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PAINOPISTE 1. Tasapainoinen arki ja varhainen tuki

Tavoite: Terveelliset elämäntavat
Tavoite: Perheiden oikeus tasapainoiseen arkeen

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET

Välitavoitteet 2022-2023 Mittarit ja 
seuranta

Vastuutaho, 
toimijat

Avustusten ja hankkeiden hyödyntäminen.
- Yhteistyö yhdistystoimijoiden kanssa
- Harrastamisen Suomen malli toteutetaan (jokaiselle lapselle 
vähintään yksi mieluisa ja maksuton harrastus )

Lasten turva- ja tunnetaitoihin panostaminen.
Panostetaan vuorovaikutusta edistävään toimintakulttuuriin lasten kanssa toimivilla 
tahoilla ja parannetaan yhteistyötä.
Yhteistyön tiivistäminen vanhempainyhdistysten kanssa sekä tarpeisiin vastaavat 
uudistetut vanhempainillat.
Kynnyksen madaltaminen palveluihin.

Liikunta-aktiivisuus
Ylipaino
Move-testien tulokset

Huostassa ja kiireellisesti 
sijoitetut
Sijoitetut lapset
Ahdistuneisuus 
Tyytyväisyys elämään 
Terveydentilan kokeminen

Kaikki kaupungin 
vastuualueet

…
Järjestöt ja muut 
yhteistyötahot
Kymsote/Hyvinvointialue

Opetustoimi
Varhaiskasvatus

…
Kymsote/Hyvinvointialue



PAINOPISTE 2. Toimiva ja turvallinen elinympäristö

Tavoite: Kestävää kehitystä ja hyvinvointia lisäävään arkiliikkumiseen kannustava turvallinen kaupunkiympäristö

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET 

Välitavoitteet 2022-2023 Mittarit ja 
seuranta

Vastuutaho, 
toimijat

Pyritään kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa laadukkaisiin, turvallisiin ja 
virikkeellisiin katutiloihin, jalankulku-, pyöräily- ja virkistysreitteihin sekä virkistysalueisiin 
ja puistoihin sekä lisäksi pidetään yllä ja kehitetään toimivaa joukkoliikennettä.
Sujuvan  ja kohtuuhintaisen  joukkoliikenteen saatavuuden varmistaminen. 
- Joukkoliikennelipun sisällyttäminen palveluun esim. 
uimahallilippu/ konserttilippu mobiilisti, jolloin pääsee samalla lipulla joukkoliikenteeseen.
- Perhelippu tai vaihtoehtoisesti lapset ilmaiseksi joukkoliikenteeseen aikuisen seurassa.

Kulttuuripalveluiden 
saavutettavuus
Perhelippu käytössä
Mobiililippu käytössä

Kaupunkikehitys
Kaupunkisuunnittelu
Opetustoimi
Tekniset palvelut 
Varhaiskasvatus
Ympäristötoimi

…
Cursor



PAINOPISTE 3. Pito- ja vetovoimainen lapsiperheiden kaupunki 

Tavoite: Palveluiden tasa-arvoinen saavutettavuus ja saatavuus

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET

Välitavoitteet 2022-2023 Mittarit ja 
seuranta

Vastuutaho, 
toimijat

Erikoistuneet varhaiskasvatusryhmät (esim. liikunta ja musiikki).
Tarjotaan varhaiskasvatusta ja perusopetusta myös muilla, kuin kotimaisilla kielillä. 
Päiväkotien pihat käyttöön.
Perheaikoja iltaisin liikuntasaleihin ja koulujen liikuntavälineet vapaasti käyttöön.
Viestinnän lisääminen.
Joukkoliikenteen kehittäminen ilmaiseksi palvelun yhteyteen (mobiililippu)

Koulujen liikuntavälineet ja 
tilat perheiden käytössä
Painotettujen (sisältää 
kielet) päiväkotiryhmien 
määrä
Mobiililippu käytössä
Erikoistuneita 
varhaiskasvatusryhmiä 
tarjolla kysyntää 
vastaavasti

Opetustoimi
Kaupunkisuunnittelu
Liikuntapalvelut
Varhaiskasvatus

…
Järjestöt ja muut 
yhteistyötahot



PAINOPISTE 1. Kokonaisvaltaisesti hyvinvoivat nuoret ja aikuiset 

Tavoite: Syrjäytymisen ehkäiseminen

NUORET JA NUORET AIKUISET (13-29 V)

Välitavoitteet 2022-2023 Mittarit ja 
seuranta

Vastuutaho, 
toimijat

Nuoriso-, liikunta- ja kulttuurpalvelujen yhteistyön lisääminen (kontaktit 
syrjäytymisvaarassa olevien kanssa)
Riittävän varhaiseen tukeen panostaminen (ohjaus ja neuvonta palveluihin).
Panostaminen nuorten äitien syrjäytymisen ehkäisyyn.
Kulttuurihyvinvoinnin toiminnan suuntaaminen ko. ikäryhmälle.

Osallisuus
Ahdistuneisuus
Mielen hyvinvointi
Koulutuksen ulkopuolelle 
jääneet
Nuorisotyöttömyyden määrä
Hyvinvointialueen, kuntien ja 
järjestöjen yhdyspintatyö on 
rakentunutta
Kaiku-kortti käytössä

Hyvinvointi ja terveys
Kulttuuripalvelut
Liikuntapalvelut
Nuorisopalvelut

…
Järjestöt ja muut 
yhteistyötahot
Kymsote/Hyvinvointialue



PAINOPISTE 2. Pito- ja vetovoimainen nuorten kaupunki/Nuoret mukaansatempaava ja 
mukaan otettava kaupunki kaikilla tasoilla 

Tavoite: Laaja-alaiset, kiinnostavat, houkuttelevat ja monipuoliset, motivoivat oppimis- ja koulutusalat

NUORET JA NUORET AIKUISET (13-29 V)

Välitavoitteet 2022-2023 Mittarit ja seuranta
Vastuutaho, 

toimijat

Otetaan nuoret mukaan vaikuttamaan koulujen ja kouluympäristön 
suunnitteluun.
Osallistuva budjetointi: merkittävä summa kaupungin osallistuvasta budjetista 
kohdistetaan nuorille.
Monikäyttöiset oppimisympäristöt ja mahdollisuus kurssimuotoiseen opiskeluun
ammattikoulu-lukio.
Toisen asteen yhteistyön kehittäminen.
Yhteisöllinen asuminen, jossa yksityisyys on turvattu sekä kehitetään
asumisvaihtoehtoja, jossa otetaan huomioon perheet ja vanhemmat opiskelijat.

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet.
Korkeakoulutukseen hakeneiden 
määrä (XAMK).
Uusien kouluhankkeiden 
suunnitteluvaiheeseen osallistuvien 
nuorten määrä.
Uusien yhteisöllisen asumisen 
opiskelija-asuntojen määrä.

Hyvinvointi ja terveys
Kaupunkikehitys
Kaupunkisuunnittelu

...
Ekami
Kotkan Asunnot Oy
OKM
XAMK



PAINOPISTE 3. Toimiva ja turvallinen elinympäristö 

Tavoite: Mahdollisuus päihteettömään elämään ja hyvään mielenterveyteen

NUORET JA NUORET AIKUISET (13- 29 V)

Välitavoitteet 2022-2023 Mittarit ja seuranta
Vastuutaho, 

toimijat

Koulunuorisotyö (yhteisötyö, päihdeputket, osallisuutta vahvistavat prosessit,
moniammatillinen koulu/ liikkuva koulu-ohjaamo)
Varhaisen tunnistamien ja puheeksioton vahvistaminen (mielenterveys + päihteet).
Koulun ja kodin välisten yhteistyömuotojen kehittäminen.
Psyykkisesti sairastuneen nuoren perheiden tukeminen.
Hyvinvointialueyhteistyön vahvistaminen yhdyspinnoilla ja moniammatillinen 
verkostoituminen.
Työllisyystakuu kaikille alle 25v.

Yksinäisyys
Ahdistuneisuus 
Huumeiden käyttö
Mielenterveyssyistä työelämän 
ulkopuolelle jääneet alle 25-vuotiaat.
Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä.
Puheeksioton kortit jalkautettu myös 
kouluihin ja oppilaitoksiin ja 
mielenterveyden puheeksioton kortit on 
tehty valmiiksi. 
Huumausainerattijuopumustilasto

Hyvinvointi ja terveys
Nuorisopalvelut
Opetustoimi

…
AVI
Järjestö- ja muut 
yhteistyötahot
Kymsote/Hyvinvointialue
Poliisi
TE-palvelut



PAINOPISTE 1. Kokonaisvaltaisesti hyvinvoivat työikäiset

Tavoite:  Kaikkien kuntalaisten ääni tulee kuulluksi

TYÖIKÄISET

Välitavoitteet 2022-2023 Mittarit ja 
seuranta

Vastuutaho, 
toimijat

Osallistuvan budjetoinnin (Osbu:n) edelleen kehittäminen.
Kaupungin tiedottamisen lisääminen (myös toteutettujen kyselyiden tuloksista ja 
toimenpiteistä tiedottaminen).
Kotisivujen tiedon oikeellisuuden ja tärkeyden huomioiminen (esim. autoliiton 
sovelluksen lisäksi kartta josta löytyy INVA pysäköintipaikat ja saavutettava 
majoittuminen).
Kyläyhteisötoiminnan kehittäminen.

Kuntalaiskyselyt ja –
palautteet on raportoitu
kuntalaisille.

Kaikki kaupungin 
vastuualueet

…
Cursor



PAINOPISTE 2. Pito- ja vetovoimainen aikuisten kaupunki

Tavoite: Monimuotoinen asuminen ja asuinympäristö 

TYÖIKÄISET

Välitavoitteet 2022-2023 Mittarit ja 
seuranta

Vastuutaho, 
toimijat

Parannetaan vuokra-asuntotarjontaa, tonttitarjontaa ja panostetaan kaavoitukseen 
sekä puisto- ja asuinympäristöön koko Kotkan alueella.
Lisätään asumisen yhteisöllisyyttä kehittämällä "korttelihenkisyyttä" yhteistyötahojen 
kanssa ja tarjoamalla yhteisiä tiloja osallisuuden edistämiseksi.
Esteettömyyteen panostaminen, helppo kulkuisuus ja sujuvaa toimintaa kaikille.

Asuntopoliittiset 
linjaukset on luotu.
Esteettömyysohjelma on 
laadittu.
Asuinalueensa 
olosuhteisiin 
tyytyväisten osuus.

Hyvinvointi ja terveys
Kaupunkisuunnittelu
Puistotoimi
Tekniset palvelut
Vammaisneuvosto



PAINOPISTE 3. Toimiva ja turvallinen elinympäristö

Tavoite: Toimivat ja turvalliset työskentely- ja harrastustilat, sekä esteettömät ja turvalliset puistot ja virkistysalueet

TYÖIKÄISET

Välitavoitteet 2022-2023 Mittarit ja 
seuranta

Vastuutaho, 
toimijat

Puistojen kunnossapito ja resursointi.
Kaupunkisuunnittelun, Hyten ja poliisiyhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen 
hankkeissa, tutkimuksissa ja ennakoinnissa (tiedolla johtaminen).
Kehitetään jalkautuvaa/etsivää työmuotoa yhteistyössä järjestöjen (hankkeet) ja 
hyvinvointialueen kanssa
Laadukas sisäilma ja kiinteistön hoito strategiseksi tavoitteeksi ja sisäilma-asiat 
julkisiksi.
Kehitetään esteettömiä ulkoilualueita.

Puistokummien määrä.
Poliisien ja kaupungin
johdon yhteistilaisuudet 
tarvittaessa.
Esteettömyysohjelman
laatiminen ja 
toimeenpano.
Sisäilma-asioiden
seuranta.

Hyvinvointi ja terveys
Kaupungin johto
Puistotoimi
Tekniset palvelut
Vammaisneuvosto

…
Poliisi



PAINOPISTE 1. Toimintakykyiset ja aktiiviset ikäihmiset

Tavoite: Aktiivinen ja yhteisöllinen ote

IKÄÄNTYNEET

Välitavoitteet 2022-2023 Mittarit ja 
seuranta

Vastuutaho, 
toimijat

Vapaaehtoistoiminnan tukeminen ja sosiaalisten verkostojen ylläpito.
Kaveritoiminnan kehittäminen yhdessä yhteistyötahojen kanssa.
Kulttuuripalveluiden kehittäminen ja niiden mahdollistaminen kaikille.
Julkiseen liikenteeseen panostaminen (esim. edulliset tai ilmaiset bussiliput).

Yksinäisyys.
Kulttuurikaveritoiminta 
käynnistetty.
Kulttuuripalvelujen 
saatavuus.
Kaiku-kortti käytössä.
Joukkoliikenteen 
taksojen tarkistus.

Hyvinvointi ja terveys
Kaupunkisuunnittelu
Kulttuuripalvelut

…
Järjestöt ja muut 
yhteistyötahot



PAINOPISTE 2. Päihteetön ja turvallinen elämä

Tavoite: Päihdehaitoista tietoiset ikäihmiset ml. peliriippuvuus (haittavaikutukset ja tunnistaminen)

IKÄÄNTYNEET

Välitavoitteet 2022-2023 Mittarit ja 
seuranta

Vastuutaho, 
toimijat

Kehitetään ikäihmisille suunnattua päihdetyötä (puheeksioton kortit ja mallit 
käyttöön).
Eläkkeelle jäämisen nivelvaiheeseen kohdennettu elämäntapaohjaus: yhteistyön 
lisääminen työnantajien kanssa tässä ikäryhmässä.
Peliriippuvuudesta puhuminen.
Päihdeasiat esille tapahtumissa.

Puheeksioton kortit laajalti 
käytössä.
Alkoholin käyttö (Audit)
Päihdeasiat nostettu esille 
tapahtumissa.

Hyvinvointi ja terveys
…

Järjestöt ja muut 
yhteistyötahot 
(Yhteispelillä hanke)
Kymsote/Hyvinvointialue



PAINOPISTE 3. Merkityksellinen elämä ja yhteisöllinen elinympäristö

Tavoite:  Saavutettavat palvelut ja toiminnot

IKÄÄNTYNEET

Välitavoitteet 2022-2023 Mittarit ja 
seuranta

Vastuutaho, 
toimijat

Sähköisten palvelujen digituki.
Palvelut helppoja ja saavutettavia (selkeät palvelupolut, selkokieli, tarjotaan 
palveluja myös paperiversiona).
Joukkoliikenteen kehittäminen (palvelulinjat, kutsutaksit).

Esteitä ja huolia sähköisten 
palvelujen käytössä. 
Digituen käyttömäärä.
Vähittäiskaupan saatavuus.

Asiakaspalvelupiste Ruori
Kaupunkisuunnittelu
Kirjastotoimi 
Tekniset palvelut

…
Digitukea tarjoavat toimijat 
(Kotkan yhteistyöverkosto)



MITTARIT JA SEURANTA
Edellä olevien mittareiden lisäksi seurataan tilannekuvaa ikäryhmittäin: Ikäryhmittäisissä 

tilannekuvissa on huomioitu mm. seuraavia:

• THL:n ehdotus hyvinvointikertomuksen minimitietosisällön seurattavat mittarit

• Hyte-kerroin indikaattorit

• Kouluterveyskyselyt. (Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi. Seuraava kysely on 

vuonna 2023).

Lisäksi vuosittain seurataan väestörakennetta sisältäen vieraskielisten osuuden.

Minimitietosisältö Kunnan hyvinvointikertomus

Hyte-kerroin indikaattorit

Kouluterveyskysely 

https://owncloud.thl.fi/index.php/s/RH4tr0FGFjZiFSP
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset



