Kokkola – meillä
on laajempi
horisontti
Kokkolan kaupunkistrategia 2022 - 2025

Kokkola. Meillä on laajempi horisontti.
Kokkolan kaupunkistrategia 2022 – 2025
Kaupunkistrategia on valtuustokauden keskeisin dokumentti. Se kertoo mihin suuntaan kaupunkia halutaan kehittää ja mitkä
teemat ovat tärkeimpiä tällä kehittämistaipaleella. Strategia on myös varautumista tuleviin muutoksiin, jotka tällä
valtuustokaudella ovat suuremmat kuin kertaakaan aiemmin tällä vuosituhannella.
Kokkolaan, kuten kaikkiin muihinkin kuntiin vaikuttavat tiedossa olevat muutokset, kuten hyvinvointialueiden käynnistyminen,
siihen liittyvät rahoituksen muutokset ja työ-ja elinkeinopalveluiden uudistus vuoden 2024 alusta. Ja viimeiset pari vuotta ovat
osoittaneet, että saatamme joutua kohtaamaan myös suuria muutoksia, joihin emme voi ennalta varautua.
Uudessa kaupunkistrategiassa on mukana jatkuvuutta edellisiltä strategiakausilta. Näitä edustavat mm. yritys- ja
lapsiystävällisyys, joiden suhteen Kokkolassa on tehty perusteellista työtä jo pitkään. Samoja tuttuja elementtejä on myös
toiminnan kivijalassa talouden ja hyvinvoivan henkilöstön tavoitteissa. Uusi kärki strategiassa on elämyksellisyys, joka osaltaan
lisää asukkaiden hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta sekä mahdollistaa hyvän ja merkityksellisen elämän rakentumisen, erityisesti
nyt muutaman koronavuoden jälkeen. Uusi toiminnan kivijalan osa strategiassa on kaupungin hiilineutraalisuustavoite, jolla
rakennetaan kaupungin menestymisen edellytyksiä tuleville vuosikymmenille ja tuleville sukupolville.
Kaupunkistrategia kytkeytyy tiiviisti talousarvioon, jossa vuosittain strategian tavoitteet konkretisoituvat mitattaviksi toimenpiteiksi.
Strategian toteutumista arvioidaan keskeisten valtuustokauden tavoitteiden ja mittareiden avulla.
Valtuutetut ovat valmistelleet kaupunkistrategiaa henkilöstöä, kuntalaisia ja muita sidosryhmiä osallistaen ja kuullen. Strategia
tulee konkretisoitumaan sitä tukevien kehittämisohjelmien ja suunnitelmien kautta ja strategian toimeenpanossa jokainen
kaupunkiorganisaation työntekijä on tärkeässä roolissa. Strategian sanat muuttuvat teoiksi niin luottamushenkilöiden
päätöksenteossa kuin henkilöstön jokapäiväisessä työssä.
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Kokkola – meillä on laajempi horisontti.
Toimintaa ohjaavat arvot
Avoimuus: Huomioimme toiminnassamme yhdenvertaisuuden periaatteen ja elämän moninaisuuden.
Kannustamme osallisuuteen, ennakkoluulottomuuteen ja rohkeaan ideointiin. Avoin ja monikanavainen
viestintä mahdollistaa vuorovaikutuksen ja osallistumisen kaupungin kehittämiseen.

Yhdessä tekeminen ja kunnioittava kohtaaminen:

Arvostamme toisiamme, pidämme
lupauksemme ja palvelemme asukkaita mahdollisimman hyvin. Toimimme kunnioittavasti ja vastuullisesti,
luomme työyhteisöjen yhteistä palvelukulttuuria. Kehittäessämme kaupunkia luomme toimivia
kumppanuuksia alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Vastuullisuus: Toiminnassamme kannamme vastuuta kaupungin taloudesta, kuntalaisten
hyvinvoinnista ja toiminnan vaikuttavuudesta. Rakennamme tulevaisuuden Kokkolaa taloudellisesti,
sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.
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Keskeiset
strategiset
painopisteet
Yrittäjäystävällisyys – Elämyksellisyys Lapsiystävällisyys

Yrittäjäystävällisyys:
Logistisesti loistava, yrittäjälle
ystävällinen – Kokkola on paras
yrittäjyyden ympäristö
Strategiakauden menestystekijät ja teot
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat
työmarkkinat
Kilpailukyvyn varmistaminen
•
•

KIP alue ja Kruunuportti
Ennakoiva maankäyttö ja tonttipolitiikka

•

Edellytysten luominen monipuoliselle elinkeinorakenteelle ja
yrittäjyyden kasvulle

•
•

Liikenneväylien edunvalvonta
Rajat rohkeasti ylittävä yhteistyö

Tavoitteellinen investointien houkuttelu
Kokkola edesauttaa maa- ja metsätaloutta ja edistää
kotimaisen ruoan käyttöä
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja lähituotannon
tukeminen
18.3.2022
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Yrittäjäystävällisyys:
Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras
yrittäjyyden ympäristö
Mittarit

Kehittämisohjelma

• Yrittäjien tyytyväisyys kaupungin
yrittäjäystävällisyyteen
-> valtuustokauden tavoite 4 (asteikko 1-5)

•

• Mitataan vuosittaisella yrittäjäkyselyllä
• Lähtötaso v. 2021: 3

• Hankintaohjelma

• Hankintaohjelma laaditaan kevään 2022
aikana ja perehdytys viranhaltijoille
dokumentoidaan

18.3.2022

Elinvoimaohjelma
Elinvoimaohjelma tarkentaa kaupunkistrategian tavoitteita
kaupungin elinvoiman lisäämiseksi ja kasvun
mahdollistamiseksi. Ohjelman tavoitteet perustuvat
erityisesti kilpailukykyisen elinkeinoelämän, työllisyyden ja koko
kaupungin vetovoimaisuuden edistämiseen.
Hankintaohjelman tehtävänä on tehostaa varojen käyttöä ja
edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä. Ohjelma ohjaa
kaupungin hankintatoimintaa, joka sisältää kaupungin kaikki
hankinnat, ostot ja tilaamisen suunnittelun sekä kilpailutuksen ja
hankintojen toteuttamiseen liittyvät toiminnot.
Hankintaohjelmassa huomioidaan erityisesti paikallinen mikro- ja
pk-yrittäjyys. Uusi hankintaohjelma jalkautetaan kaikille
hankintoja tekeville viranhaltijoille perehdyttämiskoulutuksen
avulla ja sen noudattamista valvotaan.
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Elämyksellisyys:
Ilmapiiriltään innostava,
yhteisöllisyyteen kannustava
Strategiakauden teot ja menestystekijät
Monipuolinen ja omaleimainen kulttuuri-,
liikunta- ja tapahtumatarjonta
•
•
•
•
•
•

Toimivat ja saavutettavat tilat
Lähiliikunta ja -luontopalvelut
Merkityksellinen ja monipuolinen vapaa-aika
Musiikki- ja elokuva-alan Kokkola
Tapahtumien järjestämisen sujuvoittaminen
Edellytysten parantaminen ammattilaisille

Kokkola-henki - Osallisuuden, yhteistyön ja
yhteisöllisyyden vahvistaminen
Monipuoliset asumisen vaihtoehdot,
turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä
elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät
Rakennettujen kulttuuriympäristöjen
vaaliminen
18.3.2022
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Elämyksellisyys:
Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava
Mittarit

Kehittämisohjelmat
•

• Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin
-> valtuustokauden tavoite 3,5 (asteikolla 1-5)
• Mitataan vuosittaisella palvelutyytyväisyyskyselyllä
• Lähtötaso v.2020: 3,3

•

• Kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alan
ammattilaisten tyytyväisyys toiminnan edellytyksiin
•

• Positiivinen väestönkasvu
• Lähtötaso 31.12.2021: 47 915 *
(* Tilastokeskus ennakkotieto)

18.3.2022

Hyvinvointisuunnitelma
Hyvinvointisuunnitelma on työväline hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen näkökulman kytkemiseksi osaksi
kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista
sekä päätöksentekoa. Hyvinvointisuunnitelmassa
määritellään valtuustokaudelle hyvinvointityön painopisteet.
Osallisuusohjelma
Osallisuuden lisäämisellä pyritään kannustamaan asukkaita
mukaan kaupungin toimintaan ja kehittämiseen. Ohjelman
tarkoituksena on konkretisoida tapoja edistää kuntalaisten,
luottamushenkilöiden, henkilöstön sekä kaupungin muiden
sidosryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma (Masto)
Masto-ohjelmalla linjataan, kuinka maapolitiikalla luodaan
edellytykset pitkäjänteiselle kaavoitukselle, rakentamiselle
sekä muulle maankäytön suunnittelua edellyttävälle
toiminnalle. Ohjelman tavoitteena on tiivistää kaupungin
keskustaa kiinnostavaksi ja houkuttelevaksi, korostaa
kaupunkikuvassa kaupunkirakenteen historiaa, laatua ja
viihtyisyyttä sekä löytää asuntotuotannon kehittymiselle
uusia ajatuksia ja luoda mahdollisuuksia monipuolisille
asumisen muodoille huomioiden alueiden erityispiirteet ja
arvot.
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Lapsiystävällisyys:
Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on
mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen
Strategiakauden teot ja menestystekijät
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus ja opetus,
joissa tarjotaan kasvun ja oppimisen tuki
Unicefin lapsiystävällinen kaupunki –
toimintasuunnitelman mukaisen työn jatkaminen ja
statuksen säilyttäminen
Rohkeasti omanlaista perhepolitiikkaa, Kokkola-lisä
perhepolitiikan keskiössä
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen
•

Monialainen yhteistyö lasten arjen palveluissa

Lasten ja nuorten aito osallistaminen
•

Lapsinäkökulman huomioon ottaminen päätöksenteossa

18.3.2022
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Lapsiystävällisyys:
Meillä jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus
kasvaa omaksi itsekseen
Mittari

Kehittämisohjelmat
•

• Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin
-> valtuustokauden tavoite 3,5 (asteikolla 1-5)
• Mitataan vuosittaisella
palvelutyytyväisyyskyselyllä
• Lähtötaso v.2020: 3,3

•

18.3.2022

Lapsiystävällinen kunta –toimintasuunnitelma
Lapsiystävällinen kunta- toimintasuunnitelman 2021 – 2023
tavoitteena on Kokkolan lapsiystävällinen kaupunki statuksen säilyttäminen. Suunnitelman keskeiset
kehittämistavoitteet ja –toimenpiteet ovat:
• Lapsen oikeudet
• Kunnan toiminnan suunnittelussa huomioidaan
haavoittuvassa asemassa ja syrjinnän vaarassa olevien
lasten ja perheiden näkökulma
• Lapsille suunnatuissa palveluissa ehkäistään kiusaamista ja
edistetään yhteisöllisyyttä
• Kaupunkiympäristön suunnittelussa selvitetään ja otetaan
huomioon lasten kokemuksia ja näkemyksiä
• Harrastukset ja vapaa-ajanviettopaikat
Varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma
Varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma
laaditaan yhteisesti koko vastuualueelle eli
varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen ja
lukiokoulutukseen yhtenä kokonaisuutena.
Suunnitelmassa määritellään keskeiset kehittämiskohteet,
toimenpiteet ja mittarit.
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Toiminnan
kivijalka
Tasapainoinen talous – Hyvinvoiva henkilöstö –
Hiilineutraali 2035 - Toimivat työmarkkinat

Kestävästi kehittyvä –
hiilineutraali Kokkola 2035
Strategiakauden teot ja menestystekijät
HINKU verkostoon liittyminen
Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten
huomioiminen päätöksenteossa ja
resursseissa
Uudistuvien
energiatuotantomahdollisuuksien
edistäminen
Ilmastotietoisuuden lisääminen ja
kotitalouksien tukeminen

18.3.2022
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Kestävästi kehittyvä – hiilineutraali Kokkola
2035
Mittari

Kehittämisohjelma

• CO2 t /as väheneminen

• Ilmasto- ja kestävän kehityksen
suunnitelma

-> Hiilidioksidipäästöt / asukas
• Lähtötaso v.2007: 13,1 t. CO2/as
v.2019: 8,6 t. CO2 /as

18.3.2022

Kestävän kehityksen ja ilmasto-ohjelman
tavoitteena on tukea kaupungin
ilmastotavoitteiden toteutumista sekä hillinnän
että sopeutumisen osalta, tuoda kulutuksesta
aiheutuvat päästöt ja niiden vähentäminen
näkyvämmin mukaan kaupungin kestävän
kehityksen työhön sekä vauhdittaa siirtymistä
kiertotalouden periaatteiden mukaisiin
ratkaisuihin.
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Kukoistava kaupunki –
kestävä ja tasapainoinen
kuntatalous
Strategiakauden teot ja menestystekijät
Velat ja vastuut €/as
Pienennetään eroa kuntien keskiarvoon 50 %:lla vuoden 2020
tilanteesta (tarkastellaan erikseen kaupunki ja konsernitasolla)

Vuosikate > poistot
Vuosikate ylittää vuosittain poistot 20 %:lla (tarkastellaan
erikseen kaupunki ja konsernitasolla)

Verotuksen keventäminen
Verotusta kevennetään strategiakaudella (kokonaisveroaste:
tuloverotus / kiinteistöverotus)

Taseen hallinta ja tuottava konsernirakenne

18.3.2022
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Kukoistava kaupunki – kestävä ja
tasapainoinen kuntatalous
Kehittämisohjelma

Mittarit

•

Talousarvio ja –suunnitelma
Kaupunkistrategian tavoitteiden ja kehittämisohjelmien
pohjalta laaditaan toimialojen vuosittaiset
toimintasuunnitelmat ja määritellään asetetuille
tavoitteille konkreettiset mittarit. Kestävän ja tasapainoisen
kuntatalouden tavoitteiden asettelun ja seurannan
keskeisiä työkaluja ovat talousarvio ja -suunnitelma,
osavuosikatsaukset sekä tilinpäätös.

•

Konserniohje ja omistajapoliittiset linjaukset
Omistajapoliittisten linjausten tarkoituksena on linjata
kaupunkistrategiaan, omistajapolitiikkaan ja kaupungin
tavoitteisiin perustuvaa konserniyhtiöiden johtoon ja
päätöksentekoon kohdistuvaa omistajan ohjausta.
Omistajapoliittisten linjausten tavoitteena on turvata
päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääoman
käytön tehokkuus.
Konserniohjeella yhdenmukaistetaan menettelytapoja sekä
tehostetaan kuntakonsernin johtamisen edellytyksiä siten,
että kuntakonsernia voidaan johtaa kokonaisuutena
yhtenäisin periaattein ja kunnan kokonaisetu huomioon
ottaen.

• Velat ja vastuut / asukas
• Vuosikate ylittää poistot vuosittain 20 %:lla
• Kokonaisveroasteen keventäminen
• Omavaraisuusasteen nostaminen 45 %:iin
(konserni 35 %)
• Konserniyhtiöiden määrä vähenee 5-7 kpl
strategiakaudella

18.3.2022
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Osaava, vastuullinen ja
hyvinvoiva henkilöstö
Strategiakauden teot ja menestystekijät
Työhyvinvointia, turvallista ja terveellistä
työtä sekä työkykyä edistävät työyhteisöt
Monimuotoisuuden johtaminen
• Monimuotoisuudella tarkoitamme kaikkinaista erilaisuutta
ihmisten välillä; kuten ikää, sukupuolta, kykyjä,
osaamista, koulutusta ja tarpeita.
• Monimuotoisuuden johtaminen lisää sitoutumista,
työhyvinvointia ja asiakastyytyväisyyttä sekä
organisaation houkuttelevuutta työnantajana.

Vastuullinen, uudistuva ja kokeileva
toimintakulttuuri
Positiivinen työyhteisö ja merkityksellinen
työntekijäkokemus. Nämä heijastuvat
myös asiakaspalveluun.
18.3.2022
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Osaava, vastuullinen ja hyvinvoiva
henkilöstö
Mittari

Kehittämisohjelma

• Työntekijäkokemuksen mittaaminen

• Henkilöstöohjelma

-> eNPS –indeksi (suositteluindeksi)
• Tavoite: yli 20
• Lähtötaso v. 2020: +12 (0-20 hyvä tulos)
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Henkilöstöohjelma tuo näkyväksi
kaupunkistrategian henkilöstöä koskevat
tavoitteet. Siinä määritellään kaupungin
henkilöstöjohtamisen strategiset tavoitteet,
painopisteet ja toimenpiteet. Ohjelman
tarkoituksena on vahvistaa yhtenäistä
henkilöstöpolitiikkaa ja käytännön
henkilöstötyötä.
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Työllisyys:
Toimivat työmarkkinat
Strategiakauden teot ja menestystekijät
Työllisyyden hoidon asiakastyön
painopiste nuorissa ja nopeasti työhön
siirtyvissä
Tuemme työelämään siirtymistä myös
osittain sekä luomme konkreettiset
toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä
työmarkkinoille
Asiakkaille selkeä digitaalinen
palvelualusta ja asiointipiste
Valmistautuminen TE-palvelu 2024
uudistukseen

18.3.2022
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Työllisyys:
Toimivat työmarkkinat
Mittari

Kehittämisohjelma

• Työmarkkinatuen sakkomaksujen
pieneneminen
• Tavoite: - 10 % vuositasolla

• Elinvoimaohjelma

• Lähtötaso v. 2021: yht. 3 287 881 €
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Elinvoimaohjelman työllisyysosiossa
tarkennetaan kaupunkistrategian tavoitteita
työllisyyden hoidon näkökulmasta. Keskiössä
ovat pitkittyvän työttömyyden ennaltaehkäisy
erityisesti nuorten työnhakijoiden osalta,
työllistämisen toteuttamisen eri toimintamallit
työvoimapulaan vastaamiseksi sekä toimivat
yhteistyöverkostot työllisyyden edistämiseksi.
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