
Hanke-ehdotus Tavoitteet/Suunnittelulähtökohdat Tehtävien kuvaus Sidosryhmät (RACI) Vaikuttavuus-arvio Kesto / Aikaväli (arvio) Kokonais-kustannus (arvio) Yhteyshenkilö

Toimivat palvelupolut välillä 

Kymensote/kunnat/järjestöt

Tarvittavan palvelun oikea-aikainen saaminen  oikeasta paikasta 

kunta/Kymsote/järjestöt

1. Elintapaohjauksen palvelupolkujen kuvaaminen kunta/Kymsote/järjestöt 

2. Eri toimijoiden tehtävien ja resurssien määrittely  

Kymsote, kaupunki, järjestöt Elintapaohjauksen prosessin vaikuttavuuden 

arviointi EVA-mallilla

2020-2022 3 htkk Tarja Alamattila, Arja 

Kumpu

Digitaaliset hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen ratkaisut 

1. Yhdenvertaisuus palvelujen saavutettavuudessa 2.   Hyvinvointitiedon 

hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa sekä oman terveyden ja  

hyvinvoinnin edistämisessä

1. Digi-osaamisen lisääminen 2.Digi- ja face-to-face -palvelujen 

yhteensovittaminen 3. Digi-palvelujen kehittäminen ennaltaehkäisevään 

toimintaan ja elintapaohjaukseen yhdessä järjestöjen ja yritysten kanssa

Toimialat, järjestöt, yritykset, Kymsote Digiosaaminen lisääntyy vanhimmissa 

ikäryhmissä, uusia palveluja  ennaltehkäisevään 

hyte-työhön syntyy

2021-2024 4 htkk, laite- ja koulutus-

kustannuksia

Tarja Alamattila

Maakunnallinen hyvinvointi- ja ohjelmatyö Alueellisten hyvinvoinnin haasteiden tunnistaminen sekä tavoitteiden ja 

toimenpiteiden määrittäminen kuntien ja Kymsoten yhteiselle hyte-työlle 

1.nykytilan kartoitus 2. alueellinen hyvinvointisuunnitelma 3. hyvinvoinnin 

edistämisen rakenteiden ja yhdyspintojen määrittely kunnat/Kymsote 

Kymenlaakson kunnat, Kymsote, järjestöt, Xamk, 

Kymenlaakson kesäyliopisto, Kymenlaakson liitto, 

Kaakkois-Suomen Ely, Itä-Suomen yliopisto

Yhdyspintatyön vaikutusten ja hyötyjen arviointi 

EVA-mallilla

2020-2025 6 htkk Tarja Alamattila, Arja 

Kumpu

Kansanterveyttä metsästä -hanke Kansanterveyttä metsästä -toimintamalli tarjoaa kuntalaisille 

mahdollisuuksia hyödyntää kehon ja mielen terveyttä edistäviä 

metsäympäristöjä

1.Toimintamallin paikallisten toimenpiteiden suunnittelu 2. Sovittujen 

toimenpiteiden jalkauttaminen yhteistyössä Kymsoten kanssa

Kaupunki, Kymsote, järjestöt Kouvolan terveysmetsä-mallin toteutuminen 2020-2021 1,5 htkk Tarja Alamattila

Kulttuurin saavutettavuuden edistäminen 1.Lapsiperheiden kultuuripalveluiden kehittäminen 2. Sähköisten ja 

asiakkaiden luokse jalkautuvien palveluiden lisääminen

1. lapsiperheiden huomioiminen näyttelysuunnittelussa (museot), 2. 

lapsiperheille suunnattujen tapahtumien järjestäminen (museot) 3. 

museon järjestämät työpajat koti- ja hoivahoidossa, 4. hoivakotien 

henkilökunnan kouluttaminen muisteluhetkien järjestämiseen

Museopalvelut 2020-2024 Kotihoidon ja hoivakotien 

museopalvelut 125 000 €, 

(josta 25 000 € ulkopuolinen 

rahoitus)

Anu Kasnio (museo)

GameArt GAFALL22 Kouvolan nostaminen pelitaiteen keskukseksi 1. pelitaide mukaan opinnoissa, 2. pelitaiteen projektit laajemmin 

toteutettu kaupunkiyhteisössä, 3. kansainväliset pelialan ihmisten 

osallistaminen projekteihin, 4. pelitaiteen näyttelyn järjestäminen 

Poikilossa 2022

Kaupunki, Taike, XAMK, KSAO Imagon nostaminen Kouvolan positiivisen 

tunnettavuuden lisääminen, pelialan 

työpaikkojen lisääminen

2020-2022 Koko hankkeen kustannukset 

410 000 €, museon osuus 60 

000 €

Anu Kasnio

UIA-pelipaikka Tuotetaan yhdessä kaupungin ja järjestöjen palveluita ja Kouvolan aluetta 

ja elämää kuvaavia pelejä.

kulttuuripalvelujen pelillistäminen Kouvolan kontekstissa. 1. avoin data, 2. 

osallistuva konseptointi, 3. tuotanto, 4. integraatio

kaupunki, Xamk, LUT, pk-yrityksiä kulttuurisen hyvinvoinnin kasvu, osaamisen 

kasvu, pk-yritysten kehitysmahdollisuudet, 

palvelutuotannon kehitys

2021-2024 2 mil. €, kaupungin osuus 1 

milj. €, josta omarahoitus 

200 000 €

Katariina Valtonen

Teatteri ajan tasalle Talotekniikan uusiminen, teatterituotannon olosuhteiden 

ajantasaistaminen ja digitalisaatiovälineistö.

Teatterin uudistamistarpeista on tehty useita vaihtoehtoisia selvityksiä 

kustannusarvioineen. Perussaneeraus ja ajantasaistus.

Kouvolan Teatteri Oy

Tilapalvelut

Urakoitsijat

Tapahtumat vetovoimaisia, ihmiset osallistuvat 

enemmän. Paljon välittömiä vaikutuksia  alueen 

palvelujen kysyntään, aluetalouteen 

kaksinkertainen vaikutus panoksiin nähden. 

Suora työllisyysvaikutus 47 htv/vuosi. 

2025 <10 M€ Vesa Toikka

Kulttuuritalojen vaikuttavuuden tehostaminen Tarjoamme vetovoimaisia  tiloja palvella, työskennellä, nauttia 

kohtaamisesta ja kulttuurista. 

Liiketoimintasuunnittelu, palvelutuotteiden ja myyntiprosessin 

kehittäminen, palvelujen myynnin ja markkinoinnin kehittäminen ja 

tehostaminen 

Tapahtumatuottajat: seminaarien, koulutusten, 

konserttien, näyttelyjen, messujen jne. 

järjestäjät. Kokonaiskonseptin osapalvelujen 

tuottajat, esim. ravintolapalvelut. 

Tilojen käyttöaste nousee. Paikalliset toimijat 

voivat tuottaa tekemistä ja tapahtumia 

enemmän. Välilliset vaikutukset alueen 

palvelujen kysyntään ovat merkittävät.

2020-2021 <100 000€ Ulla Tommiska

Kulttuuritalojen puistoalueiden toiminnallinen 

kehittäminen

Oiva paikka piknikille tai pelailuun.

Monipuolinen kaupunkilaisten kohtaamispaikka. 

Esiintymismahdollisuuksien parantaminen.

Puistosuunnittelu ja rakennuttaminen.

Kivituhkapinnoitteiset käytävät, rantaan puuhakepintainen polku, 

oleskelualueet, leikkialue ym. Ulkoliikunta-alue reitille, matonpesualueen 

kunnostus.

Järjestöt, Kulttuuritalot, ASYM, tapahtumien 

tuottajat ja järjestäjät

Kokoaa ihmisiä yhteen paremmin ja tiiviimmin. 

Tukee tapahtumien järjestämistä ja tuotantoa.

On pyritty aloittamaan 

Kuusan-koskella 2020, 

toteutus siirtynee

n. 3,8M€ n. 8 ha alueelta ASYM/Hannu Tylli

Sähköisten palvelujen lisääminen Palvelujen kehittäminen sekä tuottavuuden ja saatavuuden lisääminen 1.Screenit uimahalleissa,some, liikuntaneuvontaa ja –ryhmiä verkossa 2. 

Sähköiset palvelut normaaliksi toiminnaksi

Sisällöntuottajat, kaupungin toimialat, Kymsote Kuntalaisten omatoimisen liikunnan lisääminen 2021-2024 alle 300 000 € Teemu Mäkipaakkanen

Aktiivipuisto pilotti 1 Keskusta Aktiivipuistot ovat laaja-alaisia ja laajalle kohderyhmälle matalan 

kynnyksen liikunnan olohuoneita, jotka tarjoavat mahdollisuuksia 

monenlaiseen omatoimiseen liikuntaan ja kuntalaisten hyvinvointiin esim. 

sisä- ja ulkoliikuntaan, joukkue- ja yksilölajeihin, niin kesällä kuin 

talvellakin. Liikuntapuistokokonaisuus voi sisältää muun muassa uima- ja 

jäähallin lisäksi urheilukenttiä ja kuntoratoja. 

Liikuntaolosuhteiden rakentaminen, kunnossapito ja olosuhteiden 

strateginen kehittäminen on osa kunnan hyvinvointipolitiikkaa.  1. 

Osallistaminen 2. Keskustan Aktivipuiston profilointi 3. Hankesuunnittelu 

4. Rakentaminen. Osana Urheilupuisto/Mielakka/Palomäki 

kehittämissuunnitelmaa

Kaupungin toimialat, paikalliset 

liikuntayhdistykset, AVI/OKM, yritykset, 

kuntalaiset, Keskustan aluetoimikunta

Aktiivipuistot ovat laaja-alaisia ja laajalle 

kohderyhmälle matalan kynnyksen liikunnan 

olohuoneita, jotka tarjoavat mahdollisuuksia 

monenlaiseen omatoimiseen liikuntaan ja 

kuntalaisten hyvinvointiin sekä niiden 

lisäämiseen.

Teemu Mäkipaakkanen

Liikkuva lapsuus ja

opiskelija:

toiminnan kehittäminen sekä

oppilaitosten ympäristöjen

kehittäminen liikkumaan

houkuttelevaksi

Lähiliikuntapaikkarakentamisen tavoitteena on edistää erityisesti lasten ja 

nuorten päivittäistä liikkumista. Hyvä lähiliikuntapaikka on 

monikäyttöinen, viihtyisä ja sijaitsee yhdyskuntarakenteessa keskeisellä 

paikalla. Lähiliikuntapaikka on asuinalueensa liikunnallinen 

kohtaamispaikka.

1. Osallistaminen 2. Koulukohtaiset suunnitelmat koulujen ympäristöjen 

liikkumaan aktivoimiseksi 3. Rakentaminen

Liikuntaolosuhteiden rakentaminen, kunnossapito ja olosuhteiden 

strateginen kehittäminen on osa kunnan hyvinvointipolitiikkaa.

Kaupungin toimialat, koululaiset/oppilaat, AVI, 

yritykset, kuntalaiset, aluetoimikunnat

Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus lisääntyy. 

Koulupihan lähiliikuntapaikka palvelee välitunti- 

ja opetuskäyttöä sekä iltapäivisin pidettävää 

kerhotoimintaa. Koulujen pihat sijaitsevat usein 

asuinalueiden keskellä, joten ne ovat lasten ja 

asukkaiden käytössä myös iltaisin ja 

viikonloppuisin.

E-varaus ja kulunvalvonta Palvelujen kehittäminen sekä tuottavuuden, saatavuuden, 

turvallisuuden ja valvonnan lisääminen

Liikuntatilojen kulunvalvonta: Isojen liikuntapaikkojen joustava sähköinen 

kulunvalvonta helpottaa työntekijöiden ja asiakkaiden arkea. 

Nykyaikaisella kulunvalvonnalla on yksinkertaista määrittää, kenellä on 

kulkulupa toimipisteeseen. 

TIMMI Mobiili: Kouvolan kaupungille on hankittu Timmi-järjestelmä tilojen 

varaamiseen. Timmin perusversio toimii selaimella, jonka käytettävyys 

kännykällä on puutteellinen. Timmi Software on tehnyt tilojen varaamisen 

erillisen mobiilitilavarauksen. Mobiilisovelluksen käyttä-minen on 

käyttäjille ilmaista ja se on ladattavissa sovelluskaupoista. 

Mobiilitilavarauksen avulla operatiiviset käyttäjät ja rekisteröityneet 

asiakkaat voivat käyttää Timmi tilavarauksen ominai-suuksia 

mobiililaitteilla, joka tarjoaa käyttäjille yksinjertaisen tavan tehdä ja 

muokata omia ajanvarauksiaan. 

Timmi kurssiohjelmisto, TIMMI Mobiilitilavarausohjelmisto, Liikuntatilojen 

(jäähallit, isot palloiluhallit, uimahallit, kuntosalit) kulunvalvonnan 

ratkaisut yhdessä tilapalvelujen kanssa

Toimipisteiden turvallisuus lisääntyy, eikä avaimista tarvitse enää 

murehtia. Sähköinen kulunvalvonta antaa mahdollisuuden laajentaa 

toimipisteidesi aukioloaikoja henkilöstökustannuksia lisäämättä. 

Kulkutunnisteena on monipuolisia vaihtoehtoja esim. koodi, kortti, 

avaimenperä tai sormenjälkitunnistus. Kulkutunnisteisiin on mahdollista 

liittää myös maksuominaisuus, jolloin asiakas voi ostaa tuotteita ilman 

käteistä esimerkiksi mobiiliversion tai liikuntatilaan sijoitetusta 

myyntiautomaatista. Yhdessä Tilapalvelujen kanssa.

Laskutusmateriaalin koostaminen hoituu au-tomaattisesti ohjelmistossa 

olevilla laskutusominaisuuksilla. Ohjelmisto tuottaa taloushallinnon 

vaatimat raportit, ja laskutusmateriaali voidaan viedä konekielisesti 

taloushallinnon järjestel-mään. Osallistumisista saatavat monipuoliset 

tilastot palvelevat sekä ulkoisia että organisaation sisäisiä tarpeita.   

Mobiilitilavaraus parantaa myös tilavarauskalenterin selailuominaisuuksia 

mobiili-laitteilla. Hankinnan perusteena toiminnan kehittäminen. 

Kaupungin toimialat, paikalliset liikunta-, 

kulttuuri- ja muut yhdistykset, valtakunnaliset 

tahot, tapahtuman järjestäjät, yritykset, 

kuntalaiset 

TIMMI Kurssiohjelmiston joustavilla ja 

monipuolisilla ominaisuuksilla hallitset kurssien 

suunnittelun sekä ilmoittautumisten koko 

elinkaaren aina laskutukseen ja tilastoin-tiin 

saakka. Ohjelmistosta saaduilla raporteilla ja 

reaaliaikaisilla käyttöliittymillä varmistat nopean 

tiedonvälityksen henkilökunnalle ja asiakkaille. 

2021-> Timmi kurssiohjelmisto: 

kertakorvaus 14 000 € + 

vuosittainen kustannus 5 000 

€, Timmi mobiili: 

kertakorvaus 1400 € + 

vuosittainen kustannus 3 000 

€, Kulunvalvonta: Riippuen 

ovien määrästä ~ 32,25€/per 

ovi/kk + asennus 

Teemu Mäkipaakkanen, 

tilapalvelut

Uimahalli Ikääntyvän uimahalliverkon suuri korjausvelka sisältää vanhahtavan 

palveluvarustuksen.  Uimahallit peruskorjataan tai rakennetaan uusi 

uusissa halli, jossa  parannetaan palveluja, toimivuutta, esteettömyyttä ja 

asiakasturvallisuutta. Energiankulutusta vähennetään korjauksin ja 

uusiutuvan energian käyttöä lisätään.

Uuden hallin teko: osallistaminen, hankesuunnittelu, kilpailutus ja 

rakentaminen . Huuhteluveden palauttaminen kiertoon 

vedenpuhdistusjärjestelmän avulla. Kulunvalvontajärjestelmän 

kehittäminen automatisoituun suuntaan. Kulkuyhteyksien ja 

pysäköintipalvelujen parantaminen. Vanhojen uimahallien purku 

kiertotalous huomioiden. 

Kaupungin toimialat, paikalliset liikunta- ja muut 

yhdistykset, valtakunnaliset tahot, tapahtuman 

järjestäjät, yritykset, kuntalaiset, OKM 

Allaspalvelut, asiakasturvallisuus paranevat. 

Asiakkaiden sujuva ja omatoiminen liikkuminen 

hallissa paranee, kävijämäärät 

lisääntyvät.uintiharrastus kehittyy 

terveysliikunnan suuntaan, esteettömyys 

erityisryhmille. Laajemmat aukioloajat.

2023-2024 16 M€ Teemu Mäkipaakkanen, 

tilapalvelut

Aktiivipuisto pilotti 2 Ksnk Liikuntaolosuhteiden rakentaminen, kunnossapito ja olosuhteiden 

strateginen kehittäminen on osa kunnan hyvinvointipolitiikkaa. 

1. Osallistaminen 2. Kuusankosken Aktivipuiston profilointi 3. 

Hankesuunnittelu 4. Rakentaminen. 

Aktiivipuistot ovat laaja-alaisia ja laajalle kohderyhmälle matalan 

kynnyksen liikunnan olohuoneita, jotka tarjoavat mahdollisuuksia 

monenlaiseen omatoimiseen liikuntaan ja kuntalaisten hyvinvointiin esim. 

sisä- ja ulkoliikuntaan, joukkue- ja yksilölajeihin, niin kesällä kuin 

talvellakin. Liikuntapuistokokonaisuus voi sisältää muun muassa uima- ja 

jäähallin lisäksi urheilukenttiä ja kuntoratoja. 

Kaupungin toimialat, paikalliset 

liikuntayhdistykset, AVI/OKM, yritykset, 

kuntalaiset, Kuusankosken aluetoimikunta 

Aktiivipuistot ovat laaja-alaisia ja laajalle 

kohderyhmälle matalan kynnyksen liikunnan 

olohuoneita, jotka tarjoavat mahdollisuuksia 

monenlaiseen omatoimiseen liikuntaan ja 

kuntalaisten hyvinvointiin sekä niiden 

lisäämiseen. 

Ei aikataulutettu Ei arvioitu Teemu Mäkipaakkanen

Monitoimihalli Liikuntaolosuhteiden rakentaminen, kunnossapito ja olosuhteiden 

strateginen kehittäminen on osa kunnan hyvinvointipolitiikkaa. 

Monitoimihalli kattaville sisäpelitoiminnoille sekä koulujen liikuntan ja 

tapahtumiin/YO-kirjoituksiin. Tehtyjen Monitoimihalli-kyselyn ja 

liikuntapaikkaselvityksen mukaisesti kytketään kysyntää/tarvetta 

vastaavaksi.

Osallistaminen, hankesuunnittelu, kilpailutus ja rakentaminen Kaupungin toimialat, paikalliset liikunta-, 

kulttuuri- ja muut yhdistykset, valtakunnaliset 

tahot, tapahtuman järjestäjät, yritykset, 

kuntalaiset, OKM

Monitoimihalli kattaville sisäpelitoiminnoille 

mahdollistaen mm. SM-sarja ja 

maajoukkuetasoisten pelien pelaamisen sekä 

koulujen sisäliikuntaan ja tapahtumiin/YO-

kirjoituksiin. Monitoimihallissa voi järjestää myös 

seminaareja, kokouksia, erilaisia messuja 

ja erilaisia tapahtumia sekä viihdekonsertteja.

2026-2028 15 M€ (riippuen 

monitoimihallin sisäällöstä). 

Palloiluhalli/monitoimihalli, 

harjoitusjäähalli (2 jäätä), 

oheistilat

Teemu Mäkipaakkanen, 

tilapalvelut

Aktiivipuisto pilotti 3 Liikuntaolosuhteiden rakentaminen, kunnossapito ja olosuhteiden 

strateginen kehittäminen on osa kunnan hyvinvointipolitiikkaa. 

1. Osallistaminen 2. Aktivipuiston profilointi 3. Hankesuunnittelu 4. 

Rakentaminen. 

Aktiivipuistot ovat laaja-alaisia ja laajalle kohderyhmälle matalan 

kynnyksen liikunnan olohuoneita, jotka tarjoavat mahdollisuuksia 

monenlaiseen omatoimiseen liikuntaan ja kuntalaisten hyvinvointiin esim. 

sisä- ja ulkoliikuntaan, joukkue- ja yksilölajeihin, niin kesällä kuin 

talvellakin. Liikuntapuistokokonaisuus voi sisältää muun muassa uima- ja 

jäähallin lisäksi urheilukenttiä ja kuntoratoja.

Kaupungin toimialat, paikalliset 

liikuntayhdistykset, AVI/OKM, yritykset, 

kuntalaiset, aluetoimikunta  

Aktiivipuistot ovat laaja-alaisia ja laajalle 

kohderyhmälle matalan kynnyksen liikunnan 

olohuoneita, jotka tarjoavat mahdollisuuksia 

monenlaiseen omatoimiseen liikuntaan ja 

kuntalaisten hyvinvointiin sekä niiden 

lisäämiseen.  

Teemu Mäkipaakkanen

Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa 

-hanke

1. Mielenterveyden edistäminen koulussa 2. Ammattilaisten 

mielenterveysosaamisen vahvistaminen 3. Mielenterveyttä edistävien 

toimien ja tukirakenteiden kehittäminen.

1. Hyvän mielen koulu -konseptin jalkauttaminen 2. Mielenterveyden 

ensiapu –koulutusten juurruttaminen eri alojen ammattilaisten 

mielenterveysosaamisen vahvistamiseksi 3. Hyvän mielen kunta- 

yhteiskehittäminen poikkihallinnollisesti ja asukkaiden kanssa (mm 

työkalupakki)

Mieli ry, Terve Kunta -verkoston kunnat, 

Kouvolan kaupungin toimialat, Kymsote, 3.sektori

Ammattilaisten mielenterveysosaaminen ja  

kuntalaisten mielen hyvinvointi lisääntyvät. 

Vaikuttavuuden seuranta väestön hyvinvointi-

indikaattoreilla.

2020-2022 5 htkk yhteyshenkilöt, 2 htkk 

toimialojen edustajat

Tarja Alamattila, Laura 

Sillanpää

Koordinoitu verkostoyhteistyö Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö toteutuu koordinoituna 

verkostoyhteistyönä

Työtä tehdään suunnitellusti yhteistyössä

Ilmiöihin vastaaminen (kuten Kuusankosken huumetilanne -20)

Edustus ehkäisevästä ja korjaavasta työstä 

kaikista ikäryhmistä kaupungilta, Kymsotesta, 

järjestöistä ja poliisista sekä kokemusasiantuntija

2020 - 10 htkk Laura Sillanpää

Riskien tunnistaminen ja asiakkaan tukeminen Ammattilaiset tunnistavat riskit ja osaavat tukea asiakasta varhaisessa 

vaiheessa

Ammattilaisten osaamisen

vahvistaminen. Hyvän asiakaskokemuksen tuottaminen. Täsmälliset 

interventiot.

Kouvolan kaupungin ja Kymsoten työntekijät 2020 - 2 htkk Laura Sillanpää

Ehkäisevä työ Ehkäisevä työ kuuluu kaikille Haittoja ehkäisevien toimien osaamisen lisääminen ja tukeminen kaikissa 

kunnan ja maakunnan tehtävissä ja toimien edistäminen kunnan 

hallinnossa.

Kouvolan kaupungin, Kymsoten työntekijät ja 

3.sektori

2020 - 6 htkk Laura Sillanpää

Paikallisten toimintamallien luominen Puheeksiotto (päihteet, mielenterveys, rahapelit, perheväkivalta). 

Ehkäisevän mielenterveystyön käsikirja toimintamallina kouluissa ja 

oppilaitoksissa. Oppilaiden ja opiskelijoiden aktivoiminen kohtaamaan 

palvelukodeissa asuvia ikäihmisiä.

Kouvolan kaupungin, Kymsoten työntekijät ja 

3.sektori

2021-2022 2 htkk Laura Sillanpää

Vinkki: Älylaitteella voit näppärästi venyttää pdf-tiedostoa ja lukea tiedostoa kohta kohdalta. Vaihtoehtona on tulostaa tämä sivu A3-koossa. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kulttuuri

Liikunta

Päihteettömyyden ja mielen hyvinvoinnin edistäminen

TERVEELLISET ELINTAVAT JA KULTTUURINEN HYVINVOINTI



Hanke-ehdotus Tavoitteet/Suunnittelulähtökohdat Tehtävien kuvaus Sidosryhmät (RACI) Vaikuttavuus-arvio Kesto / Aikaväli (arvio) Kokonais-kustannus (arvio) Yhteyshenkilö

Matalan kynnyksen toimintamalli KOODI

Kotouttamo

Osallisuuden toimintamalli 1. Elinvoimaiset ja omaleimaiset kaupunginosat.

2. Kuntalaisten, aluetoimikuntien ja muiden toimijoiden 

osallistumismahdollisuudet sekä yhteistyö palvelujen ja elinympäristön 

kehittämiseen.

3. Turvallinen arki, syrjäytymisen ehkäisy.

1. Osallisuus- ja verkostoitumismahdollisuuksien luominen (esim. 

ideointialustat, kehittämisraha/joukkorahoitus, osallistuva budjetointi).

2. Yhteisen työn ja itseohjautuvuuden lisääminen.

3. Sitoutumisen, luottamuksen, yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisten 

vuorovaikutussiteiden vahvistaminen viestinnällä.

4. Yhteinen toimintapaikka alueille hyödyntäen nykyisiä toimintapaikkoja.

Kuntalaiset, aluetoimikunnat, julkiset ja yksityiset 

toimijat, yritykset, järjestöt. Kaupungin 

osallisuusryhmä.

Yhdessä sovitut tulokset ja vaikutukset. 

Yhteistuotannon mahdolliset rakenteet ja 

käytännöt. Kumppanuus.

2020-2024 12 htkk osallisuus-

koordinaattori



1,5 toimialojen osallisuus-

ryhmäläiset

2 htkk kokemusosaajat, 

palvelumuotoilijat

Tilakustannukset?

Aluetoiminta-määräraha 100 

000 e/v

Ideointi/verkostointi- ja 

osallistuvan budjetointi -

alustan kustannukset 30 000 

ESR/rakennerahasto-rahoitus 

hankkeille?

Heli Veripää

Perheliikuntatapahtumat ◾maksuton

◾1–12-vuotiaille yhdessä aikuisen kanssa

◾sunnuntaisin 1-2krt/kk kaupungin liikuntapaikassa

◾tarjolla monenlaisia välineitä

◾toiminta on valvottua, ei ohjattua

Suunnittelu, välinehankinnat, toteutus Kaupungin eri toimijatahot, liikuntaseurat, 

kuntalaiset

Perheiden yhteistä omatoimista liikkumista ilman 

ohjausta

2022 Välinehankinnat Teemu Mäkipaakkanen

Lasten parlamentin käyttöönottohanke

Kansalaisaktivismi osallisuuden ja yhteisöllisyyden voimavarana 1. Yhteisvastuu tekemisestä, lähiympäristöstä

2. Kansalaisten eli 4. sektorin huomioiminen, uudet yhteiskehittämisen 

muodot

Kansalaiset tekijöinä

Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Kuntalaiset, aluetoimikunnat, julkiset ja yksityiset 

toimijat, järjestöt.

Aloitteista yhteisvastuulliseen yhteiseen 

tekemiseen. Vastustamisesta tukemiseen.

Erilaiset aktivismin muodot, esim. tapahtumat, 

kimppakyydit, yhteisölliset toimitilat.

Elinvoimaisuuden kasvu.

Heli Veripää, Anne 

Eriksson

Järjestöyhteistyön toimintamalli Järjestöresurssien hyödyntäminen, kumppanuus Järjestöverkostojen luominen, osaamisen hyödyntäminen ja 

päällekkäisyyksien poistaminen: liikunnan, kulttuurin, sosiaali- ja 

terveysalan sekä yleinen verkosto

Järjestöt, julkiset ja yksityiset toimijat, kuntalaiset Järjestöjen aktiivisuus ja elinvoimaisuus lisääntyy

Järjestöt kumppaneina

2020 - 2022 Avustuksista resurssi Anne Eriksson, Leena 

Järvenmäki

Aluetoiminnan ja yhteisöpalvelujen 

yhteensovittaminen

toimintojen yhteensovittamisesta saadaan synergiaetuja, säästetään 

henkilöresursseja ja lisätään toiminnan vaikuttavuutta

1. prosessikuvaukset, 2. toimintojen virtaviivaistaminen (päällekkäisyydet 

pois, hyvien käytäntöjen edelleen kehittäminen, resurssien (htv/tilat/rahat) 

yhteiskäyttö, 3. Evaus

kaupunki (hyvinvointi ja asiakkuudet, strategia ja 

kehittäminen), aluetoimikunnat, kolmas sektori

toimintojen yhteensovittaminen ja erityisesti 

aluetoimikuntatyön vaikutus arvioidaan EVA -

mallia hyödyntäen (kuntalainen, ympäristö, talous 

ja henkilöstö)

1.1.2020 - 31.3.2021 2 htkk Anne Eriksson, 

Heli Veripää

Liisa Kolari (EVA)

Vapaaehtoistyön toimintamalli Toimintamalli vapaaehtoistyön prosessin hallintaan 

Vapaaehtoistyön kehittäminen

Prosessin kuvaus

Vapaaehtoistyön motiivien selvittäminen ja niihin vastaaminen

Kuntalaiset, järjestöt, julkishallinto Vapaaehtoistyön toimivuus ja 

vapaaehtoistyöntekijöiden sitoutuminen

suunnittelukulut, työpajat ja 

koulutus

Anne Eriksson, Heli 

Veripää

Kaupunkiympäristön viherrys Elinympäristön viihtyvyyden lisääminen Kaupunkiympäristön viherryksen suunnittelu ja ideointi sekä

viherryksen toteuttaminen osallistaen

Kaupunki (hv ja asym), kuntalaiset, 

aluetoimikunnat, julkiset ja yksityiset toimijat, 

järjestöt. KSAO:n opiskelijat

Kouvolan vetovoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin 

kasvaminen. Opiskelijat voimavarana 1 htkk, kasvualustat, kasvit

Anne Eriksson

Lasten ja nuorten matalan kynnyksen 

harrastemalli

Oppilaiden ja opiskelijoiden 

palvelutalovierailupilotti

Ikäihmiset ja nuoret yhdessä yksinäisyyttä torjumaan, 

sukupolvikokemusten jakaminen

Suunnittelu ja kartoitus Koulut ja oppilaitokset sekä lähialueen 

palvelutalot ja ikäasemat

Yhteistyön käynnistyminen 2021 - Laura Sillanpää

Tasa-arvon edistäminen –hanke 

varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Resurssien jakaminen positiivisen diskriminaation periaatteiden mukaisesti Perusopetus, varhaiskasvatus, Kasvun tuki Yhdenvertaisuus lisääntyy. Edellytykset osallistua 

opetukseen ja selviytyä siitä paranevat 

riippumatta taustasta

2020 - 2022 n. 500000, OKM avustus Pirjo Piiroinen

Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa – 

toimintamallin kehittäminen

Helena Kuusisto

Joustava esi- ja alkuopetus Yksilölliset opinpolut ja joustavat toimintamallit esi- ja alkuopetuksessa Luokattoman esi- ja alkuopetuksen kehittäminen ja joustavat opinpolut, 

toimintamallit arkeen

varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, kasvun 

tuki, Kymsote

Maija Saksa

Lukeva Kouvola Lukuinnostuksen nostaminen uuteen kukoistukseen Kouvolassa lukukoordinaattorit esi- ja alkuopetukseen varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, kasvun 

tuki, kulttuuri

Maija Saksa

Etäopetus ja koulujen digitalisaatio-opetus 

uuteen normaaliin - kehittämistyö

Etäopetuslupauksen periaatteiden luominen Perusopetus, varhaiskasvatus, II aste, Kasvun tuki Jokaisella lapsella, oppilaalla tai opiskelijalla on 

oikeus laadukkaaseen etäopetukseen.

alkaen 2020 syksy Välinehankinnat, koulutukset 

jne.

Maija Saksa

Verkostot ja  monitoimijaisuus, lasten ja nuorten 

palveluissa

Asiakaslähtöisen monitoimijaisen yhteistyön varmistaminen lasten ja 

nuorten ja perheiden hyvinvointityössä yhdessä Kymsoten toimijoiden 

kanssa; maakunnallinen verkosto, kaupunkitason verkosto, alueverkostot 

perhekeskusalueilla

Perusopetus, varhaiskasvatus, Kasvun tuki,  II 

aste, Kymsoten toimijat, järjestöt

Oikea-aikainen ja laadukas palvelu ilman raja-

aitoja. Yhden luukun periaate. Resurssien 

säästäminen. Osallisuuden lisääntyminen.

alkanut 2018 ja jatkuu 

vahvistuen edelleen

Toimintaan käytetty työaika. 

Rakenne ja verkostotyön 

johtaminen.

Pirjo Piiroinen

Ikääntyneiden

kontaktointi ja

osallisuuden

vahvistaminen

Mitä kuuluu? -puhelut kuulumisten ja palvelutarpeiden selvittämiseen mm. 80-vuotiaiden soittorinki. Satunnaisotannalla sovitaan soitot, joita 

toteuttaa mm. palkkatuetussa työssä olevat ja vapaaehtoiset.

Kaupunki rekrytoi ja perehdyttää, järjestöt ja 

vapaaehtoiset sekä määräaikaiset soittavat

Ikäihmisistä välittäminen vahvistuu, yhteisöllisyys 

lisääntyy, kaupungin imago paranee

syksyisin 2020 ja 2021 2 hkk ohjaukseen, palkkatuki, 

puhelujen kulut

Anne Eriksson

Digikokeiluja Eri ikäryhmille, erityisesti ikääntyneille suunnattuja digitaalisia palveluja 

poikkeusoloihin tai vastaavanlaisiin tarpeisiin

Ideointi, kokeilu, toiminnan jatkojalostaminen - iterointikierrokset Kaupunki, 3.sektori, yritykset Syntyy uusia palveluja kuntalaisten hyvinvoinnin 

ylläpitämiseksi ja edistämiseksi

laite- ja koulutus-

kustannuksia

Online-Poikilo-museot Saavutettavuuden parantaminen 1. Kokoelmien digitointi Finna-portaaliin 2. Uusi 

kokoelmahallintajärjestelmä 3.Liittyminen valtakunnalliseen digimuseoon 

4. Virtuaali-palvelujen sisällöntuotanto ja  kehittäminen kuten suoratoisto, 

interaktiivisuus, tallenteet ja virtuaalikierrokset, virtuaalinäyttelyt

Kaupunki, XAMK, KSAO, paikalliset yritykset 1. Paikallisidentiteetin vahvistaminen 2. Kouvolan 

tunnettavuuden lisääminen 

2020-2024 Kokoelmien digitointi oman 

henkilökunnan panos 120 

hkk, kokoelmien 

valokuvaaminen 50 000 € , 

liittyminen digimuseoon 1695 

€ +vuosikustannukset yht. 37 

000€, tietokantajärjestelmän 

vaihto 80 000,

virtuaalipalvelut 80 000 

Anu Kasnio

Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten 

liikunnan tuki

Edistää yhdessä paikallisten urheiluseurojen kanssa vähävaraisten 

perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastusta liikuntaseuroissa ja 

kaupungin liikuntapaikoissa.

Ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä vähävaraisten 

Tukitoimien jatkuminen vuoden 2020 jälkeen esim. perustettavan säätiön 

kautta tai muulla kaupungin rahoituksella yhtistyössä liikuntaseurojen 

kanssa.

Kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja vähävaraisten 

Kaupunki, KymLi, yritykset, liikuntayhdistykset Edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja 

saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia 

vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille.

Mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja 

nuorten harrastaminen urheiluseurassa. 

2021-> 25 000 (nykyinen AVI:n tuki - 

vain vuoden 2020)

Teemu Mäkipaakkanen

Datan avaaminen Avoimuuden lisääminen ja liiketoimintamahdollisuudet alueen yrityksille Kartoitus, datan avaaminen ja tiedottaminen Kaupunki - Digitaalinen ja yhteentoimiva Kouvola -

hanke, UIA hanke

Avoimuus lisääntyy, mahdollistetaan uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia paikallisille yrityksille

2020-2022 2 htkk, hankerahoitusta Liisa Kolari

Avoin data - Sovelluskehitys yhteistyössä Xamkin 

ja yritysten kanssa

Liiketoimintamahdollisuudet paikallisille yrityksille, kaupungin palvelujen 

digitalisoiminen

Tiedottaminen ja yritysyhteistyö Kaupunki, Kinno, oppilaitokset, paikalliset 

yritykset, UIA hanke

Syntyy uusia innovaatioita, digitaalisia palveluja ja 

sovelluksia

2021-2023 2 htkk, hankerahoitusta Liisa Kolari

Vinkki: Älylaitteella voit näppärästi venyttää pdf-tiedostoa ja lukea tiedostoa kohta kohdalta. Vaihtoehtona on tulostaa tämä sivu A3-koossa. 

Uudenlaiset kohtaamisen foorumit

Uusi digitaalinen osallisuus

Kaupunkiaktivismi 

OSALLISUUS

Kasvatus ja sivistys hyvinvoinnin perustana ja yhteiskuntaan integroivana tekijänä



Hanke-ehdotus Tavoitteet/Suunnittelulähtökohdat Tehtävien kuvaus Sidosryhmät (RACI) Vaikuttavuus-arvio Kesto / Aikaväli (arvio) Kokonais-kustannus (arvio) Yhteyshenkilö

Palkkatukityöllistettyjen arviointi, ohjaus, 

uudelleenkoulutus

Kaupungin palkkatukityöllistettyjen tukeminen niin, että he löytävät muuta 

työtä palkkatukijakson jälkeen. Tällä hetkellä vain 15% palkkatukilaisista 

saa suoraan työtä jakson jälkeen, 

Lisätään henkilökohtaista ohjausta palkkatukijakson aikana, avataan 

koulutusmahdollisuuksia ja yrityskontakteja

Kaupungin yksiköt,  yritykset, oppilaitokset

Uudet yhteistyökumppanit (Korttelikotiyhdistys?)

Palkkatukijakson jälkeen asiakas ei jää 

työttömäksi, vaan löytää työ- tai opiskelupaikan

2020-2025 6htkk/vuosi (enemmän 

resurssia-> enemmän 

tuloksia)

Kristiina Salo

Kouvola-lisä yrityksille tukityöllistämiseen 

Kuntouttava työtoiminnan 

tehostaminen

Kymsote tuottaa kuntouttavan työtoiminnan palvelut. Tämä on 

ensisijainen keino vaikuttaa kunnan työmarkkinatukikustannuksiin. 

Toteutuneen kuntouttavan työtoiminnan ja vaikuttavuuden seuranta ja 

yhteistyö Kymsoten kanssa.

Kymsoten järjestämän kuntouttavan työtoiminnan toteutumisen ja 

vaikuttavuuden seuranta 

Kymsote, palveluntuottajat Kunnan maksana työmarkkinatukiosuus pienenee 2020-2030 1htkk/vuosi Kristiina Salo

Kumppanuushankkeet työllisyyden ESR-

hakemuksiksi

Hankemaailma mahdollistaa uusien toimintamallien kokeilemisen Kartoitetaan yhteistyökumppaneita ja seurataan avoimia hankehakuja, 

tehdään hankesuunnitelmia

Työllisyyden hoidon kanssa toimivat yhdistykset, 

säätiöt

Rahaa, toimintamahdollisuuksia 2020-2030 minimi 2htkk/vuosi, 

hankkeen toteutuessa 

enemmän

Kristiina Salo

Palkkatukijaksojen opinnollistaminen Koulutustason kohottaminen, palkkatukijaksojen kiinnostavuuden 

lisääminen

Järjestetään palkkatukijaksolaisia vastaanottaville yksiköille 

oppimisympäristöjen tunnistaminen, opastetaan yksikön työntekijöitä  

tutkinnon vastaanottamisessa, tuetaan palkkatukijaksolaista opintojen 

suorittamisessa.

Ksao, oppilaitokset, työyksiköt, TE-toimisto Palkkatukijaksojen ohjaavuuden ja 

kannustavuuden lisääntyminen, siirtyminen 

oppilaitokseen tutkinto-opiskelijaksi lisääntyy

2020-2030 Riippuu asiakasmäärästä, 

minimi 3htkk/vuosi

Kristiina Salo

Kouvolan työllisyyden kehittämissuunnitelman 

laadinta

EVE-verkostohankkeen työpajassa nousi esiin tarve omalle 

työllisyydenhoidon suunnitelmalle, jotka ottaisi huomioon Kouvolan 

erityispiirteet

Työllisyysohjelman laatiminen, sidosryhmine kuuleminen, päättäjien 

kuuleminen ym.

Kaikki työllisyyden toimijat Kouvolassa Työllisyydenhoidon toimenpiteiden 

kohdentuminen optimaalisella tavalla

2020-2025 4htkk Kristiina Salo

Kymenlaakson työllisyysohjelman laadinta TE-toimiston aloiteesta haluttu tehdä maakunnallinen työllisyysohjelma Työllisyyden toimijakentän kokonaiskuvaus Kymenlaaksossa, toimijat 

laativat omat kuvauksensa.

Kaikki työllisyyden toimijat Kymenlaaksossa Tunnettuuden lisääntyminen 2020 0,5htkk Kristiina Salo

Kohtaanto-ongelman ratkaisumallien 

kehittäminen

Yrityksillä on työvoimapulaa ja samaan aikaan työttömyys on yli 10% tasola Yritysten työvoimatarpeiden kartoittaminen, työnhakija-asiakkaiden 

urapolkujen ohjaaminen, tukiverkostojen (palkkatuki, oppisopimus, 

tutkinnon osien suorittaminen, työkokeilut)

Yritykset, oppilaitokset, TE-toimisto, hankkeet 

(talenttimagneetti)

Vaikuttaminen työllisyyteen ja yritysten 

elinvoimaan

2020-2030 7htkk/vuosi Kristiina Salo/Mari 

Rouvari

Digitaaliset välineet työllisyyden edistämisessä Kohtaanon, opintojen tukemisen ja työnhaun taitojen lisääminen 

digitaalisilla välineillä tehostaa toimintaa

Seurataan vireille olevia hankkeita ja tarjolla olevia työkaluja Digihankkeet, oppilaitokset, työllisyyden toimijat Ohjauksen tehokkuus ja saavutettavuus lisääntyy 2020-2030 2-3htkk/vuosi Kristiina Salo

Ilmoita tekemätön työ - nettisivuston 

perustaminen

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, palkkatukitarjonnan 

monipuolistaminen

Verkkosivuille ilmoitusmahdollisuus Kuntalaiset, organisaatiot, järjestöt Työllisyydenhoidolle myönteistä imagoa, 

kuntalaisille vaikuttamisen mahdollisuus

1-2htkk/vuosi

Perheystävällisen työnantajakulttuurin 

kehittäminen

Kouvolan työnantajaimagon kohottaminen, yksi osa perheystävällinen 

kunta statusta

Toiminnan kehittäminen sisällytetään osaksi henkilöstöohjelmaa/viestintä Kaupunki, kaikki toimialat, MLL? Kouvolan kaupungin imago perheystävällisenä 

työnantajana kasvaa, rekrytointi helpottuu

Päivi Karhu

Koordinoivan opotoiminnan ja 

yrittäjyyskasvatuksen tehostaminen 

nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi

Nuorten kesätyösetelien käytön kehittäminen

Nuorten ohjaamo-toiminnan vaikuttavuuden 

tehostaminen

Monialaisen palveluvalikon laajentaminen ja työotteen kehittäminen. 

Yksilö. ja ryhmämuotoisten Uravalmennusten osuvuuden kehittäminen

Tehtävien koordinointi toimijaverkoston ja eri organisaatiotasojen välillä Avainorgainsaatiot nuorten työllisyyteen, 

koulutukseen ja hyvinvointiin liittyvissä toimissa

Oikea-aikainen palveluihin pääsy ja ongelmien 

ennaltaehkäisy

2020-2030 1htv+verkosto Anna Kemppinen

Pajatoiminnan vaikuttavuuden tehostaminen Sovari-arviointimenetelmän käyttöönoton laajentaminen. Valmentajien 

koulutustason nostaminen. Ammatillisten tutkintojen työvaltainen 

toteuttaminen pajalla

Yksilö- ja työvalmennus Valtakunnallinen työpajayhdistys, TE-toimisto, 

Typ, ammatilliset oppilaitokset (Ksao, Taitaja) 

Ohjaamo, 

Nuoret sijoittuvat paremmin työelämään ja jatko-

opintoihin

2020-2030 Koko pajan henkilöstö Sanna Taimisto

Osuuskunta, yrittäjyys ja talkoohenki uusina 

mahdollisuuksina

Pienempiin taajamiin viikottaisia ryhmiä Mielekästä yhdessä tekemistä ja yksinäisyyden torjuntaa Kyläyhdistykset, aluetoimikunnat Osallisuuden edistäminen, myönteinen 

yhdessäolo

2020-? min. 2htkk/vuosi, enemmän 

jos useampia ryhmiä

Kristiina Salo

Monikulttuurisuuden kehittäminen 

kokonaisvaltaisesti, ohjaavan monitoimijamallin 

kehittäminen

Uudenlaisten työ- ja oppimisympäristöjen 

kehittäminen

Vinkki: Älylaitteella voit näppärästi venyttää pdf-tiedostoa ja lukea tiedostoa kohta kohdalta. Vaihtoehtona on tulostaa tämä sivu A3-koossa. 

TYÖLLISYYS

Työllistymisen tukeminen

Työn ja työvoiman kohtaaminen

Joustava työelämä

Uudenlainen toimijuus



Hanke-ehdotus Tavoitteet/Suunnittelulähtökohdat Tehtävien kuvaus Sidosryhmät (RACI) Vaikuttavuus-arvio Kesto / Aikaväli (arvio) Kokonais-kustannus (arvio) Yhteyshenkilö

Perhe- ja lähisuhde väkivallan ehkäisy Toimivat rakenteet ja toimintamallit lähisuhdeväkivaltatyössä Ennakointi ja osallistuminen lähisuhdeväkivaltatyöhön, ammattilaisten 

osaamisen vahvistaminen ehkäisemisessä, tunnistamisessa ja 

puuttumisessa

kaupunki osallistuu erityisesti ennakointiin, 

vastuutaho on Kymsote, 3.sektori

Perhe ja lähisuhdeväkivalta vähenee 2020 - 2 htkk Laura Sillanpää       Pirjo 

Piiroinen

Hyvän mielen lapset  ja nuoret - hanke Lasten ja nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Kehitetään lasten ja nuorten mielenterveystaitoja varhaiskasvatuksesta 

toiselle asteelle

Nuorisopalvelut

Kasvatus ja opetus

Järjestöt

Kymsote /perhekeskukset

Mielenterveys- ja hyvinvointi-indikaattorien 

suotuinen kehitys pitkällä aikavälillä 

kohderyhmien osalta

2020-2022 htkk

Yht. x €

Kaupungin osuus y €

Kouvolan kaupunki/Pirjo 

Piiroinen

Valkealan yhtenäiskoulu uuden ajan 

monitoiminnallinen oppimisympäristö 

Aluetta palvelevia monitoimitiloja, joissa voidaan tuottaa alueelle eri 

toimialojen palveluita sekä tarjota tilojen alueen toimijoille 

iltakäyttömahdollisuuksia. 

1. Suunnittelu, rakentaminen

2. Toimintamallin luominen ja käyttöönotto toimialojen palvelujen 

integroimiseksi

3. Perhekeskustoiminnan nivominen asiakaslähtöisesti

4. Alueen toimijoiden integrointi toiminnan tuottamiseen

Kymsote / perhekeskukset

Nuorisopalvelut

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Kasvun tuki

Järjestöt

Aluetoimikunnat

Liikunta ja kulttuuritoimi

Palvelujen saavutettavuus asiakaslähtöisesesti.

Monitoimitila tuottaa täydenpalvelun asiointia 

yhteisöllisesti vauvasta vaariin. Tila tuottaa 

palveluita yhden luukun periaatteella. Pitkällä 

aikajänteellä syntyy yhteisöllisyyttä, kohtaamista 

ja hyvinvointia.

2020-2023 25M€ Kaop/Veikko Niemi

Inkeroisten yhtenäiskoulu  ja monitoiminta 

ympäristö

-"- -"- -"- -"- 2020-2023 20M€ Kaop/Veikko Niemi

Keskustan yhtenäiskoulu ja varhaiskasvatuskeskus -"- Yhtenäiskoulun, erityisopetuksen sekä varhaiskasvatuksen vuorohoidon 

keskuksen rakentaminen ja toimintamallin toteutus yhtenä kokonaisuutena

Nuorisopalvelut

Varhaiskasvatus

Perusopetus

Kasvun tuki

Liikunta ja kulttuuritoimi

-"- 2021-2024 25M€

Vk: leasing

Kaop/Veikko Niemi

Kuusankosken yhtenäiskoulu ja monitoiminta 

ympäristö

-"- -"- -"- -"- Varhaiskasvatustilat 2021

Yhtenäiskoulu 2023-2025

Vk: vuokrakulut

Yhtenäiskoulu 17M€

Kaop/Veikko Niemi

HINKU foorumi Kouvolan hiilineutraalisuus v. 2030 Kaupungin hiilineutraalisuustoimet (koordinoidaan ympäristöohjelman 

avulla)

Kaupungin muut toimijat ja asukkaat, Hinku-

foorumin kunnat, maakunnat ja Suomen 

ympäristökeskus

Energian käytön uudistus ja muut 

hiilineutraalisuustoimet ovat osa laajempaa 

tavoitetta pysäyttää nopeasti etenevä 

ilmastonmuutos.  Saavutettavissa samalla 

kustannussäästöjä ja merkittäviä mainehyötyjä

18.3.2019 - 4 htkk Timo Martikainen

Kestävän kehityksen tavoitteenasetanta ja 

mittaaminen kunnissa - verkostotyö

Arjen turvallisuuteen liittyvien mittareiden kehittäminen Verkostoyhteistyössä kestävän kehityksen mittareiden arviointi ja edelleen 

kehittäminen

kaupunki (ympäristöpalv, hv, strategia), YM, 

Mayors Indicators tiimi, 35 muuta kuntaa

valmiudet kestävän kehityksen seurantaan 

paranee

1.12.2019 - 30.11.2020 1,5 htkk Timo Martikainen

Sitran tulevaisuuslaboratorio Luontokosketuksen lisääminen rakennetussa ympäristössä Suunnitellaan toteutettavaksi kaupunkiympäristön viherryttämiskokeluja.  

Ohjaavina teemoina luonnon monimuotoisuus ja ympäristökasvatus

Varhaiskasvatus ja perusopetus, 

labratyöskentelyyn osallistuvat muut ryhmät eri 

kunnista, yliopistoista, tutkimuslaitoksista, 

yrityksistä ja yhdistyksistä.

Luontokosketuksen lisääntyminen etenkin lapsilla 

ja nuorilla.  Luonnon monimuotoisuuden 

merkityksen ymmärrys lisääntyy.

25.8.2020-19.2.2021 1,9 htkk Timo Martikainen

Kymijoen rantareitti

Käyrälammen kehittämishanke

Liikenneturvallisuuskasvatus Kuntalaisten valmiuksien (tiedot, taidot) ja motivaation lisääminen omasta 

turvallisuudestaan huolehtimiseen

1.liikenneturvallisuustoimintamallin luominen kouluihin ja päiväkoteihin 2. 

kaupungin sisäisen ja ulkoisen liikenneturvallisuusviestinnän tehostaminen 

3. tietoiskut ja koulutukset henkilöstölle 4.teematilaisuudet, tapahtumat, 

kampanjat ja kilpailut laajalle yleisölle sekä kohdennetusti 

Kaupunki, Kaakkois-Suomen Ely-keskus, 

Liikenneturva, Kaakkois-Suomen poliisilaitos, 

Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymsote

Kuntalaisten tiedot, taidot ja motivaatio omasta 

turvallisuudesta huolehtimiseen lisääntyy

2020-2021 Liikenneturvallisuus-toimijan 

(Ramboll) vuosikustannus 

3000 €,  toiminta eri 

toimialoilla, kampanjoiden ja 

tapahtumien materiaalit ja 

markkinointi 

Tarja Alamattila

Esteettömyys

Katujen kunnossapito ja parannustyöt Asym

Hyvien väestösuhteiden edistäminen

Turvallisuusviestintä

Kouvola on monilla indikaattoreilla yksi turvallisimmista kaupungeista 

Suomessa Turvallinen kaupunki -kuvan vahvistaminen viestinnän keinoin Viestintä, Liikenneturvallisuus-työryhmä Myönteiset vaikutukset kaupungin imagoon Viestintä

Asuin ja oppimisympäristöjen turvallisuus

Vinkki: Älylaitteella voit näppärästi venyttää pdf-tiedostoa ja lukea tiedostoa kohta kohdalta. Vaihtoehtona on tulostaa tämä sivu A3-koossa. 

Luonto ja ympäristö

Liikenneturvallisuus

Turvallisuusfoorumi ja -imago

ARJEN TURVALLISUUS

Lähiturvallisuus
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