OSALLISUUS
Osallisuuden hankeehdotus

Tavoitteet/Suunnittelulähtökohdat

Tehtävien kuvaus

Sidosryhmät (RACI)

Vaikuttavuusarvio

Kesto /
Aikaväli
(arvio)

Kokonaiskustannus
(arvio)

Yhteyshenkilö

Tilannekuva

Linkittyy EV kantorakettiin

Digiroadmap

Uudenlaiset kohtaamisen foorumit
Kotouttamo

Maahanmuuttajien ohjauksen ja
neuvonnan kehittäminen osaksi kunnan
peruspalveluita, tehokkaampien ja
virtaavampien palvelupolkujen
kehittäminen verkostoyhteistyönä,
maahanmuuttajien kotoutumisen ja
työllisyyden edistäminen

Perustetaan maahanmuuttajien ohjaus ja
neuvontapiste Kouvolaan. Tehdään jatkuvaa
kehittämistyötä kotoutumispolkujen
sujuvoittamiseksi poikkihallinnollisesti ja
moniammatillisesti. Osallistutaan
maahanmuuttotyön palveluneuvojien
koulutuksen kehittämiseen. Seurataan
valtakunnallisia linjauksia ja kehitystä sekä
jalkautetaan hyviä käytäntöjä Kouvolaan
resurssien mukaan. Maahanmuuttotyön
osaamisen jalkauttaminen sekä
konsultointiapu sitä tarvitseville tahoille.

TEM, ELY-keskus, TEtoimistot, KELA,
kunnan ja Kymsoten
toimialat laajasti, Digija viestintävirasto,
poliisi, Ohjaamot,
Monikulttuurikeskus
Saaga, SPR, MLL,
seurakunnat,
Kotoutumiskoulutusta
ja ammatillista
koulutusta antavat
tahot, Kinno, Kotkan
kaupunki ja vastaavat
tahot siellä

Maahanmuuttajien ohjaus ja 2020-2023
neuvonta on ammatillista ja hankerahoit
kotoutumista edistävää
uksella
toimintaa; Eri tahot tekevät
yhdensuuntaista työtä;
matalan kynnyksen
ohjauspalvelut vähentävät
raskaamman ja ajan
varauksella tehtävän
palvelun tarvetta eri
viranomaistahoilla;
Asiakkaiden itsenäisen
asioiden hoidon osaaminen
vahvistuu; viestintä eri
toimijoiden välillä tehostuu

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.
4. Suora demokratia tukee edustuksellista
demokratiaa ja lisää luottamusta hallintoa
sekä päätöksentekoa kohtaan.

1. Osallisuus- ja
verkostoitumismahdollisuuksien luominen
(esim. ideointialustat,
kehittämisraha/joukkorahoitus, osallistuva
budjetointi). Aluetoimikunnat
prototyyppeinä eli kaupungin
kehittämisryhminä.
2. Yhteisen työn ja itseohjautuvuuden
lisääminen.
3. Sitoutumisen, luottamuksen,
yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisten
vuorovaikutussiteiden vahvistaminen
viestinnällä.
4. Oppilaiden ja opiskelijoiden
palvelutalovierailupilotti. Ikäihmiset ja
nuoret yhdessä yksinäisyyttä torjumaan,
sukupolvikokemusten jakaminen

Kuntalaiset,
aluetoimikunnat,
julkiset ja yksityiset
toimijat, yritykset,
järjestöt. Kaupungin
osallisuustyöryhmä.
Koulut ja oppilaitokset
sekä lähialueen
palvelutalot ja
ikäasemat

Yhdessä sovitut tulokset ja
2020-2025
vaikutukset. Yhteistuotannon
mahdolliset rakenteet ja
käytännöt. Kumppanuus.

Yhteisötilat
aluekeskuksiin

Kouvolan kaupunki tarjoaa järjestöjen ja
muiden toimijoiden käyttöön yhteisötilan

Yhteisötilojen käyttöönotto ja sisällön
Kuntalaiset, julkiset ja
suunnittelu asukkaiden tarpeiden mukaisesti yksityiset toimijat,
aluetoimikunnat,
järjestöt, kaupunki

Asukkaiden hyvinvoinnin
2021-2024
lisääminen aktivoimalla
alueen yhteisöllistä
toimintaa.
Asukkaille järjestöjen ja myös
muitten toimijoiden
järjestämiä kaikille avoimia
saavutettavia palveluja ja
harrastusmahdollisuuksia.

120.000 e/vuosi Heli Veripää,
2022
Anne Eriksson
Neljä
yhteisötilaa
lisää vuosina
2022-2024

Elimäen yhteisötila käynnistetty
2021, Kuusankosken ja Jaalan
yhteisötilaselvitys käynnistetty,
Keskusta-alueelle yhteisötila
tulevaan kulttuuritilaan,
pääkirjaston yhteisötilaselvitys
tehty, Anjalankoskella
yhteisötiloista asukaskysely 2019
tilaselvitystä jatketaan

Aluetoiminnan
kehittäminen

Eri toimijoiden yhteistyön ja
vuorovaikutuksen kehittäminen
Hanketoiminnan kehittäminen
Osallistamismahdollisuuksien luominen
Aluetiedon hyödyntäminen
Me-hengen luominen

1. prosessikuvaukset, 2. toimintojen
virtaviivaistaminen (päällekkäisyydet pois,
hyvien käytäntöjen edelleen kehittäminen,
resurssien (htv/tilat/rahat) yhteiskäyttö, 3.
Evaus 4. Osallistamismahdollisuuksien
pilotointi 5. Hyvinvointia koskevan tiedon
tuotantoa ja sen hyödyntämistä
erityyppisillä alueilla

Kuntalaiset,
aluetoimikunnat,
järjestöt, julkiset ja
yksityiset toimijat,
kaupunki

Toimintojen
2020yhteensovittaminen ja
2025
erityisesti
aluetoimikuntatyön vaikutus
arvioidaan EVA -mallia
hyödyntäen (kuntalainen,
ympäristö, talous ja
henkilöstö)

3htkk

Tutkimus aluetoiminnan
johtamisesta käynnistynyt.
Aluetoimikuntien yhteiskokouksia,
hankkeita, yhteisötilojen selvitystä
ja tapahtumia eri toimijoiden
kanssa.

Kaupungin eri
toimijatahot,
liikuntaseurat,
kuntalaiset

Perheiden yhteistä
omatoimista liikkumista
ilman ohjausta

n. 500000, OKM Teemu
avustus
Mäkipaakkanen

Perheliikunta-tapahtumat ◾maksuton
◾1–12-vuotiaille yhdessä aikuisen kanssa
◾sunnuntaisin 1-2krt/kk kaupungin
liikuntapaikassa
◾tarjolla monenlaisia välineitä
◾toiminta on valvottua, ei ohjattua

Tuija Väyrynen

1 htv osallisuus- Heli Veripää
koordinaatAnne Eriksson
tori
Laura
Sillanpää (5)
1,5 htkk
toimialojen
osallisuusryhmäläiset

TEMiltä saatu rahoitus
Maahanmuuttajien ohjauksen ja
neuvonnan kehittäminen
Kymenlaaksossa -hankkeelle ajalle
1.9.20 - 31.8.21. Haettu
jatkorahoitusta 1.9.21-31.8.22. TEM
varannut julkishallinnon budjettiin
rahaa 2023 loppuun. Käynnistetty
Maahanmuuttajien ohjaus ja
neuvonta MOONA marraskuussa
2020. Verkostoyhteistyötä alueen
ja maakunnan toimijoiden kanssa
sekä valtakunnallista
kehittämistyötä tehdään koko ajan.

Osallisuussuunnitelma käynnistynyt
osana hyvinvointisuunnitelmaa.
Osallisuuden kehittämistä
valtakunnallisessa, alueellisessa ja
Kouvolan osallisuustyöryhmässä.
Vammaispoliittisen ohjelman
valmistelu käynnistynyt.

Aluetoimintamääräraha 100
000 e/v
Ideointi/verkost
ointi- ja
osallistuvan
budjetointi alustan
kustannukset
n. 7000 e/v
käyttöönotto
n. 5000 e

2022

Heli Veripää,
Anne Eriksson,
Liisa Kolari
(EVA),
aluetoimikunnat

Suunnitteilla, korona estänyt
toteutuksen tähän mennessä.

Lasten parlamentin
käyttöönottohanke

Yhteisöllinen toiminta
Kaupunkiaktivismi

Kansalaisaktivismi osallisuuden ja
yhteisöllisyyden voimavarana

1. Yhteisvastuu tekemisestä,
lähiympäristöstä
2. Kansalaisten eli 4. sektorin huomioiminen,
uudet yhteiskehittämisen muodot
Kansalaiset tekijöinä, myös osana
vapaaehtoistoimintaa
Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Kuntalaiset,
aluetoimikunnat,
julkiset ja yksityiset
toimijat, järjestöt,
kaupunki.

Aloitteista
yhteisvastuulliseen yhteiseen
tekemiseen. Vastustamisesta
tukemiseen.
Erilaiset aktivismin muodot,
esim. tapahtumat,
kimppakyydit, yhteisölliset
toimitilat.
Elinvoimaisuuden kasvu.

Järjestöyhteistyön
toimintamalli

Järjestöresurssien hyödyntäminen,
kumppanuus

Järjestöt, julkiset ja
yksityiset toimijat,
kuntalaiset

Järjestöjen aktiivisuus ja
elinvoimaisuus lisääntyy
Järjestöt kumppaneina

Vapaaehtoistyön
toimintamalli

Toimintamalli vapaaehtoistyön prosessin
hallintaan
Vapaaehtoistyön kehittäminen

Järjestöverkostojen luominen, osaamisen
hyödyntäminen ja päällekkäisyyksien
poistaminen: liikunnan, kulttuurin, sosiaalija terveysalan sekä yleinen verkosto
Prosessin kuvaus
Vapaaehtoistyön motiivien selvittäminen ja
niihin vastaaminen

Kaupunkiympäristön
viherrys

Elinympäristön viihtyvyyden lisääminen

2020 - 2022 Avustuksista
resurssi

Kuntalaiset, järjestöt ja Vapaaehtoistyön toimivuus
muut yhteisöt,
ja vapaaehtoistyöntekijöiden
julkishallinto
sitoutuminen

Kaupunkiympäristön viherryksen suunnittelu Kaupunki (hv ja asym),
ja ideointi sekä
kuntalaiset,
viherryksen toteuttaminen osallistaen
aluetoimikunnat,
julkiset ja yksityiset
toimijat, järjestöt.
KSAO:n opiskelijat

suunnittelukulu
t, työpajat ja
koulutus

Kouvolan vetovoiman ja
asukkaiden hyvinvoinnin
kasvaminen. Opiskelijat
voimavarana

1 htkk,
kasvualustat,
kasvit

Lasten ja nuorten
matalan kynnyksen
harrastemalli

Anne Eriksson,
Heli Veripää

Asukkaiden ideoista
aluetoimikuntien ja järjestöjen
kanssa hankkeita ja tapahtumia.
Vapaaehtoistoiminnan malli
tehdään kuvaamaan toimintatapoja

Anne Eriksson,
Leena
Järvenmäki

Järjestömalli on luonnosteltu
järjestöjen kanssa. Malli tuodaan
päätöksentekoon keväällä 2021.

Anne Eriksson

Timo
Martikainen

Tieto on kerätty erilaista
yhteisöllisistä toimintamalleista,
aiheita on luonnosteltu.
Poikkihallinnollisessa ryhmässä on
alettu työstää asiaa, nyt viherasiat
on liitetty yhteisötilojen
Eläva keskusta
suunnitteluun ja
kaupunkikeskustan vihertyöhön

Teemu
Mäkipaakkanen

Kasvatus ja sivistys hyvinvoinnin perustana ja yhteiskuntaan integroivana tekijänä
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
Lapsella on oikeus
laadukkaaseen
varhaiskasvatukseen

2020 - 2022 n. 500000, OKM Pirjo Piiroinen
avustus

Kehittävä palaute varhais- Varhaiskasvatuksen laadun
kasvatuksessa –
kehittäminen
toimintamallin
kehittäminen

Varmistaa kehittävä, oppimista edistävä
Varhaiskasvatus ja
terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö esiopetus

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

KAOP

Helena Kuusisto

Etäopetus ja koulujen
digitalisaatio-opetus
uuteen normaaliin kehittämistyö

Etäopetuslupauksen periaatteiden luominen Perusopetus,
varhaiskasvatus, II
aste, Kasvun tuki

Jokaisella lapsella, oppilaalla alkaen 2020 Välinehankinna Maija Saksa
tai opiskelijalla on oikeus
syksy
t, koulutukset
laadukkaaseen
jne.
etäopetukseen.

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.

syksyisin
2020 ja
2021

2 htkk
Anne Eriksson
ohjaukseen,
palkkatuki,
puhelujen kulut

X

Pirjo Piiroinen

Uusi digitaalinen osallisuus
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

Digikokeiluja

Eri ikäryhmille, erityisesti ikääntyneille
suunnattuja digitaalisia palveluja
poikkeusoloihin tai vastaavanlaisiin
tarpeisiin
Saavutettavuuden parantaminen

Ideointi, kokeilu, toiminnan
jatkojalostaminen - iterointikierrokset

Kaupunki, 3.sektori,
yritykset

Syntyy uusia palveluja
kuntalaisten hyvinvoinnin
ylläpitämiseksi ja
edistämiseksi
1. Paikallisidentiteetin
vahvistaminen 2. Kouvolan
tunnettavuuden lisääminen

Online-Poikilo-museot

1. Kokoelmien digitointi Finna-portaaliin 2. Kaupunki, XAMK,
Uusi kokoelmahallintajärjestelmä
KSAO, paikalliset
3.Liittyminen valtakunnalliseen digimuseoon yritykset
4. Virtuaali-palvelujen sisällöntuotanto ja
kehittäminen kuten suoratoisto,
interaktiivisuus, tallenteet ja
virtuaalikierrokset, virtuaalinäyttelyt

Vähävaraisten perheiden Edistää yhdessä paikallisten
lasten ja nuorten
urheiluseurojen kanssa vähävaraisten
liikunnan tuki
perheiden lasten ja nuorten liikunnan
harrastusta liikuntaseuroissa ja kaupungin
liikuntapaikoissa.
Datan avaaminen
Avoimuuden lisääminen ja
liiketoimintamahdollisuudet alueen
yrityksille

Tukitoimien jatkuminen vuoden 2020
jälkeen esim. perustettavan säätiön kautta
tai muulla kaupungin rahoituksella
yhtistyössä liikuntaseurojen kanssa.

Avoin data Sovelluskehitys
yhteistyössä Xamkin,
KSAO:n ja yritysten
kanssa

Tiedottaminen ja yritysyhteistyö

Liiketoimintamahdollisuudet paikallisille
yrityksille, kaupungin palvelujen
digitalisoiminen

2020-2024

Kaupunki, KymLi,
yritykset,
liikuntayhdistykset

Edistää yhdenvertaisia, tasa- 2021->
arvoisia ja saavutettavia
liikunnan
harrastusmahdollisuuksia
vähävaraisten perheiden
Kartoitus, datan avaaminen ja tiedottaminen Kaupunki Avoimuus lisääntyy,
2020-2022
Digitaalinen ja
mahdollistetaan uusia
yhteentoimiva Kouvola liiketoimintamahdollisuuksia
-hanke, UIA hanke
paikallisille yrityksille
Kaupunki, Kinno,
oppilaitokset,
paikalliset yritykset,
UIA hanke

Syntyy uusia innovaatioita,
digitaalisia palveluja ja
sovelluksia

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

laite- ja
koulutuskustannuksia

2021-2023

Keväällä ja kesällä 2020 soitettiin yli
4 500 puhelua koronan takia.
Haluttaessa soittoja voisi
suunnitella kaupunki, seurakunta ja
kansalaiset yhteistyönä.

Liisa Kolari, Tarja Yhdistetäänkö toiseen
Alamattila, Anne digihankkeeseen?
Eriksson

X

Kokoelmien
Anu Kasnio
digitointi oman
henkilökunnan
panos 120 hkk,
kokoelmien
valokuvaamine
n 50 000 € ,
liittyminen
digimuseoon
1695 €
+vuosikustannu
kset yht. 37
000€,
25 000
Teemu
(nykyinen AVI:n Mäkipaakkanen
tuki - vain
vuoden 2020)

1. hankeraha 30 000 saatu,
työntekijä rekrytoitu 2.
Tietokantajärjelmänvaihtoprojekti
aloitettu 4. virtuaalinäyttelyjä
tehty, AR-virtuaalioppaat
toteutettu ja asiakkaiden
käytettävissä, virtuaaliopastuksia
järjesteään, verkkokauppa avattu ja
sitä kehitetään

X

2 htkk,
Liisa Kolari
hankerahoitust
a

Datan avaaminen on Kymenlaakson
ennakointinyrkin vuoden 2021
teema - tästä käydään keskustelua
KL liiton, Xamk:n ja LUT kesken,
hyötynäkökulmien puntarointi

X

2 htkk,
Liisa Kolari
hankerahoitust
a

Tämä liittyy vahvasti datan
avaamiseen, kun asia etenee

X

