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KOTKA KESTÄVÄÄN TULEVAISUUTEEN

Työllisyys ja osaaminen kasvuun

Työttömyys, ja varsinkin nuorisotyöttömyys, on 
suuri haaste alueellamme. Syrjäytymisen ehkäisy 
ja osaamisen lisääminen koulutuksen kautta ovat 
avainasemassa nuorten työllistymisessä. Näiden 
lisäksi alueelle tarvitaan myös uusia, osaamista 
hyödyntäviä työpaikkoja. Menneellä valtuustokaudella 
Kotka on tehnyt merkittäviä satsauksia UPM:n bio-
jalostamon ja akkuklusterin sijoittumiseksi kuntaan. 
Näitä investointeja alueemme tarvitsee.

On olennaista huolehtia siitä, että Kotkassa voisi 
jatkossa asua enemmän myös pääsääntöisesti etä- ja 
joustotyötä tekeviä työntekijöitä sekä monipaikkaisia 
yrittäjiä. Koulutus nousee entistä suurempaan rooliin 

oppivelvollisuusiän noustua. Yhä tiiviimpi yhteistyö 
koulutuksen järjestäjien ja yritysten välillä on tärkeää. 
Maksuton toisen asteen koulutus on uudistus, joka 
vaatii kaupungilta resursointia. Sijoitus koulutukseen 
on sijoitus tulevaan. Haluamme varmistaa, että koulut 
ovat hyviä paikkoja opiskella tulevaisuuden taitoja. 
Sisäilmaongelmaisista kouluista on päästävä eroon 
ja ryhmäkokojen on pysyttävä inhimillisinä. Koulujen 
ja varhaiskasvatuksen opettajien mahdollisuuksista 
tehdä arvokasta työtään on huolehdittava. Samoin on 
pidettävä huolta nuorten työpajatoiminnan ja etsivän 
nuorisotyön riittävistä resursseista.

Kotka on osa suurempaa yhteisöä. On sitten kyse 
Etelä-Kymenlaaksosta, Suomesta, eurooppalaisesta 
satamakaupungista tai portista itään. Maailma on 
jatkuvassa muutoksessa ja muutoksen tahti on kiivas. 
Kansainvälistyminen näkyy eri asioissa. Maailma 
tulee lähemmäs ja se vaikuttaa talouteemme sekä 
tulevaisuuteemme monin eri tavoin. Haluamme pysyä 
muutoksessa mukana ja tähdätä näin kestävään 
tulevaisuuteen. Työn, luonnon, osallisuuden, hyvin-
voinnin ja elinvoiman osalta muutokset ovat jo 
käynnissä. Kestävän kehityksen kannalta on tärkeää, 
että kaikki kotkalaiset pidetään mukana. Siitä näissä 
vaaleissa on kysymys – tulevaisuutta tehdään nyt 
yhdessä.

Haluamme saattaa Kotkan kestävän kehityksen tielle. 
Selvitäksemme tulevista haasteista on syytä kuitenkin 
kasvattaa työvoiman määrää työllisyysastetta 
nostamalla ja parantaa työn tuottavuutta. Kaupunki 
tarvitsee molempia keinoja verotulojen hankkimiseksi 
ja niiden käytön tehostamiseksi. Näiden sivuuttaminen 
ei ole kuntataloudessa kestävää. Kuntalaisten 
peruspalveluista ei ole kuitenkaan syytä tinkiä. Ne 
on pystyttävä turvaamaan jokaiselle tarvitsevalle. 
Talouden pitäminen kestävällä pohjalla edellyttää 
tulevaisuudessakin jatkuvaa toimintatapojen ja 
rakenteiden tarkastelua.



Hyvinvointia kuntalaisten parhaaksi

Tuleva maakuntauudistus muuttaa kaupunkien 
tarjoamaa palvelukenttää. Sosiaali- ja terveyspalvelut 
ovat siirtyneet Kymsoten hoidettavaksi. Kaupungilla 
on silti vaikutusta asioihin. Haluamme varmistaa, että 
soteasemia löytyy jatkossa edelleen niin Karhulasta, 
Länsi-Kotkasta kuin Kotkansaareltakin. Myös 
päihdetyön palveluja on saatava Kotkan alueelta. 
Myönteisenä uudistuksena on hyvinvointikeskittymän 
muodostuminen keskussairaalan alueelle.

Kulttuurilaitokset ja -toimijat ovat kärsineet koronasta 
merkittävästi. Pitkät esitystauot ovat tehneet lovensa 
tuloihin. Haluamme varmistaa kulttuuritoimijoiden 
mahdollisuudet toimintansa jatkamiseen myös 

tulevaisuudessa. Kotka tarvitsee teatterinsa ja 
orkesterinsa. Kirjastot, museot ja kulttuuripalvelut ovat 
pitäneet tyytyväisyyskyselyjen kärkisijoja kotkalaisten 
vastauksissa. Musiikkiopisto on merkittävä tekijä 
kulttuurin saralla mahdollistaen harrastustoiminnan 
kaiken ikäisille. Näiden toimijoiden rahoituksesta 
on pystyttävä pitämään huolta jatkossakin. Kulttuuri 
kuuluu kaikille.

Kotkalla on pitkät perinteet liikunnan ja urheilun saralla. 
Liikunta ja urheilu tuovat hyvinvointia monella tasolla 
– niin fyysistä kuin henkistäkin. On syytä varmistaa 
tulevaisuudessa liikkumisen mahdollisuudet sekä 
harrastus- että ammattiurheilun tasoilla.

SDP - luonnon ääni

Elinvoimainen luonto on kaunis, itseisarvoinen 
ja niin ihmisen elämän kuin talouden ylläpitäjä. 
kaupunkimetsät, puistot, joki, meri, saaristo ja muu 
luonto ovat niin kutsuttua aineetonta varallisuutta. 
Luontokato ja myrkyt sekä luonnon tärvely ovat sille 

uhkia. Kotka arvioi luonnon monimuotoisuuden, 
määrittelee kaupunkimetsien arvon osana eko-
systeemiä ja suojelee Metso-kohteet. Luonto ei voi 
puhua – SDP antaa luonnolle äänen.

Kestävää päätöksentekoa

SDP:n luottamushenkilöt haluavat johtaa Kotkan 
päätöksentekoa kohti kestävää tulevaisuutta. 
Tähän tarvitaan yhteistyötä kuntalaisten, seudun 
yritysten, kolmannen sektorin ja poliittisten 
toimijoiden kanssa. Kaikenikäisten kuntalaisten 
osallistumismahdollisuuksien lisääminen on tärkeää. 
Merkittävänä keinona on osallistuvan budjetoinnin 
ylläpito. Päätöksenteon ilmapiiristä on huolehdittava ja 

sitä on pyrittävä kehittämään myönteiseen suuntaan. 
Avoimuus on vahva avainsana. Omistajaohjaus 
ja konserniyhtiöiden toiminnan suunnittelu on 
ohjattava kestävän kehityksen suuntaan. Kaupungin 
rooli esimerkillisenä työnantajana on imago- ja 
vetovoimatekijä. Henkilöstöä kuunnellaan ja tuetaan 
jatkuvissa muutoksissa.

PIDETÄÄN HUOLTA KOTKASTA, KOTKA PITÄÄ HUOLTA MEISTÄ!

Kuvat: Kotkan kaupunki



VAALITAVOITTEEMME
Edistyksellinen Kotka

• Turvaa kaikille kotkalaisille mahdollisuudet hyvään ja turvalliseen oppimispolkuun varhaiskasvatuksesta 
toisen asteen koulutukseen

• Varmistaa maksuttoman toisen asteen resurssit
• Huolehtii kasvu- ja oppimisympäristöjen turvallisuudesta varhaiskasvatuksessa ja kouluissa
• Pitää huolen kunnan työntekijöiden työssä viihtymisestä ja mahdollisuuksista osaamisen kehittämiseen
• On aktiivisessa yhteistyössä paikallisen ammattikorkeakoulun kanssa
• Osaa hyödyntää tulevaisuuden asiantuntijat sekä innovaattorit

Luonnostaan ylpeä Kotka

• Ymmärtää luonnon ja sen tarjoamien ekosysteemipalveluiden merkityksen
• Palauttaa luonnon monimuotoisuutta ja suojelee kaupunkimetsiä
• Hyödyntää luontoa kestävästi ja suojellen, sekä luonnon arvon tunnistaen
• Edistää kuntalaisten luonto- ja ympäristötietoutta, sekä vähentää teoillaan ympäristöahdistusta

Kaikkien Kotka

• Panostaa syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen
• Edistää matalan kynnyksen harrastamisen mahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä
• Tukee kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia huomioiden ikäihmisten mahdollisuuksia ohjattuun 

liikkumiseen
• Satsaa liikuntapaikkojen ja leikkikenttien pitämiseen toimintakuntoisina
• Panostaa monipuoliseen kulttuurin saavutettavuuteen kaikissa ikäryhmissä ja edistää kulttuuri-

toimijoiden toimintamahdollisuuksia
• Varmistaa suomen kielen opetuksen riittävyyden maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi

Kuntalaisista huolehtiva Kotka

• Edistää asukkaiden mahdollisuutta yhden luukun palveluihin ja oikea-aikaiseen hoitoon
• Varmistaa sote-palvelut niin Karhulassa, Länsi-Kotkassa, kuin Kotkansaarellakin
• Edistää mielenterveyspalvelujen riittävää resursointia Kymsotessa
• Tekee aktiivisesti yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
• Huolehtii matalan kynnyksen palveluista, kuten moniammatillisesti toimivasta ohjaamosta

Kestävän kehityksen Kotka

• Tukee yritysten toimintaedellytyksiä mm. nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta
• Edistää sujuvalla kaavoituksella erilaisten toimijoiden sijoittumista alueelle
• Edistää yhteistyökumppaneiden kanssa toimivan innovaatioekosysteemin kehittämistä parantaakseen 

kasvuyrittäjyyden toimintamahdollisuuksia
• Tukee vähäpäästöistä ja toimivaa joukkoliikennettä
• Kehittää kaupunginosia tasapuolisesti
• Sitoutuu edistämään paikallista yritystoimintaa hyödyntämällä hankinnoissaan innovatiivisia ja 

vastuullisia julkisia hankintoja

 TYÖ                OSALLISUUS                ELINVOIMA                HYVINVOINTI                LUONTO


