja joustavaa tukea yrityksille 
• vahva edunvalvonta valtion ja  
 EU:n suuntaan



TILAUS UUSILLE TAPAHTUMILLE

Työ ja toimeentulo ovat hyvän elämän peruspilareita, mutta hyvään elämään 
tarvitaan myös mielekkäitä mahdollisuuksia vapaaajan viettoon. Päättyvällä 
valtuustokaudella kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseen on investoitu paljon, 
Kuntolaakson uimahalli, Lippumäen liikuntakeskus, jäähalli sekä Kuopion museo  
ja pääkirjasto Kantti näistä suurimpina kohteina.

Tapahtumat ja ihmiset tekevät kaupungin ilmapiirin oltiinpa sitten Kantin tiedon ja 
tarinoiden korttelissa, satamassa, torilla ja urheilutapahtumissa. Kuopion perinteiset 
tapahtumat Kuopio tanssii ja soi, Kuopiorock, viinijuhlat, Antifestivaali, Kirjakantti 
ja elokuvatapahtuma Vilimit ovat löytäneet yleisönsä, mutta nyt on tilaa ja tarvetta 
myös uusille ruohonjuuritason yrittäjille ja ideoille.

Kuopion demarit ehdottavat, että toria ja satama-aluetta kehitetään entistä vahvem-
min kaupunkikulttuurin ja tapahtumien olohuoneeksi.

Keskuskaupungin ohella tulevalla valtuustokaudella on tärkeää ylläpitää ja edistää 
myös lähiöiden ja liitoskuntien liikuntapaikka- ja kulttuuritarjontaa. Kuopion tulee 
ottaa mallia hyvistä käytännöistä niistä paikkakunnista, jotka ovat onnistuneesti 
palkanneet paikallisia kulttuurintekijöitä erilaisiin projekteihin, joissa on tuotettu 
ohjelmaa eri kohderyhmille ja eri asuinalueille. Toimintaa sinne missä ihmiset asuvat 
ja harrastavat.

Matkailu on suuri mahdollisuus Kuopiolle. Matkailun kehittäminen on pitkäjänteistä 
työtä, johon kaupungin tulee sitoutua yhteistyössä yrittäjien kanssa. Puijon, Tahkon, 
Bellanrannan ja matkustajasataman lisäksi on tarjolla lukuisia pienempiä kohteita, 
esimerkiksi Kallaveden eteläinen saaristo, Pisa ja Juankosken ruukkialue.

Kuopiolaisten hyvään elämään kuuluu monipuolinen kulttuuritarjonta konserteissa, 
teatterissa, museoissa ja näyttelyissä. Nämä ovat tärkeitä Kuopion vetovoimateki-
jöitä hyvän asumisen, työssäkäynnin ja opiskelun kaupunkina ja samalla matkailua 
edistävien sisältöjen luomisessa.



LUONTO, YMPÄRISTÖ JA ILMASTO

Luonto ja viihtyisä ympäristö ovat kuopiolaisille tärkeitä asioita. Kaupunkiympäris-
töstä, niin keskustassa kuin lähiöissäkin, on pidettävä hyvää huolta myös jatkossa. 
Kevyenliikenteen väylästön kehittämisen ja merkattujen kulkureittien avulla entistä 
useampi pääsee nauttimaan luonnosta ja puhtaasta ilmasta, jota Kuopio tarjoaa 
asukkailleen ja matkailijoille. Myös liitosalueiden maaseutumaiset ympäristöt vaati-
vat huolenpitoa ja kunnostusta. 

Kuopion demarit pitävät tärkeänä, että kaupunki osallistuu ja toteuttaa jatkossakin 
kansallista kaupunkipuistohanketta, jossa seuraavina kohteina ovat muun muassa 
Väinölänniemi, Valkeisenpuisto ja EteläKallaveden saaristo.

Koko Kuopion alueella arvokkaita luontokohteita on kartoituksissa kirjattu 1600, 
mutta varsinaisia suojelukohteita on kaikki metsäomistajat huomioiden vain prosentti 
maapinta-alasta. Tulevalla valtuustokaudella on jatkettava luonnonsuojelualueiden 
lisäämistä. Kuopio on merkittävä metsänomistaja. Kaupungin on jatkossakin sitou-
duttava säilyttämään arvokkaat luontokohteet ja hoitamaan metsiä niin, että ne ovat 
monimuotoisia ja monikäyttöisiä. Luontokohteiden arvokkuutta on kunnioitettava, 
kun suunnitellaan maankäyttöä ja kaavoitusta. Puijon ohella Vanuvuoren kaltaiset 
kohteet tarjoavat ulkoilijoille ja retkeilijöille arvokkaita luontokokemuksia, elämyksiä.

Kuopion demarit tukevat Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman tavoitetta olla hiili-
neutraali kaupunki vuonna 2030. Tavoitteeseen päästään vähentämällä liikenteen, 
teollisuuden, työkoneiden ja maatalouden aiheuttamaa kuormitusta. Siirtymät kohti 
hiilineutraalisuutta pitää toteuttaa oikeudenmukaisesti.

Kaupungin suurin yksittäinen päästölähde on Kuopion Energian Haapaniemen 
voimalaitos, joka käyttää pääasiallisena polttoaineena turvetta ja metsähaketta. 
Turpeen osuus on noin 40 prosenttia, ja metsähakkeen ja muiden metsäteollisuuden 
sivutuotteiden osuus noin 55 prosenttia. Yksi Suomen keskeisistä ilmastopoliitti-
sista tavoitteista on puolittaa turpeen käyttö vuoteen 2030 mennessä. Muutokset 
energiaverotuksessa näyttävät jopa nopeuttavan tätä kehitystä. Kuopion Energia on 
investoinneissaan valmistautunut pienentämään edelleen turpeen käyttöä.

Pidemmän aikavälin tavoitteena tulee olla edelleen polttamisen vähentäminen. 
Samalla on vahvistettava ja tuettava ei-polttoon perustuvia ratkaisuja energian-
tuotannossa. Kuopion Energian tulisi käyttää polttoon perustuvaa kaukolämpöä vain 
kylmimpien ajanjaksojen kausivaihteluiden tasaamiseen sekä huoltovarmuuden 
takaamiseksi. Puun, bioöljyn ja biokaasun sekä jossain määrin turpeen polttamista 
voidaan edelleen käyttää niissä pienemmissä kaukolämpöverkoissa, joissa teknis-
taloudelliset seikat eivät tue siirtymistä ei-polttoon perustuviin tekniikoihin.

Paitsi kaupunki, myös me kaikki kuopiolaiset olemme keskeisiä toimijoita luonnon 
monimuotoisuuden ylläpitäjinä, ympäristönsuojelussa ja ilmastonmuutoksen 
hidastamisessa ja pysäyttämisessä. Kuopiolaisia on kannustettu omalta osaltaan 
osallistumaan yhteisen ilmastopolitiikan toteuttamiseen. Kokeiluhankkeissa on 
saavutettu hyviä tuloksia. Kotitalouksien hiilijalanjälki pieneni kymmenen prosenttia. 
Viisaan liikkumisen hanke näkyi mm. joukkoliikenteen 12 prosentin lisäyksenä 2019. 
Sähköavusteisista kaupunkipyöristä on saatu hyviä kokemuksia. Tämän vuoden 
aikana otetaan käyttöön kaupunkiliikenteessä 17 sähköbussia. Tätä työtä pitää pitkä-
jänteisesti jatkaa. Pidetään huolta Kuopiosta – Kuopio pitää huolta meistä.

Luontokohteiden arvokkuutta on 
kunnioitettava, kun suunnitellaan 
maankäyttöä ja kaavoitusta.



AKTIIVISTEN IKÄIHMISTEN KUOPIO

Ikääntyvät kuopiolaiset ovat perheiden, yhteisöjen ja kaupungin merkittävä 
voimavara. He toimivat lasten ja lastenlasten tukena ja turvana, vapaaehtois- ja 
vertaistoimijoina ja usein myös vanhempiensa tai puolisoidensa omaishoitajina. 
Eläkkeensaajat ovat merkittävä kulttuuri-, liikunta- ja muiden palveluiden käyttäjä-
ryhmä ja kasvava joukko kuluttajia, aktiivisia toimijoita ja osallistujia.

Eläkeläisjärjestöissä ja lukuisissa muissa yhdistyksissä tehdään arvokasta työtä 
ikäihmisten fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kaupungin 
pitää tukea ikääntyvien aktiivisuuden ja toimintakyvyn ylläpitoa. Tätä työtä tuetaan 
luomalla toimintaedellytyksiä muun muassa tarjoamalla käyttöön erilaisia tiloja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus merkitsee isoja muutoksia 
kuntien ja kaupunkien toiminnassa. Muutoksessa on varmistettava erityisesti ikä-
ihmisten palveluiden saatavuus.

Kuopion on pidettävä huolta ihmisarvoa kunnioittavasta vanhustenhoidosta. Ikään-
tymisen myötä palveluiden tarve kasvaa, kaikilla omat tai omaishoitajan voimat eivät 
riitä kaikista arjen toiminnoista selviämiseen.

Tarvittavien hoivapalveluiden pitää olla jatkossa helposti kaikkien kuntalaisten 
saavutettavissa. Monia palveluja voidaan tuottaa tehokkaasti ja ilman tarpeettomia 
viivytyksiä hyödyntämällä digitalisaatiota. On kuitenkin muistettava, että digitalisaa-
tio ei tavoita kaikkia kaupunkilaisia. Tarpeelliset palvelut on turvattava myös niille, 
joilla ei ole valmiuksia tai mahdollisuuksia verkkopalvelujen käyttöön. Inhimillinen 
kohtaaminen on meille kaikille tärkeää.

Kaupungin pitää tukea 
ikääntyvien aktiivisuuden ja 
toimintakyvyn ylläpitoa. 



KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN

Asumiskustannukset ovat kaupunkilaisten ja perheiden suurin yksittäinen investointi 
ja säännöllinen meno. Julkisella vuokraasuntotarjonnalla hillitään vuokrien nousua. 
Riittävä tonttitarjonta pitää omalta osaltaan asuntojen hintatason kohtuullisena 
myös vapaarahoitteisissa omistus- ja vuokra-asunnoissa.

Kuopion demarit pitävät tärkeänä, että kaupunki onnistuu kaavoituksessa myös 
jatkossa. Kuopiossa asuinalueiden eriytyminen, segregaatio, on onnistuttu estä-
mään isoista kaupungeista parhaiten. Myös tulevaisuudessa on edelleen tuettava 
järkevää täydennysrakentamista, vanhan ja uuden yhdistämistä, ja jatkettava julkisen 
ja vapaarahoitteisen asuntotuotannon tasaista jakautumista.

Ikääntyvien kaupunkilaisten määrän kasvaessa tarvitaan lisää esteettömiä ja  
laadukkaita koteja ja asumismuotoja, joista päivittäiset lähipalvelut, kuten kauppa  
ja apteekki, ovat helposti saavutettavissa ja joihin palveluiden tuominen on vaiva-
tonta silloin, kun niitä tarvitaan. 

Tiiviin kaupunkikeskustan ohella Kuopion kaupungin laajat maaseutumaiset alueet 
sallivat monimuotoisen asumisen ja rakentamisen. Mahdollisuus maaseutumaiseen 
elinympäristöön on vetovoimatekijä, jolla voidaan jatkossakin houkutella osaajia ja 
asukkaita pysymään ja muuttamaan Kuopioon töihin ja asumaan. Luontoarvot on 
kuitenkin huomioitava kaavoituksessa – arvokkaat alueet on säästettävä ulkoiluun ja 
retkeilyyn.

TURVALLISESTI KOULUTIELLE

Kuopion demarit pitävät tärkeänä, että lasten ja lapsiperheiden tarpeet huomioidaan 
päätöksenteossa. Laadukkaat ja määrällisesti kattavat varhaiskasvatuspalvelut ovat 
jokaisen lapsen oikeus. Toimiva varhaiskasvatus mahdollistaa lasten kehityksen  
ja tasa-arvoiset oppimisen valmiudet riippumatta asuinpaikasta ja perheen tulo-
tasosta. Varhaiskasvatuksessa pystytään tunnistamaan erityistukea tarvitsevia 
lapsia, jolloin heitä voidaan tukea koko kasvun ja kehityksen ajan kaikissa nivelvai-
heissa: koulun alkaessa ja yläasteelle ja toisen asteen koulutukseen siirryttäessä.

Laadukas varhaiskasvatus tukee perheen hyvää arkea ja antaa molemmalle van-
hemmille yhtäläisen mahdollisuuden työssäkäyntiin. Koska kaupungissa on paljon 
työpaikkoja, joissa vanhemmat joutuvat työskentelemään myös iltaisin, öisin ja 
viikonloppuisin, varhaiskasvatuspalveluja on oltava tarjolla kaikkina vuorokauden 
aikoina ja viikonloppuisin perheen tarpeiden mukaan. Vaikka kaupungilla on vastuu 
varhaiskasvatuksen järjestämisestä, vanhemmilla pitää olla oikeus valita hoitopaikka 
palveluntuottajasta riippumatta lähipalveluna.

Laadukas perusopetus on keskeinen osa hyvän elämän rakentamista. Peruskoulua 
tulee kehittää entistä vahvemmin kohti oppimis- ja hyvinvointikeskuksia, jotka tuke-
vat oikea-aikaisesti lasten ja nuorten kasvua sekä mahdollistavat moniammatillisen 
tuen läpi koko koulupolun. Koulupäivän rakennetta tulee uudistaa palvelemaan nyky-
aikaa. Koulurauha ja turvallinen oppiminen tulee taata varhaisella puuttumisella ja 

Laadukas 
varhaiskasvatus 
tukee perheen 
hyvää arkea.



suunnitelmallisella työllä. Koulukiusaamisen ja kouluväkivallan ehkäisyyn tulee laatia 
toimenpidesuunnitelma tulevalla valtuustokaudella.

Asuinalueiden peruskouluverkostot toteutetaan niin, että koulumatkat eivät tarpeet-
tomasti pidennä lasten koulupäivää. Riippumatta asuinpaikasta lasten ja nuorten 
täytyy saada kouluilta tasa-arvoiset oppimisen tukipalvelut ja terveydenhuolto. 
Peruskoulujen määrää ja sijaintia eri alueilla tulee tarkastella säännöllisesti, ala
luokilla opetus pitää järjestää ensisijaisesti lähikouluperiaatteella.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilojen on mahdollistettava lapsille ja hen-
kilökunnalle turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö. Kunnan on huolehdittava 
tilojen peruskorjauksesta ja uudisrakentamisesta. Digitaaliseen oppimiseen on 
varmistettava riittävät laiteresurssit kaikilla oppimisen tasoilla. Lisäksi opettajien 
osaamisen ylläpitoon on panostettava, jotta laadukas opetus voidaan turvata 
esimerkiksi verkko ja hybridiopetuksessa myös koronapandemian kaltaisissa poik-
keusoloissa. Hyvä työnjohto ja mahdollisuus jatko- ja täydennyskoulutukseen ovat 
parasta työmotivaatiota koko henkilökunnalle.

Kuopion demarit pitävät tärkeänä, että Kuopio on aktiivisesti mukana ns. Suomen 
mallin käyttöönotossa. Aamu- ja iltapäivätoimintaa kouluissa on syytä uudistaa ja 
yhdistää kerhotoiminnan kanssa. Iltapäiväkerhotoiminnan resursseja kouluilla on laa-
jennettava niin, että kaikki halukkaat 1- ja 2-luokkalaiset voivat osallistua toimintaan. 
Iltapäiväkerhojen tulee olla maksuttomia ja osa pienten koululaisten koulupäivää. 
Lapsille tarjotaan maksuton välipala koulupäivän sisällä.

Oppivelvollisuusiän pidentyminen on iso mahdollisuus ja samalla haaste myös Kuo-
piossa. Oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen elokuun alussa. Uudistus mahdollistaa 
nuorelle maksuttoman opiskelun sen vuoden loppuun asti, jona hän täyttää 20 vuotta. 
Tavoitteena on, että kaikki nuoret suorittaisivat ammatillisen tai ylioppilastutkinnon. 
Sen onnistunut toteuttaminen edellyttää oppilashuollon parantamista sekä koulu-
pudokkuuteen, poissaoloihin ja koulukiusaamiseen puuttumista ennakoivasti ja aktii-
visesti. Perheet on sitoutettava tähän työhön. Pitkään valmisteltu uudistus maksaa 
itsensä takaisin nuorten aikuisten korkeampana työllisyysasteena, siten lisääntyvinä 
verotuottoina sekä pienempinä syrjäytymisestä aiheutuvina kuluina.

Laadukkaan perusopetuksen kulmakivet:

• koulurauha ja turvallinen oppiminen 
• oppimisen tukipalvelut ja terveydenhuolto 
 asuinpaikasta riippumatta 
• terveellinen oppimisympäristö 
• digitaalisen oppimisen resurssit



TASA-ARVOA JA HYVÄÄ TYÖELÄMÄÄ

Kunta on keskeinen tasaarvotoimija. Kaupungin tasaarvo ja yhdenvertaisuus
suunnitelma on keskeinen osa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä. 
Kuopion demarit pitävät tärkeänä, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja suku-
puoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjinnän estä-
minen ovat suunnitelmallista ja kiinteä osa kaikissa Kuopion strategiaprosesseissa.

Kuopion on otettava vahva rooli tasaarvoisen työelämän edelläkävijänä. Pärjätäk-
seen tulevaisuuden haasteissa Kuopion on oltava houkutteleva työnantaja ja siinä 
valtteja ovat, oikeudenmukaiseksi koetun palkan ohella, hyvä henkilöstöpolitiikka 
ja työolosuhteet. Ammattitaitoisen, työhön sitoutuneen työvoiman saatavuus tulee 
olemaan kunnille lähivuosien keskinen haaste – kilpailu osaavasta, sitoutuneesta 
työvoimasta tulee kiristymään. Hyvällä henkilöstöjohtamisella voidaan varmistaa 
henkilöstön saatavuus, sitouttaminen, osaamistason ylläpito ja motivointi. 

Kuopion demarit haluaa kiinnittää huomiota työntekijöiden työhyvinvointiin, 
osaamiseen sekä työkykyjohtamisen tuomiin mahdollisuuksiin osana kaupungin 
strategiasuunnittelua sekä poliittista johtamista. Työnantajana kaupungin veto- ja 
pitovoimaa tulee vahvistaa. Hyväksi koettu työhyvinvointi, työssä viihtyminen ja 
oikeuden mukainen, kannustava esimiestyö ja henkilöstöpolitiikka vähentävät 
sairaus poissaoloja ja työkyvyttömyyttä. Kustannuksia säästyy sekä lyhyellä että 
pitkällä aikavälillä. Samalla edellytykset yksilön kokemaan hyvään elämään ja osal-
lisuuteen paranevat. Tämä tulee lisäämään paitsi kaupungin työntekijöiden myös 
palveluita tarvitsevien asiakkaiden hyvinvointia.

ALOITTEITA JA AKTIIVISUUTTA

Kuopion kaupungin keskeisenä tavoitteena on asukkaiden ja järjestöjen ottaminen 
mukaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Nuoria pitää kuulla heitä 
koskevassa päätöksenteossa, ikääntyneitä, kun tehdään päätöksiä, jotka koskevat 
keskeisesti ikääntyviä kaupunkilaisia. Liitosalueiden asukkaita on kuultava, kun 
päätetään niihin liittyvistä asioista. Kokemusasiantuntijoiden asiantuntemusta tulee 
hyödyntää päätöksenteossa.

Lähidemokratiaa toteuttavat muun muassa vanhus- ja vammaisneuvostot, nuoriso-
valtuusto ja liitosalueille perustetut pitäjäraadit. Asukas- ja kyläyhdistykset ja useat 
muut erilaiset toimijat antavat oman panoksensa oman alueensa ja koko kaupungin 
kehittämiseksi. Vaikka monista meitä kaikkia kaupunkilaisia koskettavista aiheista 
käydään paljon julkista keskustelua, esimerkiksi kansalaisaloitteita tehdään Kuo-
piossa vuosittain varsin vähän.

Kansalaisaloitteet eivät ole itsetarkoitus, mutta lähidemokratian edistämiseksi 
kaupungin tulee tarjota tiloja asukas- ja yhdistystoiminnan käyttöön ja tukea talou-
dellisesti vapaaehtoista talkootyötä.

Pidetään huolta Kuopiosta – Kuopio pitää huolta meistä.

Kuopion on otettava  
vahva rooli tasa- 
arvoisen työelämän  
edelläkävijänä.
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