
TIETO-OSALLISUUS SUUNNITTELU-OSALLISUUS PÄÄTÖKSENTEKO-OSALLISUUS TOIMINTAOSALLISUUS

Monipuoliset 

tiedotuskanavat 

Infotauluja lisätään eri 

toimipaikkoihin ja 

työpisteisiin.

Asukas- ja asiakasraadit 

*uusi                                    

Kestävän liikkumisen 

ohjelmaan liittyen (Kotkan 

kävelyn ja esteettömyyden 

kehittämissuunnitelma) 

asukasraati mahdollisesti 

keväällä 2021.

Äänestäminen kuntavaaleissa 

Ennakkoäänestykseen tulossa 

myös äänestysbussi, johon 

liittyen kampanja.              

Kaupunki järjestää kaupungin 

toimintaan liittyviä tilaisuuksia 

mm. verkossa. Aktiivinen 

viestintä sosiaalisessa mediassa 

ja verkkosivuille.                      

Uusille luottamushenkilöille 

koulutukset syksyn aikana.

Kaupungin tilat                                    

Kaupunki tarjoaa tiloja 

asukkaiden käyttöön.                                     

Karhuvuoressa toteutetaan 

omatoimikirjaston 

yhteisöpäivystyskokeilu.                       

Kaakkois-Suomen 

turvapuiston 

yhteistoiminnan mallissa 

jokainen on 

turvallisuustoimija ja siten 

koetun turvallisuuden 

toimintaosallisuuden 

edistäjä.   Verkkoviestintä                   

Kaupungin 

verkkosivuille 

kieliversiot.

Kaupunginhallituksen ja 

kuntalaisten tapaamiset 

*uusi                                   

Toteutetaan tavoitteen 

mukaisesti vähintään 2 

kertaa vuonna 2021.

Kaupunginvaltuusto                                        

Uusi valtuusto kesäkuussa 

2021, perehdytys 

osallisuusohjelmaan syksyllä 

2021 osana koulutuksia.

Kohtaamispaikat                                         

Toiminta jatkuu ennallaan 

vuonna 2021.

Esityslistat ja 

pöytäkirjat 

Kylässä Kotkassa - 

toimintamalli *uusi                                                 

Virkamiesten ja 

luottamushenkilöiden 

jalkautumista kyliin 

yhteistyössä kyläyhdistysten 

kanssa jatketaan heti kun 

koronatilanne sallii.

Lautakunnat                                        

Uudet lautakunnat kesällä 

2021, osallisuuohjelman 

esittely ainakin hyla ja 

elinvoimavaliokunta.

Osallistuminen tapahtumiin                                            

Tapahtumia järjestetään 

vastuualueilla eri 

asukasryhmille 

koronatilanteen 

mahdollistaessa.

Viestintä tapahtumien 

esteettömyydestä                 

Asiaa valmistellaan 

yhteistyössä 

esteettömyystyöryhmä

n, viestinnän ja 

kulttuuripalvelujen 

kanssa.

Osallistuva budjetointi 

*uusi Osallistuvan 

budjetoinnin kokeilu 

aloitetaan keväällä 2021.

Ikäihmisten neuvosto                                  

Uusi neuvosto kesällä 2021.

Talkootyö                                            

Merkittävässä roolissa mm. 

urheiluseuroissa, kaupunki 

tukee avustuksilla. 

Avustuksissa siirrytään 

sähköiseen järjestelmään 

vuonna 2021.



Esite esteettömistä 

tiloista Kotkassa                                        

Tieto tilojen 

esteettömyydestä 

löytyy PTV:sta, 

esteettömyystyöryhmä 

ja vammaisneuvosto 

käsittelevät asian 

eteenpäin viemisen.

Kumppanuuspöytä -

toimintamalli *uusi 

Toimintamallista 

kiinnostuneiden 

vastuualueiden koulutusta 

syksyllä 2021.          

Kumppanuuspöytäkokeilu 

toteutetaan sopivan 

hankkeen/projektin 

yhteydessä.

Vammaisneuvosto                         

Uusi neuvosto kesällä 2021.

Vapaaehtoistoiminta                              

Ikäihmisten vapaaehtoisten 

virkistystoiminta vähintään 

2 kertaa, 

tukihenkilökoulutusta 

syksyllä, 

puhelinystävätoiminnan 

käynnistäminen ja  uusien 

vapaaehtoisten etsiminen 

itsemurhien 

ehkäisyhankkeen (Kakspy 

ry) kautta. Digitutortoiminta 

siirtyy Stea-hankkeelta 

kirjastolle, jossa myös 

kirjakuriirit. Kymenlaakson 

museolla ja 

kulttuuripalveluilla myös 

merkittävä määrä 

vapaaehtoistoimintaa. 

Vuorovaikutuksen 

lisääminen                          

Vuoden 2021 aikana 

Erätauko-keskusteluja 

järjestetään joko 

fyysisesti tai 

poikkeuajan dialogeina 

verkossa. Henkilöstön 

dialogikoulutusta 

jatketaan ja 

menetelmää 

hyödynnetään 

palvelujen 

kehittämisessä. Lasten 

kuuleminen mm. 

Lastenkulttuurin 

toiminnan 

suunnittelussa ja 

Unicefin 

Lapsiystävällinen kunta -

prosessin nykytilan 

kartoituksessa.

Digitaalisten keinojen ja 

välineiden kehittäminen 

*uusi 

Mobiilisovellukseen/kuntalai

sappiin liittyen 

muodostetaan kaupungin 

tahtotila vuoden 2021 

aikana ja kartoitetaan 

kaupungissa jo olemassa 

olevat sovellukset. 

Digitaalisen turvapuiston 

kehittäminen.

Esteettömyystyöryhmä                                            

Esteettömien tilojen 

esitettä/tiedottamista 

suunnitellaan yhdessä 

vammaisneuvoston kanssa. 

Esteettömyyden edistämiseksi 

kartoitetaan korjauskohteita 

eri puolilta kaupunkia.

Asukastilaisuudet       

Kulttuuriaiheiset 

keskustelutilaisuudet ja 

osallistuvaan 

budjetointiin liittyen 

useita 

asukastilaisuuksia eri 

puolilla kaupunkia.

Palautteen antaminen 

sähköisen järjestelmän 

kautta                                             

Järjestelmä toimii hyvin, 

aloitetaan kevään 2021 

aikana palautteista 

raportoiminen 

luottamushenkilöille.

Saaristotoimikunta                                            

Uusi toimikunta aloittaa kesällä 

2021.                               Keväälle 

suunnitteilla asukastilaisuus 

saariston vesiasioihin liittyen



Kaupungin kyselyt                     

Kysely osallisuuden 

kokemuksesta, 

vastuualueiden 

asiakastyytyväisyyskyse

lyt, verkkosivujen pop-

up -kyselyt, 

joukkoliikennekysely

Vaikuttaminen ja 

mahdollisuus palautteen 

antoon kaavaprosessin eri 

vaiheissa  Järjestettävät 

yleisötilaisuudet kaavoja 

koskien; mukaan lukien 

yleisötilaisuudet ja

kaavaesittelyt 

verkkoympäristössä. 

Karhulan koulun 

arkkitehtikilpailu: 

kilpailutöistä koottava 

näyttely todennäköisesti 

jossain muodossa.    

Monikulttuuristen asioiden 

käsittelemistä edistävä 

toimielin *uusi                                                                

Asia on valmistelussa.

Tällä hetkellä 

valmistelussa olevat 

kaava-aineistot                                

Yleiskaava 1 kpl               

Asemakaavat 14 kpl         

Lisätiedot:             

www.kotka.fi/asuminen-

ja-

ymparisto/kaupunkisuu

nnittelu-ja-kaavoitus/

Ennakkovaikutusten 

arviointi                                  

Vuonna 2021 käydään läpi 

mm. lapsivaikutusten 

arviointia osana Unicefin 

Lapsiystävällinen kunta -

prosessia, mutta 

kehittämisen painopiste 

vuodelle 2022. 

Vastuualueille suunnitteilla 

mm. koulutusta. 

Nuorisovaltuusto                                  

Osallisuuden mahdollistavaa 

toimintaa eri tavoin mm. 

nuorten äänestysaktiivisuuden 

lisäämiseksi 

(puoluevideoprojekti). 

Asiakaspalvelupiste 

Ruori                   Vuonna 

2021 Ruori toteuttaa 

sähköisen avustushaun 

ja -käsittelyn 

käyttöönoton. Lisäksi 

käynnissä on kaupungin 

puhelinpalvelun 

rakenteen sekä siihen 

läheisesti liittyvien 

yhteystietojen 

näkyvyyden 

kehittäminen.

Lasten parlamentti                       

Osana Unicefin 

Lapsiystävällinen kunta -

prosessia tarkastellaan laajasti 

miten voidaan 

tarkoituksenmukaisesti 

mahdollistaa lasten ja nuorten 

osallisuutta.

Oppilas- ja 

opiskelijakuntatoiminta 

Oppilaitokset suunnittelevat 

osallisuuden mahdollistavia 

toimenpiteitä 

oppilaitoskohtaisesti.
Suora vaikuttaminen                                

Suoran vaikuttamisen keinot 

lakisääteisinä pysynevät 

ennallaan vuonna 2021.


