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1 Kaupunginjohtajan katsaus kuluvan vuoden toiminnasta

Covid-19 Mikä on Uusi Normaali? 

 

Viime vuoden lopulla olimme kovin toiveik-
kaita, että vuosi 2021 vapauttaisi meidät koro-
nasta ja elämä palaisi normaaliin. Kuluneen 
kevään akana Keski-Pohjanmaan koronati-
lanne oli Euroopan paras ja siitä olimme syys-
täkin ylpeitä. Todellisuus muuttui nopeasti! 
Kaupunginjohtajan katsausta kirjoitan tilan-
teessa, jossa vappubrunssilta alkanut tartun-
tarypäs on johtanut tilanteeseen, että maakun-
nassamme ilmaantuvuusluku on 130. Olemme 
siis toistamiseen tilanteessa, jossa kaupungin 
kaikki toiminnot pois lukien varhaiskasvatus ja 
perusopetus on suljettu pandemian taltutta-
miseksi.  

Koronaväsymys painaa meitä kaikkia, mutta 
vallitsevaan tilanteeseen on turha etsiä syyl-
listä. Nyt kaikkien on parasta keskittää voima-
varat Soiten ohjeistuksen noudattamiseen. 
Yhdessä torjumme koronan! Rokotuksia teh-
dään sitä mukaa kun rokotetta saadaan käyt-
töön. Tällä hetkellä rokotuksia on jo tarjolla yli 
50 vuotiaille.  

Koronaviruksesta huolimatta toimintamme ei 
ole missään vaiheessa pysähtynyt. Toimin-
nalle asetettuja tavoitteita valmistellaan ja kä-
sitellään päättävissä elimissä koko ajan. Uu-
det verkkosivut julkaistiin alkuvuodesta, ja nyt 
jalkautetaan uutta brändiä. Tarpeettomia tai 
tyhjillään olevia kiinteistöjä myydään. Raken-
nushankkeista käynnissä ovat Isokylän koulun 
laajennus, Villan koulun laajennus sekä Piis-
panmäen monitoimitalon suunnittelu, Palo-
aseman rakennustyömaa. Useita muitakin 
kohteita on työn alla. Ykspihlajan koulu pääsi 
kevättalvella muuttamaan uusiin tiloihin Yks-
pihlajassa.  

Valtuusto hyväksyi helmikuussa Ohtakarin 
ranta-asemakaavan, mutta valitettavasti Puo-
lustusvoimat valittivat kaavasta Vaasan hal-
linto-oikeuteen.  

Viime vuoden joulukuussa kaupunginhallitus 
perusti valtuuston päätöksen mukaisesti Kok-
kolan Urheilupuisto Oy:n. Kevään aikana yhti-
ölle on rekrytoitu toimitusjohtaja. Kosekin toi-
mintaa uudistetaan ja muutto kaupungintalolle 
toteutui talvella, jolloin myös uusi toimitusjoh-

taja aloitti työnsä. Lyhyen ajan sisällä on jo ha-
vaittavissa synergiahyötyjä siitä, että toimitaan 
samoissa tiloissa. 

Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021 
ja uuden työllisyyspäällikönn johdolla on otettu 
uutta otetta koko Keski-Pohjanmaan työllisyy-
den hoitoon. Kokkotyösäätiöllä oli kauan mer-
kittävä rooli alueemme työllisyyden hoidossa. 
Haastavan taloutensa kanssa pitkään kamp-
paillut säätiö asetettiin alkuvuodesta selvitysti-
laan. Keski-Pohjanmaan kunnat ja kaupungit, 
Soite ja alueemme toimijat ryhtyivät paikkaa-
maan säätiön jättämää suurta aukkoa alu-
eemme työllisyyden hoidossa.   

Kuntavaalit oli alkuperäisen suunnitelman mu-
kaan tarkoitus järjestää huhtikuussa, mutta 
valtakunnallinen koronatilanne siirsi vaalit ke-
säkuulle. Nähtäväksi jää, onko tilanne kesä-
kuussa yhtään parempi kuin huhtikuussa. Tä-
män hetken tiedon mukaan valtuustokausi al-
kaa 1.8.2021. Uudet valtuutetut saavat pika-
lähdön kunnallispolitiikkaan, kun he perehdy-
tyksen yhteydessä pääsevät laatimaan val-
tuustokauden strategiaa ja valmistelemaan tu-
levan vuoden talousarviota.  

Koronan keskellä on valmisteltu ja saatu lin-
jauksia päätöksenteosta, kuten varhaiskasva-
tuspalveluverkosta, strategisesta yleiskaa-
vasta ja ulkoliikuntapaikkojen toiminnanselvi-
tyksestä. Valtuusto hyväksyi Läntän kaavan ja 
tuulivoimapuiston kaavoitus käynnistyi kau-
punginhallituksessa. 

Syksyn 2020 ajan valmisteltiin taloustyöryh-
män ohjelmaa sekä talousarviota vuodelle 
2021. Valtuusto ja kaupunginhallitus linjasi 2,5 
miljoonan euron henkilöstösäästöt, jotka pää-
tettiin toteutettavan lomauttamalla henkilöstö. 
Helmikuussa 2021 koko henkilöstöä koskevat 
lomautukset kuitenkin peruttiin koronapande-
mian tuoman epävarmuuden vuoksi.  

Alkuvuoden osalta voidaan todeta, että vero-
tulot ja valtionosuudet kehittyvät talousarvioon 
nähden todella hyvin. Talousarvio on kuitenkin 
yli neljä miljoonaa euroa alijäämäinen. Alku-
vuoden kustannuskehitys ennustaa kuitenkin 
haasteita talousarviossa pysymiselle.  

Kirjanpitolautakunnan kuntajaos on antanut 
ohjeet kunnille osavuosiraportoinnin suhteen 
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ja ohjeistaa kuntia raportoimaan kolmen kuu-
kauden välein. Tähän raportointisykliin mei-
dänkin on siirryttävä. 

Jaksaa jatkaa! Koronan kanssa on jaksettava 
taistella. Uskon kuitenkin vahvasti tulevaisuu-
teen ja luottavaisin mielin uskon, että joskus 
päästään matkustamaan ja tapaamaan muita 
ihmisiä ilman rajoituksia. 

Rokotusta odottaen! 

Stina Mattila 
kaupunginjohtaja 
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2 Talouden toteutuminen ja arvio tulevasta kehityksestä

Vuosi 2021 on ollut edelleen koronapande-
mian varjostama. Rokotukset ovat lieventä-
mässä tilannetta, mutta koronarajoitukset ovat 
vaikeuttaneet ihmisten elämää sekä yritystoi-
mintaa ja taloutta. 

Vuosi 2020 oli kuntien osalta taloudellisesti tu-
loksekas pääosin koronatukien takia. 

Koronatuet jatkuvat vielä tänä vuonna. Yhtei-
söveron korotettu maksuosuus kunnille jatkuu 
ja peruspalveluiden valtionosuuksissa on ko-
ronalisiä. 

Kokkola lähti tähän vuoteen noin 1,9 milj. eu-
ron alijäämäisellä tavoitteella. Liian kireällä 
budjetilla ei haluttu hidastaa yhteiskunnan pa-
lautumista ja koronatoipumista. 

Valtuusto päätti kuitenkin heti alkuvuodesta, 
että marraskuussa hyväksytyn talousarvion 
2,5 milj. euron henkilöstösäästöjä ei toteuteta-
kaan, joten talousarvio kääntyi 4,4 milj. euroa 
alijäämäiseksi. 

Tämän vuoden talousnäkymiä heikentävät li-
säksi kasvaneet työllisyysmenot, konserniyhti-
öiden alentuneet osingot sekä sote -menoihin 
liittyvä epävarmuus (Soiten säästöjen epä-
varma toteutuminen). 

Tammi-huhtikuun tulos on kuitenkin positiivi-
nen yllätys. Neljän kuukauden ylijäämä on yli 
10 milj. euroa. 

Hyvää tulosta selittävät ennen kaikkea kohon-
neet verotulot. Erityisesti tuloverokertymä on 
ylittänyt odotukset. Tuloverot kasvoivat viime 
vuodesta 2,8 milj. eurolla eli lähes 5 %. 

Kiinteistöveroja nosti viime vuodelta siirtynyt 
tuloutus. Yhteisöveroja nostivat koronatuet. 

Valtionosuudet kasvoivat vajaat 8 % eli noin 
2,5 milj. euroa viime vuodesta. 

Toimintatuottoja kasvattivat vesihuollon liitty-
mismaksut, metsän myyntitulot, sosiaalipalve-
lumaksujen hyvä kehitys sekä käyttöomaisuu-
den myyntivoitot.  

Valtion avustukset olivat merkittävä tulonlisäys 
alkuvuonna. Avustuksia saivat perusopetus ja 
varhaiskasvatus. Avustuksilla tuetaan lasten 
ja nuorten oppimista ja ehkäistään koronasta 
johtuvaa oppimisvajetta erityisryhmien osalta. 

Toimintakulujen kasvu oli alkuvuonna voima-
kasta. Käyttömenot kasvoivat 5,5 %. 

Henkilöstömenoja kasvattivat erityisesti viran-
haltijoiden ja työsuhteisten palkkamenojen 
nousu. Lisäksi sijaiskulut, varallaolon kustan-
nukset, erilliskorvaukset sekä kokouspalkkiot 
olivat kasvussa. 

Palveluiden ostoissa nousun (+6,1 %) syynä 
olivat mm. Soiten kasvanut laskutus, alueiden 
kunnossapitokulujen kasvu sekä kuljetuspal-
veluiden lisääntyneet kulut. 

Kylmä alkuvuosi lisäsi kaupungin lämmitys-
kustannuksia yli 20 prosentilla. 

Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen kasvu 
nosti avustusmenoja. 

Muissa toimintakuluissa kasvoivat eniten 
vuokramenot. Vuokramenoja kasvattivat uu-
det leasingvuokrakohteet. 

Osinkotulot jäivät alkuvuonna viime vuotta lä-
hes 40 % pienemmiksi. Osinkotulotavoitetta ei 
tulla saavuttamaan merkittävien konserniyhti-
öiden laskeneista tuloksista johtuen. 

Kokonaistilanne on kaksijakoinen.  

Kaupungin kokonaistulot ovat kehittyneet hy-
vin verotulokertymän ja valtionosuuksien ansi-
osta.  

Toisaalta kulukasvu on aivan liian suuri kau-
pungin talouden kestokyvyn näkökulmasta. 
Emme normaalioloissa kykene rahoittamaan 
yli 5 %:n menojen lisäystä. 

Kaupungin tulee aina tehdä mahdollisimman 
hyvä taloudellinen tulos niin että myös toimin-
nan perustavoitteet saavutetaan. 

Tulosennusteen mukaan meillä on mahdolli-
suuksia päästä lähelle 0 -tulosta, vaikka bud-
jetti on 4,4 m€ alijäämäinen. 

Tämä edellyttää koko loppuvuoden tiukkaa ku-
lukasvun rajaamista sekä sitä, että verojen ja 
valtionosuusien kehitys jatkuu suotuisana. 
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3 Strategian ja talousarvion toteutuminen lautakunnittain sekä vastuualueit-
tain

3.1 Rohkeasti uudistuva Kokkola - Kokkolan kaupungin strategia 2018-2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian marraskuussa 2017. Kaupunki-strategian 
keskeisiä teemoja ovat uudistuminen, asukaslähtöisyys ja yhteistyö. Myös kaupungin elinvoima ja 
vetovoimaisuus ovat kantavia teemoja strategian sisällössä. Rohkeasti uudistuva Kokkola haastaa 
miettimään uudella tavalla palveluiden kehittämistä ja asukaslähtöisyyttä, talouden raamit 
huomioiden.  

Rohkeasti uudistuva Kokkola nostaa esille neljä strategista päämäärää: 

• Sopivasti lähellä  

• Houkuttava ja koukuttava kaupunki   

• Onnistumme yhdessä 

• Resurssiviisas kaupunki 

Strategiassa on esitetty jokaiselle päämäärälle tavoitteita ja toimenpiteitä, joista on johdettu 
vastuualueittain tavoitteet ja toimenpiteet. Tämän lisäksi strategiassa on määritelty valtuustokauden 
yhteiset tavoitteet ja vastuualueiden yleiset tavoitteet.  

Oheisesta strategiakartasta on nähtävissä strategian toimeenpanon tilanne vuodelle 2021 
asetettujen tavoitteiden osalta.

 

 

Kaupunkistrategiassa asetetaan myös kokonaistavoitteet valtuustokaudelle 2018 – 2021. Valtuusto-
kauden tavoitteissa seurataan mm. toiminnan asukaslähtöisyyttä ja yhteistyötä, elinvoiman kehittä-
mistä, talouden tasapainoa ja henkilöstön hyvinvointia. 
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Yleiset tavoitteet 
 

Kaupunkistrategian tavoite Lähtötaso Mittari Tila 

Asukkaiden tyytyväisyys pal-
veluihin > 3,5 

Vuonna 2017 yleinen palve-
lutyytyväisyys 3,80 (Lähde: 
Arttu 2 - kuntalaiskysely, 
Kuntaliitto) 
 
Vuonna 2019 yleinen palve-
lutyytyväisyys 3,30 (Lähde: 
Kaupungin talousohjelma) 
 
Vuonna 2020 yleinen palve-
lutyytyväisyys 3,88 (Lähde: 
Erilaistuva KuntaSuomi -tut-
kimus, Kuntaliitto) 

>3,5 
Kuntalaistyytyväisyystutkimus toteutettiin syk-
syllä 2020 Kuntaliiton Erilaistuva KuntaSuomi 
-tutkimusohjelman kautta. Kuntalaistutkimuk-
sen 2020 mukaan palvelutyytyväisyys oli 
3,88.  

 

Toteutu-
nut 

 

Sidosryhmien arvio kaupun-
gista yhteistyökumppanina > 
4,0 

Lähtötason selvityskysely 
toteutetaan syksyllä 2018 

Kaupungin yrittäjäkysely toteutettiin 15.3-5.4. 
Kyselyn tulosten perusteella vastaajien tyyty-
väisyys kaupungin yrittäjäystävällisyyteen oli 
3 (asteikko 1-5).  

 

Ei toteu-
tunut 

 

Työllisyysaste > 75% Keski-Pohjanmaan maa-
kunta  
2017: 75,0 % 
2018: 72,3 % 
2019: 76,1 % 
2020: 75,3 % 
 
Kokkola 
2017: 72,5 %  
2018: 74,5 % 
2019: 74,3 % 
2020: Ei saatavilla 

>75 % 
Kokkolan työllisyysaste 74,3% (v.2019). 
Keski-Pohjanmaan maakunnan osalta vuoden 
2021 uusinta tietoa ei ollut saatavilla.  

 

Ei toteu-
tunut 

 

Positiivinen väestönkasvu Väkiluku 
2017: 47 723 
2018: 47 657 
2019: 47 681 
2020: 47 772 

Väestönkasvu vuositasolla positiivista. 
Ennakkotilaston mukaan Kokkolan väestö on 
kasvanut + 155 henkilöä (03/2021 tilanne).  

 

Toteutu-
nut 

 

Konsernivelka -10% Konsernivelasta ei tällä het-
kellä saada luotettavaa ko-
konaistietoa tilikauden ai-
kana kuukausitasolla. Ra-
portoinnin kehittäminen te-
keillä. Lopullinen vertailu- ja 
toteutumaluku on tilinpää-
töstilanne. 
 
Konsernivelka: 
2017: 453 miljoonaa euroa 
2018: 408 miljoonaa euroa 
2019: 423 miljoonaa euroa 
2020: 454 miljoonaa euroa 

Velan määrän kehittyminen. 
 
Konsernivelan määrä oli vuonna 2020 yh-
teensä 454,13 m€. Velkamäärä kasvoi 31,23 
milj. eurolla eli 7,4 %:lla. 
 
Tulevina vuosina jatkuvan investointipaineen 
seurauksena velkamäärän odotetaan edel-
leen kasvavan. Lisäksi vuokravastuiden 
määrä kasvaa jyrkästi leasing -hankkeiden 
myötä. 
 
Vuoden 2020 lopussa konsernilla oli velkaa 9 
506 €/asukas. 
Alkuvuonna 2021 lainamäärä on vielä kasva-
nut, kun koko vuoden talousarviolaina nostet-
tiin. Hyvä kassatilanne mahdollistaisi lainojen 
ylimääräiset lyhennykset. 

 

Ei toteu-
tunut 

 

Kokonaisveroasteen keventä-
minen 

Verotuksen tasosta ja arvi-
oinnista käyty valtuustose-
minaari. Tavoitteet ja lin-

Kokonaisverotuksen taso (kiinteistöverot, tulo-
verot). Tuloveroprosenttia alennettiin -0,25 % 
vuonna 2020. 
 

Toteutu-
nut 
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jaukset määritellään talous-
arvion laadinnan yhtey-
dessä. 

Tuloverokertymät olivat odotettua paremmat. 
Tuloverot kasvoivat veroprosentin alennuk-
sesta huolimatta vuodesta 2019 yli 5,5 milj. 
eurolla eli lähes 4 %:lla. 
 
Alkuvuonna 2021 verotulojen hyvä kehitys on 
jatkunut. Verotulojen kokonaiskasvu11,5 %. 
Yhteisöveroja lisäävät koronatuet, kiinteistö-
veroissa näkyy tilitysten siirtyminen viime vuo-
delta tälle vuodelle, tuloverojen kasvu on 4,6 
%, joka on hyvä tulos. 

 
Vuosikate suurempi kuin 
poistot 

Vuoden 2018 vuosikate 
konsernissa oli 47,2 m€. 
Poistot ja arvonalentumsiet 
yhteensä olivat 41,2 m€.  

Vertailuluku. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä 
konsernin vuosikate kattoi poistojen määrän. 
Vuosikate oli noin 125,6,5 % poistoista. 
 
Kaupungin osalta tammi-huhtikuussa 2021 
vuosikate oli poistoja suurempi (305,3 %). 
Konsernitietoa ei ole saatu.  

 

Toteutu-
nut 

 

Sairauspoissaolojen vähentä-
minen -10% 

Sairauspoissaolot: 
2017: 35 272 kalenteripäi-
vää eli 15,43 kpv/hlö 
2018: 33 532 kalenteripäi-
vää eli 14,60 kpv/hlö 
2019: 37 051 kalenteripäi-
vää eli 15,98 kpv/hlö 
2020: 36 882 kalenteripäi-
vää eli 16,01 kpv/hlö 

Sairauspoissaoloja oli 1-4/2021 henkilöstöllä 
yhteensä 13917 kalenteripäivää eli 5,7 
kpv/hlö. Sairauspoissaoloja oli 1-4/2020 kau-
pungin henkilöstöllä yhteensä 13210 kalente-
ripäivää eli 5,7 kpv/ hlö. Sairauspoissaolojen 
määrä oli siis samalla tasolla. Vertailuvuonna 
1-4/2017 sairauspoissaoloja oli 12671 kpv ja 
5,3 kpv/hlö, joten siihen vertailuna sairaus-
poissaolot ovat ensimmäisellä vuosikolman-
neksella 2021 lisääntyneet 0,4 kpv/hlö eli 7 
%. 
 
Työtapaturmista johtuvat sairauspoissaoloja 
oli 1-4/2021 532 kalenteripäivää ja 1-4/2020 
ko. päiviä oli 345. Vertailuvuonna 2017 vas-
taavalla tarkastelujaksolla ko. päiviä oli 670, 
joten työtapaturmia oli ensimmäisellä vuosi-
kolmanneksella 2021 20,6% vähemmän. 

 

Ei toteu-
tunut 
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3.2 Lautakunnat ja vastuualueet
3.2.1 Tarkastuslautakunta

Talous 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 1 900 € 0 € 0,0 %  0 € 1 860 €
Maksutuotot       
Tuet ja avustukset       
Muut toimintatuotot       
Valmistus omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 1 900 € 0 € 0,0 %  0 € 1 860 € 
Henkilöstökulut -95 790 € -35 714 € 37,3 % 36,1 % -26 247 € -83 535 €
Palvelujen ostot -63 210 € -9 711 € 15,4 % -8,8 % -10 647 € -44 911 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 550 € 0 € 0,0 % -100,0 % -122 € -661 €
Avustukset       
Muut toimintakulut -12 520 € -4 012 € 32,0 % -3,8 % -4 170 € -11 767 €

TOIMINTAKULUT -173 070 € -49 437 € 28,6 % 20,0 % -41 185 € -140 874 €

TOIMINTAKATE -171 170 € -49 437 € 28,9 % 20,0 % -41 185 € -139 014 €

3.2.2 Keskusvaalilautakunta

Talous 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot       
Maksutuotot       
Tuet ja avustukset       
Muut toimintatuotot       
Valmistus omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 0 0   0 0 
Henkilöstökulut -101 246 € -3 212 € 3,2 % 1058,8 % -277 € -744 €
Palvelujen ostot -24 650 € -10 272 € 41,7 %  0 € -33 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 600 € -5 789 € 361,8 %  0 € 0 €
Avustukset       
Muut toimintakulut -4 300 € -129 € 3,0 %  0 € 0 €

TOIMINTAKULUT -131 796 € -19 402 € 14,7 % 6899,3 % -277 € -777 €

TOIMINTAKATE -131 796 € -19 402 € 14,7 % 6899,3 % -277 € -777 €
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3.2.3 Kaupunginhallitus

3.2.4 Kaupunginhallitus - Kaupungin johtaminen

Talous 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 420 400 € 123 973 € 29,5 % 24,9 % 99 223 € 401 055 €
Maksutuotot 4 900 € 0 € 0,0 %  0 € 0 €
Tuet ja avustukset       
Muut toimintatuotot 2 503 000 € 750 489 € 30,0 % 476,5 % 130 188 € 1 685 167 €
Valmistus omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 2 928 300 € 874 462 € 29,9 % 281,2 % 229 411 € 2 086 222 € 
Henkilöstökulut -2 360 408 € -837 540 € 35,5 % 4,5 % -801 491 € -2 794 553 €
Palvelujen ostot -179 505 490 € -59 783 809 € 33,3 % 6,2 % -56 313 942 € -172 456 903 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 800 € -7 112 € 31,2 % -25,6 % -9 564 € -26 790 €
Avustukset -1 174 000 € -278 829 € 23,8 % -26,3 % -378 171 € -1 427 763 €
Muut toimintakulut -346 713 € -84 757 € 24,4 % -19,8 % -105 711 € -338 387 €

TOIMINTAKULUT -183 409 411 € -60 992 047 € 33,3 % 5,9 % -57 608 878 € -177 044 396 €

TOIMINTAKATE -180 481 111 € -60 117 584 € 33,3 % 4,8 % -57 379 467 € -174 958 174 €

   

 

Talous 
 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 3 899 861 € 1 291 294 € 33,1 % 7,9 % 1 196 616 € 3 972 495 €
Maksutuotot 71 549 € 30 € 0,0 % -93,7 % 483 € 2 860 €
Tuet ja avustukset 893 000 € 2 681 € 0,3 % -86,6 % 20 000 € 870 134 €
Muut toimintatuotot 3 052 629 € 945 163 € 31,0 % 207,8 % 307 098 € 2 274 085 €
Valmistus omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 7 917 039 € 2 239 169 € 28,3 % 46,9 % 1 524 197 € 7 119 574 € 
Henkilöstökulut -8 626 850 € -2 557 412 € 29,6 % -4,7 % -2 683 795 € -8 682 098 €
Palvelujen ostot -190 528 992 € -63 507 038 € 33,3 % 5,3 % -60 319 853 € -183 375 287 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500 304 € -236 566 € 47,3 % 42,7 % -165 796 € -422 839 €
Avustukset -3 509 000 € -1 061 488 € 30,3 % 4,3 % -1 017 875 € -4 341 585 €
Muut toimintakulut -2 178 234 € -665 089 € 30,5 % -0,4 % -667 849 € -1 937 000 €

TOIMINTAKULUT -205 343 379 € -68 027 593 € 33,1 % 4,9 % -64 855 168 € -198 758 809 €

TOIMINTAKATE -197 426 340 € -65 788 425 € 33,3 % 3,9 % -63 330 971 € -191 639 234 €
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3.2.5 Kaupunginhallitus - Kaupunginkanslia   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset tavoit-
teet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toimen-
pide Mittari Toteuma 

30.4 Tila 

1. Talousarvio, 
käyttötalous ja 
investoinnit 

 
Talousarvi-
ossa pysymi-
nen, seu-
ranta kuu-
kausittain 

Käyttötalouden tarkempi 
seuranta kuukausittain 

Talousarvi-
ossa pysy-
minen 

Talousarvi-
ossa on py-
sytty. 

Kesken 

 

2. Sairauspois-
saolot 

31.12.2017 
= 405 kalente-
ripv, 16,46 
pv/palvelus-
suhde Sairaus-
lomasijaisten 
kustannukset 
2017 = 10228 €. 

31.12.2018 = 
x-10% kalen-
teripv, x 
pv/palvelus-
suhde Sijais-
kulujen puo-
littaminen 

Sairauspoissaolojen tar-
kempi seuranta, sairaus-
lomasijaisia ei palkata ly-
hyiden sairauslomien 
ajaksi 

Sairauslo-
mapäivien 
lukumäärä 
ja sairaus-
lomasijais-
ten kustan-
nukset 

Sairauslo-
matilastoja 
ei ollut käy-
tettävissä. 
Sijaisia ei 
ole pal-
kattu. 

Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 0 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Työriskien arvi-
ointi/Pro24 

Työtapatur-
mien luku-
määrä 

Ei työtapa-
turmia. 

Kesken 

 
4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = 
14,6 kpl 

Määräaikaiset = 
0 kpl  

Yhteensä = 14,6 
kpl 

Henkilöstö-
suunnitel-
massa pysy-
minen, mää-
räaikaisten 
vähentymi-
nen 

Eläkkeelle siirtyvien va-
kanssien täyttöä ja mää-
räaikaisten palkkaamista 
harkitaan kriittisesti 

Henkilös-
tön luku-
määrä 

Ei eläköity-
misiä tar-
kastelujak-
sona. 

Kesken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilaisten 
tyytyväisyys pal-
veluihin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden 
vähentämi-
nen 

Säännölliset asiakasky-
selyt 

Asukkai-
den tyyty-
väisyys 
palveluihin 
> 3,5 

 
Ei aloitettu 

 

6. Työtyytyväi-
syys 

Vuoden 2017 
kyselyn tulokset 

Työhyvin-
voinnin para-
neminen 
vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

Tiedonkulun parantami-
nen. Kehityskeskustelu-
jen käyminen. 

Viikkopala-
verien/info-
jen luku-
määrä. 
Käytyjen 
kehityskes-
kustelujen 
määrä. 

Viikkopala-
vereita jär-
jestetty 
säännölli-
sesti. 

Kesken 

 

 
  
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palvelutuotannossa 
hyödynnetään digi-
talisaation mahdolli-
suuksia ja kehite-
tään kuntalaisille 
sähköisiä palveluja 

Vaihtoehtoiset pal-
velumuodot ja toi-
minnan tehostumi-
nen taloudellisuus 
huomioiden. 

Tiedonohjaussuun-
nitelman (TOS) laa-
dintatyön jatkami-
nen ja käyttöönotto 
vaiheittain. Sähköi-
sen allekirjoituksen 
käyttöönottaminen. 
Siirtyminen Totaali 
yhteystietojen ylläpi-
tojärjestelmän käyt-
töön.  

Kyllä / ei TOS:n laadintaa 
jatketaan. Säh-
köisen allekirjoi-
tuksen ohjel-
misto hankittu. 
Yhteystietojen yl-
läpitötyökalu Fo-
necta Totaali 
otettu käyttöön. 

Kesken 
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Palveluprosessien 
selkeys ja asiakas-
lähtöisyys 

Kaikkien toimialojen 
asiakaspalvelun 
keskittäminen yh-
teen palvelupistee-
seen. 

Asiakaspalvelun 
henkilöstön osaami-
sen laajentaminen 
ja siirtyminen asia-
kaspalvelutiimiin. 
Aluetoimistoverkos-
ton kriittinen tarkas-
telu. 

Asiakaspalautteet Lohtajan ja Ulla-
van aluetoimito-
palvelut siirty-
neet palvelupis-
teiksi kirjastoihin, 

Kesken 

 

Kokkola luo toimi-
vaa verkostoa sote- 
ja maakuntapalve-
luissa sekä tekee tii-
vistä yhteistyötä si-
dosryhmien kanssa 
palvelujen järjestä-
misessä 

Kehittää ja inno-
voida uusia kestä-
vän kehityksen 
omaavia hankinta-
prosesseja. 

Hankintatoimen ke-
hittäminen yhteis-
työssä alueen mui-
den toimijoiden ja si-
dosryhmien kanssa.  

Kyllä / ei 
 

Ei aloi-
tettu 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 
 
 
Talous 
 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 486 389 € 161 695 € 33,2 % -7,9 % 175 474 € 528 675 €
Maksutuotot 43 500 € 30 € 0,1 % -93,7 % 483 € 2 860 €
Tuet ja avustukset       
Muut toimintatuotot 3 200 € 460 € 14,4 % -62,8 % 1 237 € 7 063 €
Valmistus omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 533 089 € 162 185 € 30,4 % -8,5 % 177 194 € 538 599 € 
Henkilöstökulut -1 173 873 € -297 281 € 25,3 % -23,4 % -387 856 € -1 087 702 €
Palvelujen ostot -523 058 € -139 505 € 26,7 % 10,6 % -126 080 € -373 398 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -46 650 € -26 867 € 57,6 % -38,7 % -43 818 € -50 224 €
Avustukset       
Muut toimintakulut -242 710 € -56 091 € 23,1 % -5,5 % -59 331 € -175 838 €

TOIMINTAKULUT -1 986 291 € -519 744 € 26,2 % -15,8 % -617 085 € -1 687 162 €

TOIMINTAKATE -1 453 202 € -357 559 € 24,6 % -18,7 % -439 891 € -1 148 563 €
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3.2.6 Kaupunginhallitus - Talous- ja tietohallintopalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset tavoit-
teet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toimen-
pide Mittari Toteuma 

30.4 Tila 

1. Talousarvio, 
käyttötalous ja 
investoinnit 

 
Talousarvi-
ossa pysymi-
nen, seu-
ranta kuu-
kausittain 

Ajantasainen ja nopea 
raportointi, muutoksiin 
reagointi 

Edellisen 
kuukauden 
talousra-
portti val-
mistuu 
15.päivä 
mennessä. 

Raportointi 
on tehty ta-
voiteaika-
taulussa. 

Toteutunut 

 

2. Sairauspois-
saolot 

31.12.2017 
= 228 kalente-
ripv, 4,9 pv/pal-
velusuhde. 

31.12.2018 = 
x-10% kalen-
teripv, x 
pv/palvelus-
suhde Sijais-
kulujen puo-
littaminen 

Työympäristön ja työtyy-
tyväisyyden parantami-
nen yhteisten palaverei-
den ja keskusteluiden 
kautta. Varhainen puut-
tuminen ja kehityskes-
kustelut. 

Dokumen-
toidut kehi-
tyskeskus-
telut kerran 
vuodessa. 
Sairaus-
poissaolo-
jen määrä. 

Kehityskes-
kustelut 
syksyllä. 
Sairaus-
poissaolot 
vähenty-
neet, erityi-
sesti pitkät 
poissaolot. 

Toteutunut 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 0 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Riskien kartoitus ja en-
nakointi. 

Työtapatur-
mien 
määrä. 

Ei työtapa-
turmia. 

Toteutunut 

 
4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = 36 
kpl 

Määräaikaiset = 
3 kpl  

Yhteensä = 39 
kpl 

Henkilöstö-
suunnitel-
massa pysy-
minen, mää-
räaikaisten 
vähentymi-
nen 

2,5 henkilötyövuoden vä-
hentyminen vuonna 
2021 eläköitymisten ja ir-
tisanoutumisten kautta. 

Henkilöstö-
määrä ja -
budjetin to-
teutumi-
nen. 

Muutokset 
ajoittuvat 
syksylle. 1 
htv vähen-
tynyt mää-
räaikai-
suuksien 
vähentymi-
sen takia. 

Kesken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilaisten 
tyytyväisyys pal-
veluihin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden 
vähentämi-
nen 

Sähköisen palautejärjes-
telmän hyödyntäminen. 

Negatiivi-
set palaut-
teet 0 kpl. 

Ei palaut-
teita. 

Toteutunut 

 

6. Työtyytyväi-
syys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulokset 

Työhyvin-
voinnin para-
neminen 
vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

Toimenpidesuunnitel-
mien toteuttaminen ja 
seuranta. 

Työhyvin-
vointiky-
selyn tulok-
set, tulos-
ten paran-
tuminen 
kehityskoh-
teissa. 

Tulokset 
käyty läpi. 
Toimenpi-
dekeskus-
telut touko-
kuussa. Po-
sitiivista ke-
hitystä ko-
ronaongel-
mista huoli-
matta. 

Kesken 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palveluissa koroste-
taan asukas- ja 
asiakaslähtöisyyttä 
ja palvelurakennetta 
kehitetään kuntata-
louden ehdoilla 

Talousuunnittelun 
tehostaminen ja 
konsernilaskennan 
kehittäminen. 

Prosessien ja toi-
minnanohjausjärjes-
telmän ominaisuuk-
sien parempi hyö-
dyntäminen. Pro-
sessikuvausten tar-
kentaminen ja virhe-
mahdollisuuksien 
tunnistaminen. 

Tehtäväkuvien päi-
vittäminen osana 
prosessikuvauksia. 

Tehtävänkuvia 
käyty läpi ja täs-
mennetty vas-
tuita ja työnja-
koa. 

Toteutu-
nut 

 

Palvelutuotannossa 
hyödynnetään digi-
talisaation mahdolli-
suuksia ja kehite-
tään kuntalaisille 
sähköisiä palveluja 

Robotiikan ja auto-
maation lisääminen 
taloushallinnon pro-
sesseissa. 

Laadun parantami-
nen virheitä vähen-
tämällä ja päällek-
käistä työtä karsi-
malla. 

Ostolaskujen säh-
köistyksen lisäämi-
nen edelleen. 

Sähköisten palvelu-
kanavien käytön li-
sääminen tiedotta-
misella ja kampan-
joinnilla. Toimivan 
portaalin käyttöön-
otto sähköisten las-
kujen vastaanottoon 
pieniltä toimittajilta. 
Automaation hyö-
dyntämismahdolli-
suuksien jatkuva 
kartoitus. 

Sähköisten ostolas-
kujen määrän kas-
vattaminen 100 
%:iin tämän hetken 
95 %:n tasosta. 

Automaatiohankkei-
den toteuttaminen 
(3 robottitoimintoa 
käyttöön vuonna 
2021) 

Robotiikan käyt-
töönotto jatkunut. 
Ostolaskut lähes 
täysin sähköisiä. 

Kesken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan talouden-
pito on vastuullista 

Talous- ja tietohal-
linnon informaation 
ajantasaisuus ja oi-
keellisuus.Olennai-
sen ja seulotun tie-
don tuottaminen 
päättäjille. 

Vaihtoehtolaskel-
mien tuottaminen ja 
vaikutusten arviointi. 

Talousuunnittelun 
pitkäjänteisyyden li-
sääminen 2-5 vuo-
den aikajanalla. Ra-
porttien ja ennustei-
den kehittäminen. 

Kassavirtapohjainen 
pts otettu käyttöön. 
Kyllä/Ei. 

Taloussuunnit-
telu vuosille 
2022-2024 käyn-
nistetty. Tausta-
laskelmat päivi-
tetty ja tavoitteita 
simuloitu. 

Toteutu-
nut 

 

Kokkolan talouden-
pito on vastuullista 

Tulevaisuusskenaa-
rioden laskeminen 
eri oletusarvoilla 
(kulu- ja tulokasvu). 

Kaupungin talouden 
kestokyvyn arviointi. 

Suunnittelupohjien 
ja raamilaskelmien 
kehittäminen. Tun-
nuslukulaskennan 
kehittäminen ja seu-
ranta. 

Suunnittelupohjat 
päivitetty. Kyllä/Ei. 

Tehty. Toteutu-
nut 

 

Kokkola tasapainot-
taa tasettaan 

Taseriskien tunnis-
taminen, hallinta ja 
niiden pienentämi-
nen. 

Konsernitaseen 
analysointitapojen 
kehittämiene. 

Omaisuuden mää-
rän, rakenteen ja 
muutosten seuranta 
taseessa. Taseen 
omaisuuserien ta-
searvojen alaskir-
jaus selvitetään on-
gelmakiinteistöjen 
osalta. 

Omaisuuden myyn-
titavoitteissa onnis-
tuminen. 

Toimitilaohjelman 
toteuttaminen. 

Vuoden 2020 ti-
linpäätöksessä 
tehtiin isot alas-
kirjaukset kiin-
teistöjen tasear-
voihin. Määrätie-
toinen omaisuu-
den myynti jatku-
nut. Ulkopuoli-
nen korjausvel-
kaselvitys val-
mistunut 

Kesken 
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Taseen tunnusluku-
jen kehitys parem-
miksi. 

Ongelmakiinteistö-
jen tasearvojen 
alaskirjaus tehty. 
Kyllä/Ei 

omaisuuuden 
hallinnan tueksi. 

Kokkolan kaupunki 
on tunnettu hyvästä 
ja korkeatasoisesta 
osaamisesta 

Henkilöstön osaami-
sen kehittäminen ja 
painopisteiden so-
peuttaminen talous-
hallinnon työn mur-
roksessa. 

Vaativan talouslas-
kennan osaamisen 
lisääminen. Digitali-
saation hyödyntämi-
nen. Koulutussuun-
nitelman laatiminen. 

Koulutussuunnitel-
man laatiminen. 
Kyllä/Ei. 

Koronan takia 
koulutukset ol-
leet webinaareja. 
Näissä oloissa 
kokonaisvaltaista 
suunnitelmaa on 
siirretty. 

Kesken 

 

Kaupungin omistaja-
ohjaus on enna-
koivaa ja vuorovai-
kutteista 

Tavoitteellinen ja 
suunnitelmallinen 
omistajaohjaus. Tu-
los- ja tavoitesopi-
musten päivittämi-
nen. 

Konserniyhtiöiden 
määrän vähentämi-
nen mm. fuusioiden 
kautta. 

Controller -toimin-
nan hyödyntäminen 
konserniyhtiöiden ja 
emon yhteistoimin-
nassa. Konsernilas-
kennan kehittämi-
nen ja konserniyhti-
öiden tulosvaikutus-
ten arviointi. 

Tulos- ja tavoiteso-
pimukset päivitetty 
riippuen strate-
gialaadinnan aika-
taulusta. Kyllä/Ei. 

Konserniyhtiöiden 
määrä vähentyy. 

Konserniraportti 
kuukausitasolla va-
kiintuu käyttöön. 
Kyllä/Ei. 

Uusi strategia-
kausi käynnisty-
mässä. Konser-
niyhtiöiden mää-
rää ja tavoitteita 
tarkennetaan, 
kun omistajaoh-
jauksen ohjeet 
päivityvät. Kon-
serniraportointi 
kuukausitasolla 
ei ole vielä va-
kiintunut. 

Kesken 

 

 
 
Talous 
 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 2 944 072 € 986 053 € 33,5 % 9,4 % 901 126 € 2 953 993 €
Maksutuotot 23 149 € 0 € 0,0 %  0 € 0 €
Tuet ja avustukset       
Muut toimintatuotot 0 € 44 565 €  74,7 % 25 511 € 98 952 €
Valmistus omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 2 967 221 € 1 030 618 € 34,7 % 11,2 % 926 638 € 3 052 945 € 
Henkilöstökulut -1 838 313 € -653 528 € 35,6 % -0,6 % -657 459 € -2 064 153 €
Palvelujen ostot -1 719 057 € -916 468 € 53,3 % 9,4 % -837 811 € -2 321 095 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -368 054 € -104 260 € 28,3 % 3,1 % -101 079 € -215 392 €
Avustukset       
Muut toimintakulut -553 810 € -209 890 € 37,9 % 13,9 % -184 231 € -463 558 €

TOIMINTAKULUT -4 479 234 € -1 884 146 € 42,1 % 5,8 % -1 780 580 € -5 064 198 €

TOIMINTAKATE -1 512 013 € -853 528 € 56,4 % 0,0 % -853 942 € -2 011 254 €
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3.2.7 Kaupunginhallitus - Elinkeinot ja kaupunkikehitys   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso Kaupunkistra-

tegian tavoite 
Vastuualueen toimen-
pide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

1. Talousar-
vio, käyttö-
talous ja in-
vestoinnit 

 
Talousarviossa 
pysyminen, 
seuranta kuu-
kausittain 

Talousarvion aktiivinen 
seuraaminen ja talousar-
viossa pysyminen 

Kyllä / ei Ollaan pysytty ta-
lousarviossa.  

Toteu-
tunut 

 
2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 = 1 
kalenteripv, 0,2 
pv/palvelusuhde 
Sairausloma-
sijaisten kustan-
nukset 2017 = 0 
€ 

31.12.2018 = 
x-10% kalente-
ripv, x pv/pal-
velussuhde Si-
jaiskulujen 
puolittaminen 

Ennaltaehkäisevä toi-
minta mahdollisuuksien 
mukaan, lasten sairasta-
essa hyödynnetään etä-
työn mahdollisuutta.  

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä 

Sairauspoissa-
oloja 1 pv 

Kes-
ken 

 

3. Työtapa-
turmat 

31.12.2017 = 0 
kalenteripv 

Työtapaturmia 
ei tapahdu 

Kiinnitetään huomiota 
työturvallisuuteen 

Työtapatur-
mien 
määrä 

Työtapaturmia 0 Toteu-
tunut 

 
4. Henkilös-
tösuunni-
telma 

Vakituiset = 8 kpl 

Määräaikaiset = 
1 kpl  

Yhteensä = 9 kpl 

Henkilöstö-
suunnitel-
massa pysymi-
nen, määräai-
kaisten vähen-
tyminen 

Henkilöstösuunnitel-
massa pysyminen 

Kyllä / ei Henkilöstösuunni-
telmassa on py-
sytty. Huom. työl-
lisyyspalveluiden 
henkilöstölisäys 

Ei 
aloi-
tettu 

 

5. Asiakas-
tyytyväisyys 
ja asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunkilaisten 
tyytyväisyys pal-
veluihin 

Negatiivisten 
asiakaspalaut-
teiden vähen-
täminen 

Aktiivinen palautekana-
van käyttö ja viestintä 

Palauttei-
siin vastaa-
minen 3-5 
vuorokau-
den sisällä 

Palautteisiin on 
vastattu välittö-
mästi. 

Toteu-
tunut 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 2018 ky-
selyn tulokset 

Työhyvinvoin-
nin paranemi-
nen vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

Tiimin sisäisten proses-
sien kehittäminen, mah-
dollisuus kouluttautua 
osaamisen kehittä-
miseksi, työergonomian 
parantaminen 

Työhyvin-
vointiky-
selyn tulok-
set  

Työtyytyväisyys-
kyselyn tulokset 
on käyty yksi-
kössä läpi ja sen 
pohjalta toteute-
taan myös tiimi-
coaching ke-
vään/kesän ai-
kana.  

Kes-
ken 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palveluproses-
sien selkeys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Avoin hankin-
tayhteistyö kau-
pungin ja yrittä-
jien välillä 

Edistetään elinkei-
noelämän ja kaupun-
kiorganisaation vuo-
rovaikutusta hankin-
toihin liittyen.  

Meeting point-tapahtu-
maan osallistuminen, 
Cloudia pienhankinta-
järjestelmän käytön 
laajentaminen kaupun-
kiorganisaatiossa.  

kyllä/ei 

Ei aloitettu Ei 
aloi-
tettu 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Kokkola toimii 
aktiivisena kump-
panina alueen 
yrityksille; tavoit-
teenaan tukea 
yritysten kasvua, 
kansainvälisyyttä 
ja uusien työ-
paikkojen syntyä 

Aktiivinen Invest In 
-toiminta 

Kruunupyynharjun 
kaavoitus valmiina 

Toimenpiteiden toteu-
tuminen 

kyllä / ei 

Kaavoitus on käyn-
nistetty.  

Kes-
ken 

 

Kokkola toimii 
aktiivisena kump-
panina alueen 
yrityksille; tavoit-
teenaan tukea 
yritysten kasvua, 
kansainvälisyyttä 
ja uusien työ-
paikkojen syntyä 

Digitaalisen tulo-
muuttopalvelun ke-
hittäminen 

Talent Coastline Em-
ployment hankkeen 
toteuttaminen sekä 
Info Finland palvelun 
hyödyntäminen. 

kyllä / ei TCE hanke on käyn-
nistynyt. Lähtotilanne 
on kartoitettu haas-
tattelemalla toimijoita 
ja hankkeen kohde-
ryhmää. Työperäisen 
maahanmuuton ver-
koston rakentaminen 
on käynnistynyt. In-
spiraatiota ja työka-
luja kv-rekrytointiin 
webinaari on järjes-
tetty huhtikuussa. 
TEMn erityisavutus-
hakuun maahan-
muuttajien neuvon-
taan liittyen on jätetty 
hankehakemus.  

Kes-
ken 

 

Kokkola toimii 
aktiivisena kump-
panina alueen 
yrityksille; tavoit-
teenaan tukea 
yritysten kasvua, 
kansainvälisyyttä 
ja uusien työ-
paikkojen syntyä 

Kaupungin elinkei-
noneuvonta on yri-
tyslähtöistä sekä il-
miöitä ja trendejä 
luotaavaa 

Neuvontatyö ja yri-
tyskehittäminen 

Asiakaskontaktien 
määrä min. 200kpl/yri-
tyskehittäjä 

Asiakastyytyväisyys 
palveluihin vähintään 
4/5 

126 kpl/yrityskehit-
täjä ( puhelut ja 
käynnit) 

Asiakastyytyväisyys 
4,5 

Kes-
ken 

 

Kokkola toimii 
aktiivisena kump-
panina alueen 
yrityksille; tavoit-
teenaan tukea 
yritysten kasvua, 
kansainvälisyyttä 
ja uusien työ-
paikkojen syntyä 

Kaupungin elinkei-
noneuvonta on yri-
tyslähtöistä sekä il-
miöitä ja trendejä 
luotaavaa 

Aloittavien yrittäjien 
neuvonta 

Uusyritystoiminnan 
asiakkaiden määrä 
100 kpl/v 

62 asiakasta Kes-
ken 

 

Kokkola toimii 
aktiivisena kump-
panina alueen 
yrityksille; 

Kaupungin elinkei-
noneuvonta on yri-
tyslähtöistä sekä 

Kasvun tai kansain-
välistymisvalmiuk-
sien edistäminen 

Aktiviteettien määrästä 
tavoitteena 51 % liit-
tyen kasvun tai 

60 % Toteu-
tunut 
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tavoitteenaan tu-
kea yritysten 
kasvua, kansain-
välisyyttä ja uu-
sien työpaikkojen 
syntyä 

ilmiöitä ja trendejä 
luotaavaa 

kansainvälistymisval-
miuksien edistämi-
seen. 

 

Asukkaiden ter-
veyden ja hyvin-
voinnin edistämi-
nen 

Liiketoiminnaltaan 
monipuolinen ur-
heilu- ja tapahtu-
mapuisto. 

Liiketoimintamahdol-
lisuuksien varmista-
minen ja kehittämi-
nen 

Toimenpiteet toteutu-
neet kyllä / ei 

Tapahtumapuiston 
esite on valmistunut, 
tj rekrytoitu ja tapah-
tumavarauksia on 
tullut kesälle.  

Kes-
ken 

 

Kokkolan mai-
neen nostaminen 
sivistyskaupun-
kina 

Tiivis yhteistyö 
elinkeinoelämän ja 
kampusalueen vä-
lillä. 

Vuorovaikutuksen 
kehittäminen ja yllä-
pitäminen elinkei-
noelämän, koulutus-
organisaatioiden ja 
kaupungin välillä 

Tilaisuuksia on järjes-
tetty kyllä/ei 

Ekosysteemisopi-
muksen johtoryhmän 
työskentely 

Edujob -tapahtu-
massa mukanaolo 

Kes-
ken 

 

Kokkolan mai-
neen nostaminen 
sivistyskaupun-
kina 

Yrittäjyyskasvatuk-
sen roolin vahvista-
minen 

Alueellisen yrittäjyys-
kasvatus -hankkeen 
käynnistäminen 

Hanke käynnistynyt 

Kyllä / ei 

Hanke ei ole käyn-
nistynyt, mutta pää-
rahoittajan kanssa 
käydään keskustelua 
rahoitusmahdolli-
suuksista.  

Kes-
ken 

 

Kokkola toimii 
aktiivisena kump-
panina alueen 
yrityksille; tavoit-
teenaan tukea 
yritysten kasvua, 
kansainvälisyyttä 
ja uusien työ-
paikkojen syntyä 

Alueen osaamista 
ja tutkimusta tuke-
van toiminnan ke-
hittäminen 

Kuntarahoituspro-
sessin sujuvuus 

Hankkeiden käsittely-
aika enintään 40 vuo-
rokautta 

Hankeryhmä on kä-
sitellyt 12 hanketta. 
Näihin myönteisiä ra-
hoituspäätöksiä on 
tehty 7kpl ja päära-
hoittaja on tehnyt 5 
kielteistä rahoitus-
päätöstä. Hankkei-
den käsittelyaika on 
ollut 23 päivää.  

Toteu-
tunut 

 

Kokkolan ase-
man vahvistami-
nen maakunta-
keskuksena 

Uuden kaupun-
kibrändin jalkautta-
minen 

Toteutetaan kolme 
markkinointikampan-
jaa (brändin lansee-
raus, Invest In, asu-
kasmarkkinointi ima-
gokampanja) 

Toteutuu / ei toteudu Jalkauttaminen ja 
brändin lanseeraus 
on edennyt suunni-
telmien mukaan. 
Uusi ilme näkyy 
kauttaaltaan viestin-
nässä.  

Markkinointikampan-
jat toteutetaan syk-
syn aikana.  

Kes-
ken 

 

Kokkolan ase-
man vahvistami-
nen maakunta-
keskuksena 

Tunnistetaan kehit-
tämiskohteet val-
tuustokaudelle 
2021-2025 

Kaupunkikeskustan 
kehittämisen arviointi 
ja mahdollinen uu-
delleenorganisointi 
tehdyn selvityksen 
pohjalta 

kyllä / Ei Arviointityö on aloi-
tettu.  

Kes-
ken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

Kokkola tarjoaa 
kuntalaisille mah-
dollisuuden ke-
hittää omaa 
asuin- ja elinym-
päristöään 

Edistetään enna-
koivaa tiedon jaka-
mista kuntalaisille 

Tilattavan sähköisen 
uutiskirjeen lansee-
raus 

Kyllä / ei Asian valmistelu on 
vielä kesken.  

Kes-
ken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 
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Kuntaorganisaa-
tiomme on 
muuntautumisky-
kyinen 

Ennakoiva ja kau-
pungin toimintaa 
ohjaava kaupunki-
strategia 

Uuden kaupunkistra-
tegian laadinta moni-
kanavaisia osallista-
via menetelmiä hyö-
dyntäen.  

Kaupunkistrategia on 
valmis päätöksente-
koon 

kyllä/ ei 

Valtuuston strategian 
itsearviointi on toteu-
tettu ja uuden kau-
punkistrategian val-
misteluprosessi on 
hyväksytty kaupun-
ginvaltuustossa.  

Kes-
ken 

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on 
muuntautumisky-
kyinen 

Kehittämishankkei-
den yhtenäinen 
hallinnointi- ja to-
teuttamismalli läpi 
kaupunkiorgani-
saation.  

Kehittämishankekar-
toitus ja hankeoh-
jeen käyttöönotto.  

Kartoitus tehty 

Hankeohjeen jalkaut-
taminen kaupunkiorga-
nisaatioon 

kyllä/ei 

Kartoitettu eri toi-
mialojen hanketoi-
minnan periaatteita. 
Hankeohjeen valmis-
telu on käynnissä.  

Kes-
ken 

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on 
muuntautumisky-
kyinen 

Viestintäsuunnitel-
man sisällyttämi-
nen osaksi kau-
pungin avoimem-
paa vuorovaiku-
tusta.  

Viestintäsuunnitel-
mat on laadittu saa-
vutettavuus huomioi-
den kaupungin hank-
keissa, projekteissa 
sekä laajemmissa 
ohjelmissa ja koko-
naisuuksissa.  

kyllä/ei Viestintäsuunnitelma 
on valmis ja otettu 
käyttöön kaupunkior-
ganisaatiossa.  

Toteu-
tunut 

 

 
 
Talous 
 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 6 000 € 0 € 0,0 % -100,0 % 853 € 6 375 €
Maksutuotot       
Tuet ja avustukset 284 000 € 3 514 € 1,2 %  0 € 156 023 €
Muut toimintatuotot 127 000 € 4 819 € 3,8 % -68,0 % 15 040 € 84 827 €
Valmistus omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 417 000 € 8 333 € 2,0 % -47,6 % 15 893 € 247 225 € 
Henkilöstökulut -1 541 005 € -351 421 € 22,8 % -10,3 % -391 820 € -1 083 602 €
Palvelujen ostot -2 851 722 € -587 674 € 20,6 % -37,4 % -938 151 € -2 634 038 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 600 € -15 754 € 76,5 % 191,2 % -5 410 € -15 241 €
Avustukset -2 290 000 € -782 659 € 34,2 % 22,3 % -639 703 € -2 898 422 €
Muut toimintakulut -504 720 € -164 557 € 32,6 % 2,7 % -160 218 € -481 849 €

TOIMINTAKULUT -7 208 047 € -1 902 066 € 26,4 % -10,9 % -2 135 302 € -7 113 152 €

TOIMINTAKATE -6 791 047 € -1 893 734 € 27,9 % -10,6 % -2 119 409 € -6 865 928 €
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3.2.9 Kaupunginhallitus - Pelastustoimi

Talous 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot       
Maksutuotot       
Tuet ja avustukset       
Muut toimintatuotot       
Valmistus omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 0 0   0 0 
Henkilöstökulut 17 047 € -3 807 € -22,3 % 0,5 % -3 787 € -267 213 €
Palvelujen ostot       
Aineet, tarvikkeet ja tavarat       
Avustukset       
Muut toimintakulut       

TOIMINTAKULUT 17 047 € -3 807 € -22,3 % 0,5 % -3 787 € -267 213 €

TOIMINTAKATE 17 047 € -3 807 € -22,3 % 0,5 % -3 787 € -267 213 €

3.2.8 Kaupunginhallitus - Käyttövaraus

Talous 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 0 € 0 €   0 € 22 241 €
Maksutuotot       
Tuet ja avustukset       
Muut toimintatuotot 404 429 € 134 810 € 33,3 % 4,0 % 129 572 € 388 716 €
Valmistus omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 404 429 € 134 810 € 33,3 % 4,0 % 129 572 € 410 957 € 
Henkilöstökulut -137 964 € -41 192 € 29,9 % -1,2 % -41 686 € -118 546 €
Palvelujen ostot -4 190 196 € -1 396 732 € 33,3 % 2,4 % -1 363 822 € -3 631 478 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 200 € 0 € 0,0 %  0 € -10 500 €
Avustukset       
Muut toimintakulut -354 548 € -98 688 € 27,8 % -11,9 % -112 000 € -333 700 €

TOIMINTAKULUT -4 697 908 € -1 536 612 € 32,7 % 1,3 % -1 517 508 € -4 094 225 €

TOIMINTAKATE -4 293 479 € -1 401 802 € 32,6 % 1,0 % -1 387 936 € -3 683 268 €
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3.2.10 Kaupunginhallitus - Henkilöstöpalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset tavoit-
teet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toimen-
pide Mittari Toteuma 

30.4 Tila 

1. Talousarvio, 
käyttötalous ja 
investoinnit 

 
Talousarvi-
ossa pysymi-
nen, seu-
ranta kuu-
kausittain 

Seuranta kuukausittain, 
hankinnat ja käyttö suun-
nitelmassa pysyen 

Osavuosi-
katsaukset, 
talouden 
toteuma 
2021 

Taloutta 
seurataan 
ja on py-
sytty ta-
lousarvi-
ossa. 

Kesken 

 

2. Sairauspois-
saolot 

31.12.2017 
= 159 kalente-
ripv, 9,9 pv/pal-
velusuhde Sai-
rauslomasijais-
ten kustannuk-
set 2017 = 0 €. 

Sairauspois-
saolojen vä-
hentäminen -
10% 

Noudatetaan kaupungin 
malleja (Kehityskeskus-
telut, Työkyvyn aktiivinen 
tuki, Polku vastuulliseen 
työkäyttäytymiseen jne.). 
Hyvä yhteistyö työter-
veyhsuollon kanssa. 

Sairaus-
poissaolot 
2021 

Sairaus-
poissaoloja 
ajalla 1-
4/2021 0,5 
kpv/ työnte-
kijä 

Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 0 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Riskienarvioinnit (vuosit-
tainen päivitys), työtur-
vallisuuskävelyt 

Työtapatur-
mien ai-
heuttamien 
sairaus-
poissolojen 
määrä 
2021 

Työtapatur-
mien ai-
heuttamia 
sairaus-
poissaoloja 
ajalla 1-
4/2021 0 
kpv 

Kesken 

 

4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset 
= 16,5 kpl ( + 
henkilöstön 
edustajat 5,5) 

Määräaikaiset 
= 1 kpl  

Yhteensä = 17,5 
kpl (+ henkilös-
tön edustajat 
5,5) 

Henkilöstö-
suunnitel-
massa pysy-
minen, mää-
räaikaisten 
vähentymi-
nen 

Suunnitelman toteuttami-
nen. 

Henkilös-
tön määrä 
2021. 

Määräaikai-
sia työnte-
kijöitä on 
tarvittu si-
jaistamaan 
ja lisäre-
surssiksi 
palkka- ja 
hr-ohjelmis-
ton käyt-
töönotto-
projektista 
johtuen 

Kesken 

 

6. Työtyytyväi-
syys 

Vuoden 2017 
kyselyn tulokset 

Työhyvin-
voinnin para-
neminen 
vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

Oman työhyvinvointi-
suunnitelman noudatta-
minen. Säännölliset ta-
paamiset, epäkohtien 
esiin ottaminen. 

Työhyvin-
vointikysely 
2021 

Säännölli-
set viikkoin-
fot ja työ-
paikkapala-
verit kuu-
kausittain. 

Kesken 

 

 
 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 

Uuden palkka ja hr-ohjelmiston käyttöönotto on mittava projekti, joka on alkanut loppuvuodesta 2020 ja jatkuu yhä. Tämä 
on lisännyt kovasti työmäärää ja vaatinut resursseja. Myös määräaikaisia työntekijöitä (palkkasihteerit) on tarvittu lisä-
apuna. 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden ter-
veyden ja hyvin-
voinnin edistämi-
nen 

Hyvinvointisuunnitel-
man ja raportin laa-
dinnan koordinointi. 

Koordinoi kaupungin 
hyvinvointisuunnitel-
man laatimista ja sen 
toteuttamista. 

Hyvinvointikertomus 
2020 

Hyvinvointiraportti 
2020 valmis ja 
suunnitelma 2021 
laadittu. 

Toteu-
tunut 

 
ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan kau-
punki on pidetty 
ja houkutteleva 
työnantaja 

Työhyvinvoinnin joh-
taminen tiedolla: työ-
hyvinvointikyselyn 
vastausprosentin pa-
rantaminen ad 70. 

Työhyvinvointikyselyn 
toteuttaminen 

Työhyvinvointiky-
selyn vastauspro-
sentti 2021 

 
Ei 
aloi-
tettu 

 
Kokkolan kau-
punki on pidetty 
ja houkutteleva 
työnantaja 

Työkäyttäytyminen 
on vastuullista koko 
organisaatiossa kai-
kissa tilanteissa, eikä 
epäasiallista käyttäy-
tymistä ilmene. 

”Polku vastuulliseen 
työkäyttäytymiseen” - 
toimintamallin juurrut-
tamisen jatkaminen 
kaikkiin yksiköihin, 
josta videoavusteisen 
toimintaohjeen hyö-
dyntäminen. Tarvitta-
essa työpajoihin osal-
listuminen, niiden oh-
jaus henkilöstöpalve-
luiden toimesta. 

Epäasiallisen käyt-
täytymisen /kiusaa-
misen kokemukset 
vähenevät. Työhy-
vinvointikysely. 

Työhyvinvointiky-
selyssä 2020 epä-
asiallisen kohtelun 
tapaukset vähenty-
neet kaikilta osin 
merkittävästi. 

Kes-
ken 

 

Kokkolan kau-
punki on pidetty 
ja houkutteleva 
työnantaja 

Henkilöstön pereh-
dytys on laadukasta 
ja systemaattista 
sekä palvelussuhtei-
den alussa, että sen 
varrella muutostilan-
teissa. 

Uudenlaisen digitaali-
suutta hyödyntävän 
perehdytysmallin (joka 
rakennettu 2020 lo-
pussa päättyvässä Ke-
van puoliksi rahoitta-
massa hankkeessa yh-
teistyössä Verve oy:n 
kanssa) laajentaminen 
hankevaiheen pilottien 
lisäksi muihin yksiköi-
hin. 

Henkilöstön sitoutu-
minen ja hyvinvointi. 
Työhyvinvointiky-
sely.  

Hanke on päätty-
nyt, juurruttamis-
vaihe alkanut/ kes-
ken. 

Kes-
ken 

 

Kokkolan kau-
punki on pidetty 
ja houkutteleva 
työnantaja 

Osaavat esimiehet Lähiesimiestyön am-
mattitutkinto -ryhmien 
toteuttaminen ja muu 
esimieskoulutus 

Toteutuneet koulu-
tukset ja koulutuk-
seen osallistuneiden 
esimiesten määrä 

Kolmas lä-
hiesimieskoulutus 
päättynyt, neljäs al-
kamassa syksyllä, 
ilmoittautuminen 
meneillään. 

Kes-
ken 

 

Kokkolan kau-
punki on tunnettu 
hyvästä ja kor-
keatasoisesta 
osaamisesta 

Henkilöstön osaami-
nen ja osaamistar-
peet tunnistetaan ke-
hityskeskustelurun-
koa käyttäen. 

Tarveperusteisen kou-
lutussuunnitelman laa-
timinen.  

Koulutussuunni-
telma. 

 
Ei 
aloi-
tettu 

 
Kokkolan kau-
punki on tunnettu 
hyvästä ja kor-
keatasoisesta 
osaamisesta 

Jatkuvan oppimisen 
sähköisen työväli-
neistön käyttöönotto 
pilotointiin osallistu-
neiden yksiköiden 
koko vastuualueella. 

Järjestelmän aktiivinen 
käyttöopastus ja työn-
jako pilottiin osallistu-
neiden kesken 

  
Kes-
ken 
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Talous 
 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 43 000 € 19 574 € 45,5 % -1,8 % 19 940 € 60 156 €
Maksutuotot       
Tuet ja avustukset 609 000 € -833 € -0,1 % -104,2 % 20 000 € 714 112 €
Muut toimintatuotot 15 000 € 10 020 € 66,8 % 80,5 % 5 550 € 9 360 €
Valmistus omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 667 000 € 28 761 € 4,3 % -36,8 % 45 490 € 783 628 € 
Henkilöstökulut -1 592 333 € -372 643 € 23,4 % -6,8 % -399 698 € -1 266 329 €
Palvelujen ostot -1 739 469 € -682 849 € 39,3 % -7,7 % -740 047 € -1 958 375 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 000 € -82 573 € 305,8 % 1293,7 % -5 925 € -104 691 €
Avustukset -45 000 € 0 € 0,0 %  0 € -15 400 €
Muut toimintakulut -175 733 € -51 107 € 29,1 % 10,2 % -46 358 € -143 668 €

TOIMINTAKULUT -3 579 535 € -1 189 171 € 33,2 % -0,2 % -1 192 028 € -3 488 463 €

TOIMINTAKATE -2 912 535 € -1 160 411 € 39,8 % 1,2 % -1 146 538 € -2 704 835 €
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3.2.11 Kaupunginhallitus - Työllisyyspalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso Kaupunkistra-

tegian tavoite 
Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

1. Talousar-
vio, käyttö-
talous ja in-
vestoinnit 

 
Talousarviossa 
pysyminen, 
seuranta kuu-
kausittain 

talousarviossa 
pysyminen 

toteuma Työllisyyspalvelut ovat py-
syneet toteuman suhteen 
vahvistetussa talousarvi-
ossa.  

Toteutunut 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2018 = 
0 kalenteripv, 
0 pv/palvelu-
suhde Sai-
rausloma-
sijaisten kus-
tannukset 
2017 = 0 €. 

Työllisyyspal-
velujen henki-
lökunta 0 sai-
raslomapäi-
vää 

Työllistetyt 
179 sairaslo-
mapäivää 

31.12.2018 = x-
10% kalente-
ripv, x pv/palve-
lussuhde Sijais-
kulujen puolitta-
minen 

työn ja vapaa-
ajan yhteenso-
vittaminen 

poissaolot Koko vastuualueella osa-
vuosikatsauksen ajalta 1 
sairauspoissaolopäivä ja 
harkinnanvaraisen työllis-
tämisen osalta 17 päivää 

Toteutunut 

 

3. Työtapa-
turmat 

31.12.2018 = 
0 kalenteripv 
työllisyyspal-
velujen henki-
lökunta 

Työllistetyt 30 
kalenteripäi-
vää 

Työtapaturmia 
ei tapahdu 

noudatetaan 
työturvallisuu-
desta annettuja 
ohjeita ja mää-
räyksiä 

työtapa-
turmat 

Populuksen kautta tietoa 
ei vielä saatavilla.  

Kesken 

 

4. Henkilös-
tösuunni-
telma 

Vakituiset = 
2,5 kpl 

Määräaikaiset 
= 1 kpl  

Yhteensä = 
3,5 kpl 

Henkilöstö-
suunnitelmassa 
pysyminen, 
määräaikaisten 
vähentyminen 

henkilöstösuun-
nitelman toteut-
taminen 

työsuhtei-
den laatu 

Työllisyyspalveluihin pal-
kattiin kolme (3) uutta työ-
hönvalmentajaa määräai-
kaisiin työsuhteisiin toteut-
tamaan työllisyydenhoi-
don kuntakokeilua oma-
valmentajina.  

Kesken 

 

5. Asiakas-
tyytyväisyys 
ja asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Negatiivisten 
asiakaspalaut-
teiden vähentä-
minen 

jatkuva asia-
kaspalautteen 
kerääminen 

saatu pa-
laute 

Asiakkailta saatuihin pa-
lautteisiin reagoidaan no-
peasti. Niitä ei ole tullut.  

Toteutunut 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulok-
set 

Työhyvinvoin-
nin paranemi-
nen vuosittai-
sessa työhyvin-
vointikyselyssä 

kehityskeskus-
teluja pyritään 
käymään sään-
nöllisesti työ-
tehtäviin sidot-
tuna, ei vain 
kerran vuo-
dessa 

tiimin työ-
hyvinvoin-
titulokset 

Työllisyyspalvelujen 
osalta on kaksi vastaajaa, 
joten raporttia ei muo-
dostu. Lähiesimies pitää 
omia tiimejä ja käy läpi 
uusia tehtävänkuvia, jotta 
työhyvinvoinnin osalta ol-
laan tilanteen tasalla. 

Kesken 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen 
tavoite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palveluissa koroste-
taan asukas- ja 
asiakaslähtöisyyttä 
ja palvelurakennetta 
kehitetään kuntata-
louden ehdoilla 

Tehdään enna-
koivaa työllistä-
mistoimintaa 

Huomioidaan työlli-
syyden kuntakokei-
lun ulkopuolelle jää-
vien työttömien työn-
hakijoiden työllistä-
minen. 

Palveluvaihto-
ehtojen kartoit-
taminen yhteis-
työssä muiden 
toimijoiden 
kanssa 

Kyllä / Ei 

Olemassa olevia palve-
luita sekä asiakkaiden 
palvelutarpeita on kartoi-
tettu kuntakokeilun val-
mistelutyössä. Työtä on 
tehty yhteistyössä sidos-
ryhmien kanssa.  

Toteutu-
nut 

 

Kokkola luo toimi-
vaa verkostoa sote- 
ja maakuntapalve-
luissa sekä tekee tii-
vistä yhteistyötä si-
dosryhmien kanssa 
palvelujen järjestä-
misessä 

Tiivistää yhteis-
työtä eri toimi-
joiden kanssa 
paremman asia-
kaspalvelun 
saavuttamiseksi 

Vastuualue on aktii-
visesti mukana työlli-
syyttä tukevien hank-
keiden sisällön suun-
nittelussa.  

Hankkeiden si-
sällöt vastaavat 
palvelutarvetta. 

Yhteispalavereita on pi-
detty kymmenittäin kokei-
luja tukevien hankkeiden 
kanssa (mm. Centria, Yli-
opistokeskus, KPEDU). 
Työllisyyspalveluiden 
tiimi ollut aktiivisesti mu-
kana hankeryhmissä ja 
verkostostoissa. 

Kesken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Kokkola toimii aktii-
visena kumppanina 
alueen yrityksille; ta-
voitteenaan tukea 
yritysten kasvua, 
kansainvälisyyttä ja 
uusien työpaikkojen 
syntyä 

Työllisyyden 
kuntakokeilun 
käynnistäminen 
ja työllistämisen 
kehittäminen 
alueellisesti toi-
mivaksi. 

Työllistää työnhaki-
joita ja auttaa heitä 
eteenpäin yksilölli-
sesti eri työllistymisti-
lanteissa 

Työllistettyjen 
määrä sekä 
työllistymistä 
edistävissä toi-
menpiteissä 
olevien määrä 
verrattuna v. 
2017 lähtöta-
soon. 

Yhteistyön tiivistäminen 
Kosekin, TE-toimiston ja 
henkilöstövuokrausyritys-
ten kanssa on aloitettu.  

Kesken 

 

Kokkola toimii aktii-
visena kumppanina 
alueen yrityksille; ta-
voitteenaan tukea 
yritysten kasvua, 
kansainvälisyyttä ja 
uusien työpaikkojen 
syntyä 

Työllisyyden 
kuntakokeilun 
käynnistäminen 
ja työllistämisen 
kehittäminen 
alueellisesti toi-
mivaksi. 

Työllistäminen kun-
taorganisaatiossa si-
ten että jatkopolku 
löytyy yrityssektorilta 

Työllistettyjen 
määrä verrat-
tuna v.2017 
lähtötasoon. 

Kaupungin roolia työnan-
tajana on alettu tutkia 
enenevässä määrin siten, 
että kaupunki palkkaa so-
pivia työnhakijoita, kerryt-
tää heidän osaamistaan, 
saa joko työvoimaa itsel-
leen tai jatkokouluttaa 
heitä yrityssektorille. 

Kesken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Tehdään yhteis-
työtä kaikkien 
kunnan toi-
mialojen kanssa 

Työtehtäviä työllistet-
täville ja työharjoitte-
lijoille tai työkokeili-
joille jokaisella kau-
punkiorganisaation 
toimialalla. 

Työllistettyjen 
määrä eri vas-
tuualueilla 

Kunnan vastuu työllisyy-
destä 1.3.2021 lähtien 
mahdollistaa kuntien tut-
kimisen työnantajaroo-
lissa erilaisista näkökul-
mista ja kuntainfran 
kautta. Keskustelu tästä 
on aloitettu.  

Kesken 
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Talous 
 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot       
Maksutuotot       
Tuet ja avustukset 239 000 € 3 514 € 1,5 %  0 € 153 052 €
Muut toimintatuotot       
Valmistus omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 239 000 € 3 514 € 1,5 %  0 € 153 052 € 
Henkilöstökulut -915 365 € -130 893 € 14,3 % -44,4 % -235 484 € -568 763 €
Palvelujen ostot -62 601 € -14 742 € 23,5 % -53,2 % -31 533 € -100 867 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 600 € -4 716 € 294,8 % 883,1 % -480 € -1 031 €
Avustukset -2 290 000 € -782 659 € 34,2 % 22,3 % -639 703 € -2 898 422 €
Muut toimintakulut -36 700 € -14 691 € 40,0 % 104,0 % -7 201 € -21 701 €

TOIMINTAKULUT -3 306 266 € -947 702 € 28,7 % 3,6 % -914 401 € -3 590 785 €

TOIMINTAKATE -3 067 266 € -944 188 € 30,8 % 3,3 % -914 401 € -3 437 733 €
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3.2.12 Ympäristöterveyslautakunta - Ympäristöterveydenhuolto   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset tavoit-
teet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toimen-
pide Mittari Toteuma 

30.4 Tila 

1. Talousarvio, 
käyttötalous ja 
investoinnit 

Tulot: 1 570 173 
€ 

Menot: -2 477 
802 € 

Netto: -907 629 
€ 

Investoinnit: 0 € 

Talousarvi-
ossa pysymi-
nen, seu-
ranta kuu-
kausittain 

Toiminnan sopeuttami-
nen talousarvioon 

Talousar-
vion to-
teuma 
2021. 

Toimintatuot-

tojen toteu-

tuma 30.3 % 

Toimintaku-

lujen toteu-

tuma 27,8 % 

Toimintakate 
23,6 % 

Kesken 

 

2. Sairauspois-
saolot 

31.12.2017 = 
302 kalenteripv, 
10,1 pv/palvelu-
suhde. Sairaus-
lomasijaisten 
kustannukset 
2017 = 9 073 €. 

  

31.12.2018 = 
x-10% kalen-
teripv, x 
pv/palvelus-
suhde Sijais-
kulujen puo-
littaminen 

Työhyvinvointisuunni-
telma, henkilöstön tuke-
minen, Tyky-toiminta, 
varhainen puuttuminen 

Sairaus-
poissaolo-
päivät 
2021  

Sijaiskulut 

72 pv Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 
0 kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Riskiarvioinnit ajan ta-
salla. Toimenpidesuunni-
telma toteutetaan. 

Työtapatur-
mat 2021 

0 pv Kesken 

 
4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = 
28 kpl 

Määräaikaiset = 
2 kpl  

Yhteensä = 
30 kpl 

Henkilöstö-
suunnitel-
massa pysy-
minen, mää-
räaikaisten 
vähentymi-
nen 

Suunnitelman toteuttami-
nen. 

Henkilös-
tön määrä 
2021. 

Vakituiset: 
26 

Määräaikai-
set: 6 

Kesken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilaisten 
tyytyväisyys pal-
veluihin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden 
vähentämi-
nen 

Aktiivinen asiakastyyty-
väisyysseuranta. Valvon-
tatehtäviä suorittaessa 
kaikki asiakkaat huomioi-
daan siten, että he koke-
vat saaneensa asiallisen 
ja oikeudenmukaisen 
kohtelun. 

Saatu pa-
laute. 

Asiakastyy-
tyväisyys-
kyselyjen 
perusteella 
terveysval-
vonnan ja 
eläinlääkin-
tähuollon 
palveluista 
ollaan pää-
sääntöisesti 
tyytyväisiä. 

Kesken 

 

6. Työtyytyväi-
syys 

Vuoden 2020 
kyselyn tulokset 

Työhyvin-
voinnin para-
neminen 
vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

Tyky-toiminta ja säännöl-
liset kehityskeskustelut 

Pidetty 
Tyky-toi-
minta ja 
kehityskes-
kustelut. 
Työtyyty-
väisyyden 
kehitys. 

 
Ei aloitettu 
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Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 

Vastuualueen henkilömäärää on vähennetty yhdellä henkilötyövuodella. Sähköisien lomakkeiden kehittäminen on jatku-
nut. Eläinlääkintähuollon valvontatehtävistä on sähköinen palautejärjestelmä kehityksen alla. Ympäristöterveydenhuollon 
vuoden 2021 valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta n. 23 % on toteutunut. Jakson suunnitelluista tarkastuksista 
n. 68 % on toteutunut. Koronatilanne vaikuttaa tulokseen. Sopivat yhteiset tilat praktikkoeläinlääkäreille, joilla on kanta-
Kokkola ja Kruunupyy vastuualueinaan, on selvityksen alla. 

 
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palveluissa koroste-
taan asukas- ja 
asiakaslähtöisyyttä 
ja palvelurakennetta 
kehitetään kuntata-
louden ehdoilla 

Sähköiset asiointi-
palvelut otetaan 
käyttöön ympäristö-
terveyenhuollossa. 

Joustava viestintä. 

Sähköisiä asiointi-
palveluja kehitetään 
edelleen yhteis-
työssä tietohallinnon 
kanssa. Tiedottami-
nen facebookissa ja 
netissä. Tiedotteita 
ja ennakkotietoa 
valvonnasta anne-
taan aktiivisesti tie-
dotusvälineille ja 
valvontakohteille.  

Lomakkeiden 
käyttöönotto. 

Annettujen tie-
dotteiden määrä. 
Tiedottamisen 
kehitys.  

Sähköinen palaute-
järjestelmä eläinlää-
kintähuollon valvon-
tatehtävistä on kehi-
tyksen alla. 

Kesken 

 

Palveluprosessien 
selkeys ja asiakas-
lähtöisyys 

Asiakkaita koskevat 
toimenpiteet ja pää-
tökset tehdään lain-
säädännön ja laatu-
järjestelmän mukai-
sesti. 

Päätösprosessien 
seuranta ja tarvitta-
vat toimenpiteet. 

Tilasto poikkeus-
tapauksista. 

Tavoitteena on, että 
ilmoituksien käsitte-
lyaika on alle 14 
päivää. Toteutumis-
aste on 84 % 

Kesken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Turvallisien elintar-
vikkeiden, talous- ja 
uimavesien, elinym-
päristön sekä eläin-
ten terveyden ja hy-
vinvoinnin turvaami-
nen. 

Vaikuttava valvonta 

Omavalvonnan tu-
keminen talousve-
den tuotannossa ja 
jakelussa. 

Valvontasuunnitel-
man toteutuminen 
suunnitelmassa esi-
tettyjen tavoitteiden 
mukaisesti.  

Valvontasuunni-
telman toteutumi-
sen seuranta. 

> 95 % C tai D 
arvosanan toimi-
joista on saanut 
seuraavassa tar-
kastuksessa A 
tai B arvosanan.  

Riskiarvioinnin 
hyväksymispää-
tökset. 

Valvontasuunnitel-
man mukaisesta 
valvonnasta 22,7 % 
on toteutunut. Koro-
natilanne vaikuttaa 
tulokseen. Elintarvi-
kevalvonnassa 68 
% toimijoista on kor-
jannut todettuja 
puutteita seuraa-
vassa tarkastuk-
sessa. Uusintatar-
kastus ei ole tehty 
kaikissa kohteissa. 
Vesilaitoksien ris-
kiarvioinnit ovat jat-
kuneet.  

Kesken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Kehittyminen muut-
tuvassa ympäris-
tössä ja puitteissa. 
Asiakkaiden kuunte-
leminen. 

Ympäristötervey-
denhuollon toimitila-
tarvetta tarkastel-
laan. Koulutussuun-
nitelman toteutumi-
nen. Toiminnan ke-
hittäminen palauttei-
den ja tilastojen pe-
rusteella.  

Saadut palaut-
teet. Palve-
lut vastaavat ky-
syntä.  

Sopivat yhteiset tilat 
praktikkoeläinlääkä-
reille, joilla on 
kanta-Kokkola ja 
Kruunupyy vastuu-
alueinaan, on selvi-
tyksen alla.  

Kesken 
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Talous 
 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 1 233 481 € 413 205 € 33,5 % -6,7 % 443 000 € 1 190 960 €
Maksutuotot 294 400 € 51 704 € 17,6 % -25,2 % 69 088 € 198 935 €
Tuet ja avustukset       
Muut toimintatuotot 42 292 € 10 748 € 25,4 % 0,8 % 10 664 € 32 139 €
Valmistus omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 1 570 173 € 475 657 € 30,3 % -9,0 % 522 753 € 1 422 035 € 
Henkilöstökulut -1 810 330 € -511 386 € 28,2 % 0,1 % -511 092 € -1 717 904 €
Palvelujen ostot -186 520 € -48 099 € 25,8 % -2,6 % -49 376 € -165 945 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -110 750 € -33 292 € 30,1 % -32,0 % -48 953 € -103 601 €
Avustukset -65 900 € -10 110 € 15,3 % 39,0 % -7 275 € -68 167 €
Muut toimintakulut -304 402 € -87 318 € 28,7 % -8,8 % -95 718 € -304 552 €

TOIMINTAKULUT -2 477 902 € -690 205 € 27,9 % -3,1 % -712 414 € -2 360 169 €

TOIMINTAKATE -907 729 € -214 548 € 23,6 % 13,1 % -189 661 € -938 134 €

3.2.13 Sivistyslautakunta   

 
 
Talous 
 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 2 583 776 € 623 035 € 24,1 % -8,6 % 681 457 € 2 077 593 €
Maksutuotot 3 349 700 € 1 189 807 € 35,5 % 31,5 % 904 532 € 2 961 183 €
Tuet ja avustukset 587 300 € 1 553 450 € 264,5 % 83,6 % 845 894 € 1 315 269 €
Muut toimintatuotot 1 213 140 € 302 752 € 25,0 % 16,4 % 260 005 € 1 026 288 €
Valmistus omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 7 733 916 € 3 669 044 € 47,4 % 36,3 % 2 691 887 € 7 380 334 € 
Henkilöstökulut -62 183 599 € -20 738 445 € 33,4 % 6,5 % -19 479 624 € -60 507 007 €
Palvelujen ostot -14 441 802 € -4 763 922 € 33,0 % -0,2 % -4 772 148 € -13 400 774 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 489 110 € -525 005 € 21,1 % 1,0 % -519 876 € -2 173 591 €
Avustukset -6 594 800 € -2 161 384 € 32,8 % 0,1 % -2 159 188 € -6 476 865 €
Muut toimintakulut -22 644 306 € -7 426 380 € 32,8 % 3,9 % -7 147 767 € -21 220 303 €

TOIMINTAKULUT -108 353 617 € -35 615 136 € 32,9 % 4,5 % -34 078 603 € -103 778 540 €

TOIMINTAKATE -100 619 701 € -31 946 092 € 31,7 % 1,8 % -31 386 716 € -96 398 206 €
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3.2.14 Sivistyslautakunta - Sivistyskeskus   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso Kaupunkistra-

tegian tavoite 
Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

1. Talousar-
vio, käyttö-
talous ja in-
vestoinnit 

 
Talousarviossa 
pysyminen, 
seuranta kuu-
kausittain 

Vastuualueen toimin-
nan toteuttaminen si-
ten, että käyttötalous 
pysyy kaupunginval-
tuuston vahvistaman 
talousarvion sisällä. 

Talousarvion 
toteutuma % 

Toimintakatteen 
toteutuma on 
32,4 %, joka on 
ajanjaksoon 
nähden hyvä. 

Kesken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 
= 231 kalen-
teripv, Sai-
rausloma-
sijaisten kus-
tannukset 
2017. 

31.12.2018 = x-
10% kalente-
ripv, x pv/palve-
lussuhde Sijais-
kulujen puolitta-
minen 

Henkilöstön hyvin-
voinnin seuranta. 
Työn mitoituksen tar-
kastelu. 

Sairauspois-
saolojen 
määrä. 

Sairauspoissa-
oloja 4/2021 
9kpl, vertaa 
4/2020 14kpl. 

Ei aloitettu 

 

3. Työtapa-
turmat 

31.12.2017 
= 0 kalente-
ripv 

Työtapaturmia 
ei tapahdu 

Pidetään vuoden 
2017 työtapaturma-
taso = 0 

Työtapatur-
mien määrä 

Ei työtapatur-
mia. 

Ei aloitettu 

 
4. Henkilös-
tösuunni-
telma 

Vakituiset 
= 11 kpl 

Määräaikaiset 
= 0 kpl  

Yhteensä 
= 11 kpl 

Henkilöstö-
suunnitelmassa 
pysyminen, 
määräaikaisten 
vähentyminen 

Toiminta ja palvelut 
sovitetaan nykyisen 
henkilövahvuuden 
mukaisiksi ja tehtä-
vänkuvia tarkastel-
laan ja tarvittaessa 
tehtäviä organisoi-
daan uudelleen. 

Vakituisten ja 
määräaikais-
ten palvelus-
suhteiden 
määrä 

Vakinaisen hen-
kilökunnan 
määrä on säily-
nyt aiemmalla 
tasolla (12 hen-
kilöä). 

Toteutunut 

 

5. Asiakas-
tyytyväisyys 
ja asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Asukkaiden 
tyytyväisyys 
palveluihin > 
3,5 

Säilytetään kunta-
laiskyselyissä sama 
tulostaso kuin Arttu2 
-tutkimuksessa 2017 

Kuntalaisky-
selyjen tulok-
set strategia-
kaudella 

Kuntalaiskysely 
2020 tulokset on 
käsitelty. Sivis-
tystoimen osalta 
kuntalaisten 
mielipide palve-
lujen hoidosta ja 
saavutettavuu-
desta on kaik-
kien palvelujen 
osalta yli 3,5. 

Toteutunut 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 
2019 kyselyn 
tulokset 

Työhyvinvoin-
nin paranemi-
nen vuosittai-
sessa työhyvin-
vointikyselyssä 

Vastuualueelle laadi-
taan vuosittainen 
työhyvinvointisuunni-
telma 

Työhyvinvoin-
tikyselyn tu-
lokset 

Sivistyskeskuk-
sen työhyvin-
vointikyselyn tu-
lokset on käsi-
telty henkilöstön 
kanssa ja niiden 
pohjalta on laa-
dittu sivistyskes-
kuksen hyvin-
vointisuunni-
telma. Yleisesti 
ottaen työhyvin-
vointi on säilynyt 
aiemmalla hy-
vällä tasolla. 

Kesken 

 

 
  
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistra-
tegian tavoite 

Vastuualueen 
tavoite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 



1. Osavuosikatsaus 2021 
Kokkolan kaupunki

 33

   

 

Palveluissa ko-
rostetaan asu-
kas- ja asiakas-
lähtöisyyttä ja 
palveluraken-
netta kehite-
tään kuntata-
louden ehdoilla 

Sivistystoimen 
palvelut ovat kor-
kealaatuisia ja 
asukkaiden hel-
posti saavutetta-
vissa. 

Sivistystoimen orga-
nisaatiota kehitetään 
sivistyspalvelujen ke-
hittämistyöryhmän 
työn sekä kehittämis-
suunnitelman arvi-
oinnin pohjalta. 

Sivistystoi-
men kehittä-
missuunnitel-
man arvioin-
nin tulokset ja 
asiakastyyty-
väisyysky-
selyt 

Kehittämissuunnitelman arviointi 
tehdään syksyllä 2021. 

Kes-
ken 

 

Kokkola luo toi-
mivaa verkos-
toa sote- ja 
maakuntapal-
veluissa sekä 
tekee tiivistä 
yhteistyötä si-
dosryhmien 
kanssa palvelu-
jen järjestämi-
sessä 

Sivistystoimella 
on toimiva ver-
kosto sote- ja 
maakuntapalve-
lujen kanssa su-
juvien palveluket-
jujen aikaansaa-
miseksi. Palvelu-
jen tasa-arvoinen 
saatavuus sote-
uudistuksen to-
teuduttua. 

Aktiivinen toimiminen 
LAPE-yhteistyö-ryh-
mässä ja yhdyspinta-
palvelujen kehittämi-
nen ajoissa sote-
muutosta ennakoi-
den. 

Osallistumis-
määrä LAPE-
yhteistyöryh-
män kokouk-
siin. 

Sivistyskeskuksen edustaja on 
osallistunut kaikkiin LAPE-yhteis-
työryhmän kokouksiin. 

To-
teu-
tunut 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden ter-
veyden ja hy-
vinvoinnin edis-
täminen 

Tarjotaan kunta-
laisille laaduk-
kaat ja saavutet-
tavat sivistyspal-
velut. 

Palvelujen kehittämi-
nen sivistystoimen 
kehittämissuunnitel-
man mukaisesti. Toi-
miva kumppanuus 
kulttuurilaitosten ja 
yhteisöjen kanssa ja 
kuntalaisten akti-
vointi omaehtoiseen 
harrastustoimintaan. 

Kehittämis-
suunnitelman 
arvioinnin tu-
lokset, HYTE-
indikaattorien 
kehitys hyvin-
vointikerto-
muksessa 

Kehittämissuunnitelma arvioidaan 
syksyllä 2021. 

Ei 
aloi-
tettu 

 

Lapsen oikeuk-
sien ja lapsiys-
tävällisyyden 
edistäminen 

Sivistystoimi nou-
dattaa lapsiystä-
vällisen kunnan 
periaatteita ja yl-
läpitää lapsiystä-
vällisen kunnan 
statusta. 

Lapsiystävällinen 
kunta -mallin toimin-
tasuunnitelman to-
teuttaminen. 

Toiminta-
suunnitelman 
päätavoittei-
den toteutu-
misen arvi-
ointi 

Lapsiystävällinen kunta-toiminta-
suunnitelmaa on valmistelu nuori-
sovaltuustossa 6.4. ja lapsivaltuus-
tossa 8.4. 

Kes-
ken 

 

Kokkolan ase-
man vahvista-
minen maakun-
takeskuksena 

Jatkuva laadun-
arviointi ja siihen 
perustuvat kehit-
tämistoimet edis-
tävät tasa-arvoa 
ja oppimisedelly-
tyksiä. Oppimis-
ympäristöjen ke-
hittämisessä ol-
laan edelläkävi-
jöitä 

Koulutuksen laatua, 
tasa-arvoa ja tulok-
sellisuutta edistetään 
hankerahoituksen 
avulla. Oppimisym-
päristöjen kehittä-
mistyö perustuu pe-
dagogiikan kehittä-
miseen ja rohkeaan 
uudistumiseen  

Varhaiskas-
vatuksen ja 
opetuksen 
laadunarvi-
oinnin keskei-
set tulokset. 
Hankkeiden 
määrä ja ko-
konaisrahoi-
tus. 

Koulujen toiminnan arvioinnit on to-
teutettu keväällä 2021. Ko-
ronahaasteista huolimatta turvalli-
suudentunne koettiin hyväksi kaik-
kien arviointiin osallistuneiden ikä-
luokkien osalta. Koronatilanteesta 
johtuen otettiin digiharppauksia. 
Koulujen tvt-laitteistoihin ollaan 
pääosin tyytyväisiä. Koulujen piho-
jen ja ympäristön käyttö aiheutti 
eniten kritiikkiä. Sivistystoimessa 
on 30.4.2021 yhteensä 46 valtion-
avustuksilla toteutettavaa kehittä-
mishanketta. Hankkeiden koko-
naisbudjetti on yhteensä 2 992 493 
euroa. Opetuspalveluissa 1-4/2021 
aikana on saatu päätös viidestä 
uudesta valtionavustuksesta. 

Kes-
ken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

Kokkola tarjoaa 
kuntalaisille 
mahdollisuu-
den kehittää 
omaa asuin- ja 

Peruskoulun (1-6 
lk) lapsivaltuus-
ton aktiivinen toi-
minta ja vanhem-
painraatien toi-
minnan aktivointi. 

Peruskoulun (1-6 lk) 
lapsivaltuuston toi-
minnan vakiinnutta-
minen. Nuorisoval-
tuuston toiminnan 
ohjaaminen. 

Lapsi- ja nuo-
risovaltuusto-
jen kokouk-
sien ja aloit-
teiden määrä. 

Lapsivaltuusto on kokoontunut ke-
väällä 2021 kaksi kertaa ja nuoriso-
valtuusto viisi kertaa. Nuorisoval-
tuusto on tehnyt esityksen viranhal-
tijakummi toiminnan käynnistämi-
sestä Kokkolassa. Kouluilla 

Kes-
ken 
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elinympäristö-
ään 

Vanhempain-
raatien ko-
kousten 
määrä. 

toimivat vanhempainyhdistykset ja 
-raadit ovat kokoontuneet vaihtele-
vasti. 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kuntaorgani-
saatiomme on 
muuntautumis-
kykyinen 

Sivistyskeskuk-
sen organisaatio-
uudistusta jatke-
taan, kehitetään 
positiivista, yh-
teistoiminnallista 
ja valmentavaa 
johtajuutta. 

Sivistyskeskuksen 
henkilöstön toimen-
kuvia tarkistetaan ja 
vastuualueiden yh-
teistyötä vahviste-
taan. Esimiesval-
mennukset ja täy-
dennyskoulutukset. 

Uudistunei-
den toimen-
kuvien 
määrä. Esi-
miesvalmen-
nuksien ja nii-
hin osallistu-
jien määrät. 

Sivistystoimen toimintasääntöä uu-
distetaan kevään ja alkukesän 
2021 aikana. Tässä yhteydessä 
uudistetaan muutamien viranhalti-
joiden ja toimenhaltijoiden tehtä-
vänkuvia. Esimiehiä on ohjattu 
suorittamaan lähiesimiestyön am-
mattitutkinto. Tällä hetkellä tutkin-
toa suorittaa sivistystoimialalta noin 
kymmenen henkilöä ja muutama 
henkilö on saanut tutkinnon val-
miiksi alkuvuonna. 

Kes-
ken 

 

Kokkolan talou-
denpito on vas-
tuullista 

Toiminnan ja pal-
velujen järjestä-
minen valtuuston 
päättämässä 
käyttötalouske-
hyksessä 

Toimialan talouden 
tasapainottamiseksi 
palvelut tuotetaan ta-
loudellisesti ja uudis-
tamalle toimintata-
poja. Hankerahoi-
tusta haetaan aktiivi-
sesti. 

Talousarvi-
ossa pysymi-
nen, toteutu-
mien seu-
ranta kuukau-
sittain, tilin-
päätöksen 
keskeiset tun-
nusluvut, 
hankerahoi-
tuksen 
määrä. 

Sivistystoimessa on 30.4. käyn-
nissä yhteensä 47 eri valtionavus-
tuksella toteutuvaa kehittämishan-
ketta. Hankerahoitus yhteensä 3 
107 993 euroa sisältäen valtion-
avustuksen sekä hankkeisiin vaa-
dittavan omarahoitusosuuden. 

Kes-
ken 

 

Kokkolan kau-
punki on pi-
detty ja houkut-
televa työnan-
taja 

Työhyvinvointiky-
selyjen tulosten 
seuranta ja kehit-
tämistoimenpi-
teet 

Sivistyskeskus koor-
dinoi vastuualueiden 
toimenpiteitä työhy-
vinvoinnin edistä-
miseksi 

Työhyvinvoin-
tikyselyjen tu-
lokset, sai-
rauspoissa-
olojen määrä 

Työhyvinvointikyselyjen tulokset on 
saatu ja niitä on käsitelty yhtei-
sessä hyvinvointipajassa. Pajan tu-
losten perusteella on koostettu si-
vistyskeskuksen hyvinvointisuunni-
telma. 

Kes-
ken 

 

 
  
Talous 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot       
Maksutuotot       
Tuet ja avustukset       
Muut toimintatuotot 300 € 0 € 0,0 %  0 € 0 €
Valmistus omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 300 € 0 € 0,0 %  0 € 0 € 
Henkilöstökulut -773 394 € -233 347 € 30,2 % 9,4 % -213 226 € -743 934 €
Palvelujen ostot -128 258 € -60 458 € 47,1 % 33,7 % -45 231 € -125 931 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 700 € -1 513 € 11,9 % 37,7 % -1 099 € -5 527 €
Avustukset       
Muut toimintakulut -64 760 € -21 436 € 33,1 % 7,8 % -19 892 € -62 448 €

TOIMINTAKULUT -979 112 € -316 755 € 32,4 % 13,4 % -279 447 € -937 840 €

TOIMINTAKATE -978 812 € -316 755 € 32,4 % 13,4 % -279 447 € -937 840 €
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3.2.15 Sivistyslautakunta - Varhaiskasvatuspalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset 
tavoitteet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

1. Talous-
arvio, 
käyttöta-
lous ja in-
vestoinnit 

 
Talousarvi-
ossa pysymi-
nen, seuranta 
kuukausittain 

Talousarvion to-
teutuman seu-
ranta ja arviointi 
yksikkötasolla ja 
vastuualueittain 

Talousar-
viossa py-
syminen 

Toimintakulujen toteutuma on 33,1 
%. Toimintakatteen toteutuma on 
32,3 %. 

Kes-
ken 

 

2. Sai-
rauspois-
saolot 

31.12.2017 
= 9851 ka-
lenteripv, 
17 pv/palve-
lusuhde 
Sairauslo-
masijaisten 
kustannuk-
set 2017  

31.12.2018 = 
x-10% kalen-
teripv, x 
pv/palvelus-
suhde Sijais-
kulujen puolit-
taminen 

Henkilöstön hy-
vinvoinnin seu-
ranta, työolosuh-
teiden parantami-
nen, mentorointi, 
työnohjaus, hy-
vinvointijohtami-
nen, vakituisten 
sijaisten palkkaa-
minen 

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä 
10% pie-
nempi 
kuin vuo-
den 2017 
lähtötason 
sairaus-
poissaolo-
määrä 

Uudesta hr-ohjelmistosta ei olla 
saatu tietoja sairauspoissaoloista. 
Strategian mukaista tavoitetta on 
kuitenkin käsitelty johtajien ja työ-
terveyshoidon sekä henkilöstöpal-
velujen kanssa. Sairauspoissaolo-
jen kehittymistä seurataan yksi-
köissä ja aina tarvittaessa ryhdy-
tään kaupungin mallin mukaisiin 
toimenpiteisiin. Varhaiskasvatuk-
sen sairauslomien määrään on vai-
kuttanut muutaman yksikön sisäil-
mahaasteet sekä koronaohjeistuk-
sien mukaiset poissaolot työstä 
heti, jos on infektion mukaista oirei-
lua. 

Kes-
ken 

 

3. Työta-
paturmat 

31.12.2017 
= 631 ka-
lenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Panostetaan työ-
turvallisuutta li-
sääviin välineisiin 
ja ennaltaeh-
käisyyn 

Työtapa-
turmista 
johtuvien 
poissaolo-
jen mää-
rän vähe-
neminen 

Uudesta hr-ohjelmasta ei olla saatu 
tietoja työtapaturmista johtuvista 
sairauspoissaoloista. Työturvalli-
suutta lisääviin välineisiin on edel-
leen panostettu. Ennaltaehkäisyn 
huomioiminen on otettu päivittäi-
seen toimintaan mukaan.  

Kes-
ken 

 

4. Henki-
löstösuun-
nitelma 

Vakituiset = 
428 kpl 

Määräaikai-
set = 150 
kpl  

Yhteensä = 
578 kpl 

Henkilöstö-
suunnitel-
massa pysy-
minen, mää-
räaikaisten 
vähentyminen 

Pystytään lain ja 
asetuksen nor-
meissa, palka-
taan tarpeeseen 
vakituisia työnte-
kijöitä 

Henkilös-
tömäärän 
pysymi-
nen henki-
löstösuun-
nitel-
massa 

  

  

Henkilöstömäärä on kasvanut 
viime vuoden tasosta. Lisäykset 
ovat Vingen päiväkodin työntekijät 
ja muut valtuuston hyväksymään 
henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät 
työntekijät. Lopulliset henkilöstöli-
säykset on käsitellyt ja hyväksynyt 
kaupungin henkilöstösuunnittelu-
työryhmä. Alkuvuoden aikana on 
jonkin verran jouduttu palkkaa-
maan myös sijaisia työntekijöiden 
poissaoloihin.  

Kes-
ken 

 

5. Asia-
kastyyty-
väisyys ja 
asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunki-
laisten tyy-
tyväisyys 
palveluihin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden vä-
hentäminen 

Laadun kehittä-
minen ja varhais-
kasvatuspaikka-
määrän oikea mi-
toitus 

Asia-
kasarvi-
ointien py-
syminen 
hyvällä ta-
solla 

Varhaiskasvatuksen omassa asia-
kastyytyväisyyskyselyissä arviot 
varhaiskasvatuspalveluista kyselyi-
den perusteella pysyivät hyvällä ta-
solla. 

Kes-
ken 

 

6. Työtyy-
tyväisyys 

Vuoden 
2019 kyse-
lyn tulokset 

Työhyvinvoin-
nin paranemi-
nen vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

Työhyvinvointiky-
selyjen perus-
teella kehittämi-
nen 

Työhyvin-
vointiky-
selyjen tu-
losten pa-
rantami-
nen 

Varhaiskasvatuspalveluiden yksi-
köt ovat käyneet alkuvuodesta 
henkilöstöpalveluiden ohjeistuksen 
mukaisesti läpi vuoden 2020 työhy-
vinvointikyselyjen tulokset. Tulos-
ten pohjalta on tehty yksikön työhy-
vinvointisuunnitelman kehittämis-
toimenpiteet. Toimenpiteitä toteu-
tus on aloitettu tai alkamassa. 

Kes-
ken 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen 
tavoite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palveluissa koros-
tetaan asukas- ja 
asiakaslähtöisyyttä 
ja palveluraken-
netta kehitetään 
kuntatalouden eh-
doilla 

Palveluproses-
sien selkeys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Palveluverkko-
suunnitelman 
eteenpäin viemi-
nen ja kehittämi-
nen tarpeen mu-
kaiseksi. Varhais-
kasvatuksen Abi-
lita-tietojärjestel-
män päivityksen 
yhteydessä ote-
taan käyttöön ra-
portointi. 

Arviot palveluista 
hyvällä tasolla ja 
varhaiskasvatus-
sopimuksien 
määrän kehitys. 
Raporttien seu-
ranta 

Asiakastyytyväisyyttä mitattiin 
arviointisuunnitelman mukai-
sesti. Palveluihin ollaan tyyty-
väisiä. Koronapandemia ja 
erilaiset suositukset ja ohjeis-
tukset ovat vaikuttanut lasten 
läsnäoloihin sekä poissaoloi-
hin. Varhaiskasvatuksen pal-
veluverkon osalta on jatkettu 
arviointityötä yhdessä kau-
punkiympäristön kanssa.  

Kes-
ken 

 

Palveluprosessien 
selkeys ja asiakas-
lähtöisyys 

Palveluita ja nii-
den prosesseja 
parannetaan 
säännöllisen 
arvioinnin tulos-
ten perusteella 

Asiakasarvioinnit Arvioinnin kes-
keisten tuloksien 
pysyminen hy-
vällä tasolla 

Keskeiset tulokset ovat pysy-
neet hyvällä tasolla. 

Kes-
ken 

 

Kokkola luo toimi-
vaa verkostoa 
sote- ja maakunta-
palveluissa sekä 
tekee tiivistä yh-
teistyötä sidosryh-
mien kanssa pal-
velujen järjestämi-
sessä 

Lapset pu-
heeksi -mene-
telmän käyt-
töönotto 

Menetelmäkoulu-
tusten toteuttami-
nen varhaiskasva-
tuksen henkilös-
tölle 

Koulutetun henki-
löstön määrä 

Alkuvuonna järjestettiin 1 LP-
menetelmäkoulutus, johon 
osallistuu 8 varhaiskasvatuk-
sen työntekijää. Koulutus 
päättyy 5.5. 

Kes-
ken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Kokkolan maineen 
nostaminen sivis-
tyskaupunkina 

Riittävän ja oi-
kea-aikaisen 
tuen antaminen 
sitä tarvitseville 
jo kasvun ja op-
pimisen polun 
alkuvaiheessa 

Varhaiserityiskas-
vatuksen resurssin 
painopisteen muut-
taminen avustajista 
varhaiserityiskas-
vatuksen lasten-
hoitajiksi 

Varhaiserityis-
kasvatuksen las-
tenhoitajien 
määrä, laadulli-
nen arvio henki-
löstön kyselystä 

Opetus- ja kulttuuriministeriön 
Covid19 -hankkeen rahoituk-
sen kautta on varhaiskasva-
tukseen saatu 6 varhaiseri-
tyiskasvatuksen lastenhoita-
jaa (velho). Tulokset varhai-
serityiskasvatuksen palvelu-
jen käyttäjiltä ovat hyvällä ta-
solla. 

Toteu-
tunut 

 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Liikkumisen 
merkityksen 
huomioiminen 
lapsen päivittäi-
sessä toimin-
nassa 

Kehitetään liikunta-
vastaavien verkos-
toa varhaislapsuu-
den liikunnan ja 
liikkumisen asian-
tuntija- ja tukiryh-
mäksi, joka kan-
nustaa ja antaa 
ideoita muulle var-
haiskasvatuksen 
henkilöstölle ja 
perheille.  

Liikuntavastaa-
vien tapaamisten 
ja koulutusten 
määrä, perheille 
suuntautuvien lii-
kunta-aiheisten 
tapahtumien 
määrä 

Liikuntavastaavien tapaamisia 
ja liikuntakasvatukseen liitty-
viä koulutuksia on ollut 16. 
Yhteensä osallistujia on ollut 
noin 420 henkilöä. Perheille 
suunnattuja liikunta-aiheisia 
tapahtumia ei ole koronasta 
johtuvien syiden vuoksi ollut. 

Kes-
ken 

 

Lapsen oikeuksien 
ja lapsiystävällisyy-
den edistäminen 

Lapsiystävälli-
nen kunta toi-
mintasuunni-
telma toteutta-
minen 

Yksiköiden toimin-
tasuunnitelmissa 
huomioidaan Lap-
siystävällinen 
kunta -mallin kehit-
tämiskohteet. Las-
ten oikeuksien kä-
sittely kirjataan 
Kokkolan 

Huomiointi toi-
mintasuunnitel-
missa ja varhais-
kasvatussuunni-
telman päivitys. 
Positiivisen pe-
dagogiikan kou-
lutuksen käynei-
den määrä. 

Varhaiskasvatussuunnitelma 
päivitettiin suunnitelmien mu-
kaan. Yksiköt ovat huomioi-
neet LYK-ohjelman tavoitteet 
toimintasuunnitelmissaan. Po-
sitiivisen pedagogiikan koulu-
tuksen on saanut n. 200 hen-
kilöä, ja muiden osalta koulu-
tukset aloitettiin alkuvuonna. 

Kes-
ken 
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varhaiskasvatus-
suunnitelmaan. 
Positiivisen peda-
gogiikan koulutus 
koko henkilöstölle. 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Turvallisen kas-
vuyhteisön 
edistäminen 
varhaiskasva-
tuksessa 

Otetaan käyttöön 
yhtenäiset periaat-
teet kiusaamisen 
ehkäisemisessä ja 
puuttumisessa 

Yhteisen toimin-
tamallin toimeen-
paneminen ja 
noudattaminen 
eri varhaiskasva-
tuksen yksi-
köissä.  

Jokainen yksikkö on laatinut 
kiusaamisen vastaisen suun-
nitelman yhdessä henkilös-
tön, lasten ja huoltajien kes-
ken. Suunnitelmaa toteute-
taan yksikön toimintasuunni-
telman mukaan. 

Kes-
ken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

Kokkola tarjoaa 
kuntalaisille mah-
dollisuuden kehit-
tää omaa asuin- ja 
elinympäristöään 

Lapsia ja huol-
tajia osalliste-
taan uusien ra-
kennushankkei-
den suunnitte-
luvaiheessa 

Toteutetaan lapsi-
vaikutusten arvi-
ointia rakennus-
hankkeiden yhtey-
dessä 

Toteutuneiden 
lapsivaikutusten 
arviointien 
määrä. Valmiste-
lussa olevien lap-
sivaikutusten ar-
viointien määrä 

Yksi lapsivaikutusten arviointi 
(lava) on valmistelussa. 

Kes-
ken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan kaupunki 
on tunnettu hy-
västä ja korkeata-
soisesta osaami-
sesta 

Henkilöstön 
osaamisen 
hyödyntäminen 
ja kehittäminen. 

Varhaiskasvatuk-
sen sisäisten vas-
tuuhenkilöryhmien 
kehittäminen 
eteenpäin ja hyö-
dyntäminen osaa-
misen jakami-
sessa.  

Toteutuneiden 
vastuuhenkilö-
ryhmien tapaa-
mis- ja koulutus-
kertojen määrä 

S2-yhdyshenkilöiden ja S2-
ydinryhmän tapaamiset, lii-
kuntavastaavien ja liikunta-
hankkeen ohjausryhmän ta-
paamiset ja koulutukset, digit-
semppareiden tapaaminen, 
yhteensä 8 tilaisuutta. 

Kes-
ken 

 

 
 
Talous 
 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 115 500 € 26 371 € 22,8 % -18,0 % 32 144 € 72 476 €
Maksutuotot 2 843 000 € 1 111 451 € 39,1 % 31,1 % 847 981 € 2 588 142 €
Tuet ja avustukset 16 900 € 107 616 € 636,8 % 21,3 % 88 723 € 115 957 €
Muut toimintatuotot 35 500 € 566 € 1,6 % 34,4 % 421 € 8 283 €
Valmistus omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 3 010 900 € 1 246 005 € 41,4 % 28,6 % 969 269 € 2 784 858 € 
Henkilöstökulut -21 296 389 € -6 954 942 € 32,7 % 4,2 % -6 672 219 € -19 987 661 €
Palvelujen ostot -4 705 326 € -1 662 733 € 35,3 % 3,3 % -1 609 299 € -4 573 758 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370 475 € -76 230 € 20,6 % 9,2 % -69 789 € -260 543 €
Avustukset -3 125 000 € -1 060 514 € 33,9 % -1,0 % -1 071 392 € -3 187 912 €
Muut toimintakulut -5 184 200 € -1 718 528 € 33,1 % 6,7 % -1 610 672 € -4 785 295 €

TOIMINTAKULUT -34 681 390 € -11 472 947 € 33,1 % 4,0 % -11 033 370 € -32 795 169 €

TOIMINTAKATE -31 670 490 € -10 226 942 € 32,3 % 1,6 % -10 064 101 € -30 010 310 €
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3.2.16 Sivistyslautakunta - Perusopetus   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

1. Talousar-
vio, käyttöta-
lous ja inves-
toinnit 

 
Talousarvi-
ossa pysymi-
nen, seuranta 
kuukausittain 

Talousarvion toteutu-
man kuukausikohtai-
nen arvionti ja toi-
menpiteet. Talousoh-
jelman tavoitteiden 
toimenpiteiden val-
mistelu ja toimeen-
pano. Käyttötalou-
den menot suh-
teessa oppilasmää-
rän kehitykseen. 

Toimintakat-
teen toteu-
tuma %. Kus-
tannukset € / 
oppilas vuo-
sittain. 

Opetushalli-
tuksen tilasto-
vertailu kun-
tien välillä 
vuosittain. 

Perusopetuksen 
toimintakulujen to-
teutuma on 33,9 
%. Toimintakatteen 
toteutuma on 31,9 
%. Henkilöstökul-
jen kasvu on ollut 
ennakoitua korke-
ampi. Taloustilas-
toa valmistellaan 
vuoden 2020 tilin-
päätöstietojen poh-
jalta. 

Kesken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 = 6 
719 kalente-
ripv, X pv/pal-
velusuhde Sai-
rauslomasijais-
ten kustannuk-
set 2017 = X €. 

31.12.2018 = 
x-10% kalen-
teripv, x 
pv/palvelus-
suhde Sijais-
kulujen puolit-
taminen 

Työolosuhteiden pa-
rantaminen. Työhy-
vinvointipajat, men-
torointi, työnohjaus, 
hyvinvointijohtami-
nen. 

Sairauspois-
saolojen 
määrä. 

Sairauspoissaoloja 
ei ole saatu hr-oh-
jelman vaihdoksen 
vuoksi. 

Ei aloi-
tettu 

 

3. Työtapa-
turmat 

31.12.2017 
= 93 kalente-
ripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Turvallisuuskoulutus 
ja -suunnitelmat 

Työtapatur-
mien määrä. 

Työtapaturmamää-
riä ei ole saatu hr-
ohjelman vaihdok-
sen vuoksi. 

Ei aloi-
tettu 

 
4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = X 
kpl 

Määräaikaiset 
= X kpl  

Yhteensä = X 
kpl 

Henkilöstö-
suunnitel-
massa pysy-
minen, mää-
räaikaisten 
vähentyminen 

Henkilöstösuunnitel-
man noudattaminen / 
oppilasmäärän kas-
vun suhteen. Tar-
peellisten määräai-
kaisten palvelusuh-
teiden vakinaistami-
nen. Henkilöstömää-
rän mitoittaminen 
palveluverkkomuu-
tosten yhteydessä. 

Vakinaisten ja 
määräaikais-
ten työnteki-
jöiden määrä. 
Ryhmä-
määrä. 

Vakinaiset opetta-
jat ja rehtorit: 427, 
määräaikaiset 85, 
sisältävät lukion 
opettajat ja rehtorit. 
Ohjelmistomuutok-
sen vuoksi ei ole 
ollut mahdollista 
eriyttää perusope-
tusta omaan tilas-
toon. 

Kesken 

 

5. Asiakas-
tyytyväisyys 
ja asiakasläh-
töisyys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväisyys 
palveluihin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden vä-
hentäminen 

Palveluprosessien 
kehittäminen ja oppi-
laiden sekä huolta-
jien osallistaminen ja 
tiedottaminen. Posi-
tiivinen pedago-
giikka.  

Prosessimuu-
toksiin liitty-
vien kyselyjen 
tulokset. 

Alkuvuoden aikana 
eivät prosessit ole 
muuttuneet. 

Kesken 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulok-
set 

Työhyvinvoin-
nin paranemi-
nen vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

Työhyvinvointikyselyt Työhyvinvoin-
tikyselyjen 
keskim. tulos-
ten ylittämi-
nen 

Työhyvinvointitu-
lokset on saatu ja 
työhyvinvointisuun-
nitelmat ovat kou-
luilla tekeillä. Työ-
hyvinvointikysely-
jen tulokset ovat 
samalla tasolla 
kuin aikaisempina 
vuosina. 

Kesken 

 

 
  



1. Osavuosikatsaus 2021 
Kokkolan kaupunki

 39

   

 

Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualu-
een tavoite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palveluissa ko-
rostetaan asu-
kas- ja asiakas-
lähtöisyyttä ja 
palveluraken-
netta kehitetään 
kuntatalouden 
ehdoilla 

Palvelu-
verkkopää-
tösten to-
teuttaminen 
tehtyjen 
päätösten 
mukaisesti 

Yhdistettyjen koulu-
jen (Isokylä, Villa, Ki-
viniitty) pedagogista 
kehittämistä jatke-
taan. Piispanmäen ja 
Halkokarin monitoi-
mitalojen suunnittelu 
jatkuu. 

Kouluyksik-
köjen 
määrä ja 
koko. Keski-
määräinen 
ryhmäkoko. 

Kouluverkko on säilynyt ennallaan 
eikä oppilasmäärissä ole tapahtunut 
olennaisia muutoksia. 

Kesken 

 

Palvelutuotan-
nossa hyödynne-
tään digitalisaa-
tion mahdolli-
suuksia ja kehite-
tään kuntalaisille 
sähköisiä palve-
luja 

Edistetään 
digitaalisen 
opetuksen 
valmiuksia 
ja mahdolli-
suuksia 

Ajanmukaisen ope-
tusvälineistön han-
kinta. Opetushenki-
löstön digivalmiuk-
sien parantaminen. 
TVT-strategian päi-
vittäminen. 

Aiheeseen 
liittyvien 
koulutusten 
ja niihin 
osallistunei-
den määrä.  

TVT-suunnitelman päivittäminen on 
aloitettu ja se valmistuu syksyllä. 
TVT-laitteita on päivitetty tietohallin-
non kanssa laaditun suunnitelman 
mukaisesti sekä toteutettu uusia 
hankintoja koulukohtaisesti. Koulujen 
tvt-osaamista on tuettu mm. digituto-
ritoiminnan avulla. Qridi-ohjelmaa on 
pilotoitu hankerahoituksen avulla n. 
40 opettajan ja n. 600 oppilaan toi-
mesta. 

Toteutu-
nut 

 

Kokkola luo toi-
mivaa verkostoa 
sote- ja maakun-
tapalveluissa 
sekä tekee tii-
vistä yhteistyötä 
sidosryhmien 
kanssa palvelu-
jen järjestämi-
sessä 

Lapset pu-
heeksi -me-
netelmän 
käyttöönotto 
kaikilla kou-
luilla. 

Menetelmäkoulutus-
ten toteuttaminen 
opetus- ja oppilas-
huollon henkilöstölle 

Menetel-
män käyt-
töönottanei-
den koulu-
jen määrä. 
Lapset pu-
heeksi -kou-
lutuksen 
käyneiden 
määrä, käy-
tyjen kes-
kustelujen 
määrä. 

LP-menetelmää on käsitelty kevään 
rehtoriseminaarissa. Menetelmäkou-
lutuksen on suorittanut kuluvan luku-
vuoden aikana 3 erityisopettajaa/ku-
raattori/psykologia. Alkuvuodelle 
suunniteltu ruotsinkielinen koulutus 
ei toteutunut. 

Kesken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden ter-
veyden ja hyvin-
voinnin edistämi-
nen 

Kulttuuri-
kasvatus-
suunnitel-
man vaiheit-
tainen to-
teuttaminen 
etenee. 

Kulttuurikasvatus-
suunnitelma otetaan 
käyttöön vuosi-
luokilla 1-3 (suom.)  

Osallistu-
neiden luok-
kien ja oppi-
laiden 
määrä 

Kulttuuripolku-pajoihin on osallistu-
nut 6 luokkaa ja noin 100 oppilasta. 
Koronan vuoksi osallistujamäärät 
ovat olleet toivottua pienempiä.  

Kesken 

 

Lapsen oikeuk-
sien ja lapsiystä-
vällisyyden edis-
täminen 

Lapsiystä-
vällinen 
kunta uu-
den toimin-
tasuunnitel-
man toteut-
taminen 

Lapsivaltuuston toi-
minnan vakiinnutta-
minen. Lapsen oi-
keuksista koulute-
taan henkilöstöä 

Lapsival-
tuuston ta-
paamisten 
määrä.  To-
teutuneet 
koulutukset 
ja osallistu-
jamäärät. 

Lapsivaltuusto on kokoontunut 
Teamsin välityksellä 8.4. ja 
21.4.2021. Kokouksissa on käsitelty 
mm. Kokkolan harrastamisen Suo-
men mallia ja esitelty Kokkolan kan-
sallista kaupunkipuistoa. Lasten oi-
keuksista on järjestetty valtuustose-
minaari Lapsiystävällinen kunta –tee-
malla 25.3.2021, jossa oli 36 osallis-
tujaa. Lapsiystävällinen kunta-toimin-
tasuunnitelmaa on valmistelu nuori-
sovaltuustossa 6.4. ja lapsivaltuus-
tossa 8.4. 

Kesken 

 

Asukkaiden ter-
veyden ja hyvin-
voinnin edistämi-
nen 

Turvallisen 
kasvuyhtei-
sön edistä-
minen 

Kiusaamisen ehkäi-
semisen ja puuttumi-
sen periaatteita yhte-
näistetään. Osallistu-
taan 

Valtakun-
nallisten hy-
vinvoinnin 
ja 

Valtakunnalliseen kouluterveysky-
selyyn on vastattu maalis-huhti-
kuussa. Tulokset saadaan syksyllä. 
Lasten ja nuorten hyvinvointia on 
edistetty mm. KOHASU-hankkeen 

Toteutu-
nut 
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kouluympä-
ristössä 

valtakunnalliseen tie-
donkeruuseen ter-
veyden ja hyvinvoin-
nin osalta. 

terveyden-
edistämisen 
kyselyn tu-
lokset 
(TEA-viisari, 
Kouluter-
veyskysely) 

harrastustoiminnalla, jota on toteu-
tettu jokaisella koululla. Harrastustoi-
mintaan on osallistunut yhteensä 
1560 oppilasta. 

Kokkolan mai-
neen nostaminen 
sivistyskaupun-
kina 

Perusope-
tuksen sys-
temaattinen 
ja tavoitteel-
linen kehit-
täminen. 

Aktiviinen hanke-
haku ja verkostoitu-
minen 

Kehittämis-
hankkeiden 
määrä ja 
kokonais-
budjetti. 

Opetuspalveluissa on 30.4.2021 yh-
teensä 28 valtionavustuksilla toteu-
tettavaa kehittämishanketta. Hank-
keiden kokonaisbudjetti on yhteensä 
2 347 096 euroa. 1-4/2021 aikana on 
saatu päätös viidestä uudesta valti-
onavustuksesta. 

Toteutu-
nut 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

Kokkola tarjoaa 
kuntalaisille mah-
dollisuuden kehit-
tää omaa asuin- 
ja elinympäristö-
ään 

Oppilaita ja 
huoltajia 
osalliste-
taan koulu-
jen toimin-
nassa ja uu-
sien raken-
nushankkei-
den suun-
nitteluvai-
heessa.  

Toteutetaan lapsivai-
kutusten arviointia 
rakennushankkeiden 
yhteydessä. Osallis-
tavaa budjetointia ja 
vanhempainraatien 
toimintaa kehitetään. 

Aloitetut ja 
valmistu-
neet lapsi-
vaikutusten 
arvioinnit. 
Kuinka mo-
nella kou-
lulla on to-
teutettu 
osallistuvaa 
budjetointia. 

Osallistuvaa budjetointia toteutetaan 
kaikilla kouluilla. Lapsivaikutuksia ei 
ole valmistunut kevään kuluessa. 

Kesken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan kau-
punki on pidetty 
ja houkutteleva 
työnantaja 

Työhyvin-
voinnin 
edistäminen 
perusope-
tuksessa 

Yksiköt toteuttavat 
hyväksyttyjen työhy-
vinvointisuunnitel-
mien toimenpiteitä 

Työhyvin-
vointiky-
selyn tulok-
set 

Työhyvinvointitulokset on saatu ja 
työhyvinvointisuunnitelmat ovat kou-
luilla tekeillä. Työhyvinvointikyselyjen 
tulokset ovat samalla tasolla kuin ai-
kaisempina vuosina. 

Kesken 

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Palvelu-
verkkouu-
distuksia 
tuetaan toi-
mivilla kou-
lujen johta-
misjärjeste-
lyillä. 

Palveluverkkomuu-
toksia koskevien 
koulujen johtamiseen 
laaditaan selkeät toi-
menkuvat, määritel-
lään vastuunjaot ja 
turvataan riittävät 
henkilöresurssit. 

Toimenpi-
teiden to-
teutuminen. 

Ykspihlajan koulun ja päiväkodin joh-
tamisjärjestelyä on uudistettu uuden 
koulun käyttöönoton myötä. 

Kesken 

 

Kokkolan kau-
punki on tunnettu 
hyvästä ja kor-
keatasoisesta 
osaamisesta 

Tunniste-
taan, hyö-
dynnetään 
ja kehite-
tään henki-
löstön osaa-
mista 

Kehitetään ja moni-
puolistetaan täyden-
nyskoulutuksen 
muotoja. Jaetaan 
osaamista organi-
saation sisällä. Ke-
hittäjä- ja tutoropet-
tajamallin vakiinnut-
taminen  

Tutor- ja ke-
hittäjäopet-
tajien sekä 
muiden vas-
tuuopetta-
jien määrä. 

Tutor-opettajia yhteensä 29 kpl. Jo-
kaisella koululla on oma kehittäjä-
opettaja.Kehittäjäopettajien sekä Tu-
tor-opettajien tapaamiset on pidetty 
kevään aikana. 

Toteutu-
nut 
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Talous 
 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 774 248 € 237 592 € 30,7 % 33,5 % 178 038 € 677 772 €
Maksutuotot 61 800 € 20 272 € 32,8 % 21,9 % 16 636 € 50 876 €
Tuet ja avustukset 343 500 € 1 085 276 € 315,9 % 137,3 % 457 428 € 729 722 €
Muut toimintatuotot 178 510 € 19 013 € 10,7 % -12,8 % 21 814 € 154 352 €
Valmistus omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 1 358 058 € 1 362 154 € 100,3 % 102,1 % 673 916 € 1 612 723 €

Henkilöstökulut -29 126 668 € -10 111 098 € 34,7 % 10,2 % -9 174 979 € -29 039 837 €
Palvelujen ostot -6 240 809 € -2 062 118 € 33,0 % 0,5 % -2 052 138 € -5 653 895 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 336 000 € -246 051 € 18,4 % 28,1 % -192 076 € -1 264 414 €
Avustukset -210 000 € -82 200 € 39,1 % -1,4 % -83 400 € -206 795 €
Muut toimintakulut -11 154 210 € -3 777 951 € 33,9 % 2,8 % -3 673 475 € -10 838 576 €

TOIMINTAKULUT -48 067 687 € -16 279 418 € 33,9 % 7,3 % -15 176 069 € -47 003 516 €                  
TOIMINTAKATE -46 709 629 € -14 917 264 € 31,9 % 2,9 % -14 502 153 € -45 390 794 €
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3.2.17 Sivistyslautakunta - Lukio ja vapaa sivistystyö   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset 
tavoitteet Lähtötaso Kaupunkistra-

tegian tavoite 
Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

1. Talous-
arvio, 
käyttöta-
lous ja in-
vestoinnit 

 
Talousarviossa 
pysyminen, 
seuranta kuu-
kausittain 

Talousarvioon perus-
tuva toimeenpano ja 
kuukausittainen seu-
ranta  

Toimin-
takat-
teen to-
teutuma 

Seurataan talousarvion toteu-
tumista säännöllisesti. Toi-
mintakatteen toteutuma on 
29,8 %. 

Kesken 

 

2. Sai-
rauspois-
saolot 

31.12.2017 
=607 kalen-
teripv, Sai-
rausloma-
sijaisten 
kustannuk-
set 2017. 

31.12.2018 = x-
10% kalente-
ripv, x pv/palve-
lussuhde Sijais-
kulujen puolitta-
minen 

Henkilöstön hyvin-
voinnin seuranta 

Sairaus-
poissa-
olojen 
määrä. 

Hr-ohjelman vaihdoksen 
vuoksi sairauspoissaolotilas-
toja ei ole saatavilla. 

Ei aloi-
tettu 

 

3. Työta-
paturmat 

31.12.2017 
= 0 kalente-
ripv 

Työtapaturmia 
ei tapahdu 

Toimipisteiden ris-
kienarviointien päivi-
tys, pelastussuunni-
telmien päivitys 

Työta-
patur-
mien 
määrä. 

Kokkolan seudun opistossa ei 
työtapaturmia. 

Kesken 

 

4. Henki-
löstösuun-
nitelma 

Lukiot: 62 
opettajaa 

Opisto:  

Vakituiset = 
13,5 kpl 

Määräaikai-
set = 140 
kpl  

Yhteensä = 
153,5 kpl 

Henkilöstö-
suunnitelmassa 
pysyminen, 
määräaikaisten 
vähentyminen 

KSL:n henkilöstöval-
mennus. Opiston 
palvelukokonaisuu-
den kehittäminen ja 
henkilöstön työnku-
vien muotoilu tarpei-
den mukaiseksi.  

Henki-
löstö-
suunni-
telman 
toteutu-
minen 

Henkilöstösuunnitelmaa tar-
kistetaan resurssitarpeen 
puitteissa. Kokkolan seudun 
opistossa It-opettajan toimi on 
muutettu koulutussuunnitteli-
jan toimeksi. 

Kesken 

 

5. Asia-
kastyyty-
väisyys ja 
asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunki-
laisten tyy-
tyväisyys 
palveluihin 

Negatiivisten 
asiakaspalaut-
teiden vähentä-
minen 

Lukioissa säännölli-
set palautekyselyt 
opiskelijoille ja toi-
minnan kehittäminen 
palautteen pohjalta. 
Opistossa asiakas-
palautteen huomioi-
minen palvelun ke-
hittämisessä. 

Opiston 
opiske-
lija ja 
tun-
tiopetta-
japalaut-
teet. 

Kyselyjä toteutettu suunnnitel-
lusti ja tulosten pohjalta on 
tehty toimenpiteitä. Opiston 
sähköistä kurssipalutekeruuta 
ei voitu keväällä 2021 tehdä 
ohjelmatoimmittajan arviointi-
järjestelmän pitkäkestoisten 
ongelmien vuoksi.  

Kesken 

 

6. Työtyy-
tyväisyys 

Vuoden 
2018 kyse-
lyn tulokset 

Työhyvinvoin-
nin paranemi-
nen vuosittai-
sessa työhyvin-
vointikyselyssä 

Työhyvinvointisuun-
nitelman päivittämi-
nen 

Työhy-
vinvoin-
tikysely 

Kyselyn tulokset lukioon on 
saatu ja työhyvinvointipaja to-
teutetaan määräaikaan men-
nessä. Opisto ei saanut omaa 
työhyvinvointimittauksen tu-
losta. Työhyvinvointipajalle on 
ajankohta sovittu ennen mää-
räaikaa. 

Kesken 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palveluissa koroste-
taan asukas- ja 
asiakaslähtöisyyttä 
ja palvelurakennetta 
kehitetään kuntata-
louden ehdoilla 

Kokkolan suomalai-
sen lukion toimipai-
kat yhdistyvät 
1.8.2021 päätösten 
mukaisesti. 

Kokkolan suomalai-
sen lukion toimipaik-
kojen yhdistymisen 
valmistelu etenee 
vaiheittain. Kehittä-
missuunnitelman 
välitavoitteiden saa-
vuttaminen. 

Kokkolan suoma-
laisen lukion toimi-
paikat yhdistyvät 
1.8.2021. Valmis-
telun välitavoitteet 
saavutetaan suun-
nitelman mukaan 
2020. 

KSL:n toimipaikat 
yhdistyvät luku-
vuoden aikana. 
KSG jatkaa väliai-
kaisissa tiloissa 
Terveystien ti-
loissa. 

Kesken 

 

Palvelutuotannossa 
hyödynnetään digi-
talisaation mahdolli-
suuksia ja kehite-
tään kuntalaisille 
sähköisiä palveluja 

Lukiot ja opisto ke-
hittävät opiskelijoi-
den, kuntalaisten ja 
kaupungin henkilös-
tön digitaa-
lista osaamista hal-
lintaa tuottamalla 
uusia lukio- ja kan-
salaisopisto-opetuk-
sen muotoja. 

Lukioissa digitaalis-
ten oppimateriaalien 
ja kokeiden lisäämi-
nen. Opisto kehittää 
etäosallistumisen 
madollisuuksia. 

Digitaalisten kokei-
den osuus ko-
keista lukioissa. 
Etäopetusta hyö-
dyntävien kurssien 
määrä opiston tar-
jonnassa ja taiteen 
perusopetuksessa. 

Lukio ottaa käyt-
töön digitaaliset 
oppimateriaalit 
laajenevan oppi-
velvollisuuden 
myötä. Opiston 
avoimesta kurssi-
tarjonnasta 18% 
toimi koronasyistä 
ainakin osittain 
etäopetuksessa 
kevätkauden 2021 
aikana. Taiteen 
perusopetus ei ole 
toiminut 2021 etä-
opetuksessa. 

Kesken 

 

Palveluissa koroste-
taan asukas- ja 
asiakaslähtöisyyttä 
ja palvelurakennetta 
kehitetään kuntata-
louden ehdoilla 

Lukiot kehittä-
vät opiskelijoiden, 
kuntalaisten ja hen-
kilöstön digitaa-
lista osaamista ja 
vuorovaikutusta 

Lukiossa Wilman 
uusien toimintojen 
hyödyntäminen 

Käyttöönotettujen 
uusien Wilma-toi-
mintojen määrä 

Uusia digitaalisia 
palvelumuotoja 
suunnitellaan digi-
taalisuuden kas-
vun myötä. 

Kesken 

 

Palveluprosessien 
selkeys ja asiakas-
lähtöisyys 

Lukioiden ja opiston 
palvelua kehitetään 
opiskelija- ja  asia-
kaspalautteen poh-
jalta. 

Lukioissa säännölli-
set opiskelijapalau-
tekyselyt. Opiston 
asiakaspalaute ke-
rätään vuosittain ai-
neryhmäkohtaisesti 
viiden vuoden kier-
rolla.  

Lukioiden ja opis-
ton opiskelijapa-
lautekyselyn tulok-
set. 

Kyselyjä toteutettu 
suunnnitellusti ja 
tulosten pohjalta 
on tehty toimenpi-
teitä. Opisto ei to-
teuttanut suunni-
teltuja sähköisiä 
asiakaspalveluky-
selyitä ohjelmatoi-
mittajan pitkäkes-
toisten ongelmien 
vuoksi. 

Kesken 

 

Kokkola luo toimi-
vaa verkostoa sote- 
ja maakuntapalve-
luissa sekä tekee tii-
vistä yhteistyötä si-
dosryhmien kanssa 
palvelujen järjestä-
misessä 

Lukioiden maakun-
nallinen yhteistyö 
jatkuu. Opisto toimii 
aktiivisesti maakun-
nallisessa Vapaan 
sivistystyön yhteis-
työverkostossa ja 
koulutuskuntayty-
män elinikäisen op-
pimisen hank-
keessa. 

Lukiot mukana maa-
kunnallisissa toisen 
asteen verkostoissa. 
Toteutetaan yhteisiä 
maakunnallisia 
hankkeita. Opistosta 
osallistutaan ja osal-
listetaan maakun-
nan vapaan sivistys-
työn yhteistoimin-
taan ja työllisyysko-
keiluun. 

Lukioiden hankkei-
den määrä ja nii-
den tavoitteiden to-
teutuminen. Teh-
dyn vapaan sivis-
tystyön yhteistyön 
ja elinikäisen oppi-
misen koulutusten 
määrä. 

Lukio osallistuu 
maakunnalliseen 
toisen asteen yh-
teistyöhön ja ha-
kee OPH:n hank-
keita. Kolme han-
ketta on päätty-
mässä ja yksi ha-
kemus on vireillä. 
Opisto osallistuu 7 
lähialueen kansa-
laisopiston OPH:n 
kehittämishank-
keen hakemiseen, 
ja on tällä hetkellä 
kumppanina kah-
dessa eri hank-
keessa. 

Toteutu-
nut 
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Kokkola luo toimi-
vaa verkostoa sote- 
ja maakuntapalve-
luissa sekä tekee tii-
vistä yhteistyötä si-
dosryhmien kanssa 
palvelujen järjestä-
misessä 

Lukion ja korkea-as-
teen nivelvaiheen 
sujuvuus 

Lukioiden ja alueen 
korkea-asteen oppi-
laitosten yhteistyö ja 
opintomahdollisuuk-
sien tarjoaminen lu-
kio-opiskelijoille. 

Toteutuneiden lu-
kiokurssien määrä. 
Lukiolaisten kurssi-
suoritusten määrä 

Yhteistyö korkea-
asteen oppilaitos-
ten kanssa jatkuu 
mm. väyläopin-
toina ja yhteisen 
opintotarjottimen 
myötä.  

Kesken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Liikkuminen Kokko-
lassa on sujuvaa ja 
turvallista 

Lukiolaisten pyöräi-
lyn ja liikenneturval-
lisuuden edistämi-
nen 

Kaupunkipyörien 
hankkiminen lukio-
laisille osana Liik-
kuva opiskelu -han-
ketta. 

Lukiolaisten kau-
punkipyörien käyt-
töaste. Lukiolaisille 
kouluaikana tai 
koulumatkoilla sat-
tuneiden tapatur-
mien määrä. 

Lukiopyörät ja 
muita liikuntaväli-
neitä hankittiin liik-
kuva lukio-hank-
keen rahoituk-
sella. 

Toteutu-
nut 

 

Lapsen oikeuksien 
ja lapsiystävällisyy-
den edistäminen 

Lapsiystävällinen 
kaupunki -tunnus-
tuksen saamisen 
edellyttämät toimen-
piteet lukioissa. 

Lukiolaisten oikeuk-
sien ja osallisuuden 
edistäminen osana 
lukioiden kehittäjä-
opettajien tehtävää. 

Toteutuneiden 
osallisuushankkei-
den määrä 

Lasten oikeuksien 
viikolla huomiotiin 
lasten oikeudet 
toimipaikoittain. 
Opettajien työpa-
jassa on laadittu 
koulun lupaukset 
nuorille (Elina 
Warsta). Toteute-
taan osallistava 
budjetointi. 

Kesken 

 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Turvallinen ja hyvin-
vointia edistävä op-
pimisympäristö lu-
kiolaisille. Opiston 
taidekasvatus edis-
tää osallisuutta ja 
ehkäisee syrjäyty-
mistä. 

Lukioiden opiskelija-
huoltotyö ja Liikkuva 
opiskelu -hanke. 
Lasten ja nuorten 
taidekoulu edistää 
taideopetuksen saa-
vutettavuutta. 

Lukion kouluter-
veyskyselyn kes-
keiset tulokset. 
Lasten taideope-
tuksen määrä koko 
kaupungin alu-
eella. 

Kouluterveysky-
sely on toteutettu 
kevään aikana. 
Lasten ja nuorten 
kuvataidekoulu 
osallistuu koulujen 
iltapäiviin sijoitet-
tuun "Suomen 
mallin"-kokeilutoi-
mintaan. 

Toteutu-
nut 

 

Kokkolan aseman 
vahvistaminen maa-
kuntakeskuksena 

Laadukas ja veto-
voimainen lukiokou-
lutus 

Monipuolinen kurs-
sitarjonta, luonnon-
tieteiden ja teknolo-
gian erityinen koulu-
tustehtävä, mahdol-
lisuus suorittaa ur-
heiluakatemiaopin-
toja. 

Lukioiden opiskeli-
jamäärä, erityisen 
koulutustehtävän 
ja urheiluakate-
mian opiskelija-
määrät 

Erityistä koulutus-
tehtävää ja ur-
heilu-akatemiaa 
on markkinoitu 
paikallisesti ja alu-
eellisesti. Opiskeli-
javalinnan tulokset 
saadaan kesä-
kuussa. 

Kesken 

 

Kokkolan maineen 
nostaminen sivistys-
kaupunkina 

Yhteistyö perusope-
tuksen ja lukiokoulu-
tuksen välillä oppi-
jan polun tukemi-
sessa. 

Opinto-ohjaajien ja 
opiskelijahuollon yh-
teistyö nivelvai-
heissa ja lukio-opin-
tojen aikana 

Lukio-opintojen 
keskeyttäneiden 
määrä 

Positiivisen julki-
suuskuvan edistä-
minen jatkuu. 

Kesken 

 

Kokkola toimii aktii-
visena kumppanina 
alueen yrityksille; ta-
voitteenaan tukea 
yritysten kasvua, 
kansainvälisyyttä ja 
uusien työpaikkojen 
syntyä 

Lukioiden yhteistyön 
lisääminen korkea-
asteen koulutuksen 
ja elinkeinoelä-
män kanssa 

Lukioiden ja alueen 
korkea-asteen oppi-
laitosten yhteistyö ja 
opintomahdollisuuk-
sien tarjoaminen lu-
kio-opiskelijoille. Yh-
teinen yrittäjyyttä 
edistävä kehittämis-
hanke korkea-as-
teen, lukioiden ja 
toisen asteen 

Korkeakouluyhteis-
työssä toteutunei-
den lukiokurssien 
määrä. Lukiolais-
ten ko. kurssisuori-
tusten määrä 

Yhteistyötä pyri-
tään kehittämään 
edelleen - harki-
taan yritysyhteis-
työopettajan ni-
meämistä lukioit-
tain. Kannuste-
taan opettajakun-
taa aktiiviseen yri-
tysyhteistyöhön.  

Kesken 
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ammatillisen koulu-
tuksen välillä. 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

Kokkola tarjoaa kun-
talaisille mahdolli-
suuden kehittää 
omaa asuin- ja 
elinympäristöään 

Lukiot tarjoavat 
opiskelumahdolli-
suuksia kaikenikäi-
sille kaupunkilaisille. 
Opisto mahdollistaa 
aktiivisten kaupunki-
laisten omaehtoista 
tapahtuma- ja taide-
toimintaa.  

Lukiot ja opisto luo-
vuttavat päivä- tai 
tuntivuokralla hallit-
semiaan tiloja mää-
räaikaiseen käyt-
töön.  

Tilojen käyttöaste. Lukion tiloja vuok-
rataan iltakäyttä-
jille. Opisto on val-
mistelemassa 
syyskaudelle ai-
kaisempaa laa-
jempaa omien tilo-
jensa yhteistyötä 
eri toimijoiden 
kanssa. 

Toteutu-
nut 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan talouden-
pito on vastuullista 

Järkevä resurssien 
käyttö lukioissa 

Vuosittaiset lukioi-
den kurssitarvelas-
kelmat 

Kurssien määrä 
suhteessa lukioi-
den opiskelijamää-
riin, ryhmäkoot 

Lukion resurssi 
määräytyy opiske-
lijamäärän mu-
kaan.  

Kesken 

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Lukioiden johtajuu-
den kehittäminen. 
Jaettu ja yhteistoi-
minnalinen johta-
juus. 

Opisto kehittää pal-
velutarjontaa ajan-
kohtaisiin tarpeisiin 
ja luo kaupunkiin 
kustannustehok-
kaasti osaamista 
sekä hyvinvointia. 

Lukion rehtoreiden 
koulutukset. Opiston 
päätoiminen henki-
löstö seuraa kehi-
tystä ja osallistuu 
kansalaisopistojen 
sekä taiteen perus-
opetuksen koulutuk-
siin. 

Koulutuksiin osal-
listumisen määrä 

Lukioiden rehtorei-
den johtajuutta ke-
hitetään aktiivi-
sella koulutuk-
sella. Opiston 
henkilöstö on 
osallistunut aktiivi-
sesti, koronasyistä 
lyhytkestoisiin, 
verkkokoulutuk-
siin. Koulutusten 
määrän seurantaa 
ei ole järjestetty. 

Kesken 

 

 
  
Talous 
 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 534 028 € 158 555 € 29,7 % 8,5 % 146 197 € 518 180 €
Maksutuotot 369 100 € 39 402 € 10,7 % 119,8 % 17 929 € 269 551 €
Tuet ja avustukset 25 400 € 190 560 € 750,2 % 52,7 % 124 779 € 191 729 €
Muut toimintatuotot 59 600 € 16 886 € 28,3 % 444,1 % 3 103 € 28 881 €
Valmistus omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 988 128 € 405 402 € 41,0 % 38,8 % 292 009 € 1 008 340 €

Henkilöstökulut -6 325 437 € -2 060 939 € 32,6 % 2,7 % -2 006 874 € -6 355 084 €
Palvelujen ostot -701 770 € -197 667 € 28,2 % -25,3 % -264 589 € -665 396 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -223 425 € -29 839 € 13,4 % -21,3 % -37 911 € -106 353 €
Avustukset -29 000 € -7 218 € 24,9 % 11,0 % -6 505 € -19 426 €
Muut toimintakulut -1 680 000 € -486 858 € 29,0 % 10,8 % -439 261 € -1 363 613 €

TOIMINTAKULUT -8 959 632 € -2 782 521 € 31,1 % 1,0 % -2 755 140 € -8 509 873 €                  
TOIMINTAKATE -7 971 504 € -2 377 118 € 29,8 % -3,5 % -2 463 131 € -7 501 532 €
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3.2.18 Sivistyslautakunta - Kulttuuripalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset tavoit-
teet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toimen-
pide Mittari Toteuma 

30.4 Tila 

1. Talousarvio, 
käyttötalous ja 
investoinnit 

 
Talousarvi-
ossa pysymi-
nen, seu-
ranta kuu-
kausittain 

Talousohjelman pohjalta 
laaditun talousarvion to-
teutumisen kuukausittai-
nen seuranta 

Talousarvi-
ossa pysy-
minen 

Vastuualu-
een avus-
tukset kir-
jautuvat 
etupainot-
teisesti, 
mutta avus-
tustoiminta 
on budjetin 
ja suunni-
telmien mu-
kaista. Toi-
mintakat-
teen toteu-
tuma on 
31,9 %. 

Kesken 

 

2. Sairauspois-
saolot 

31.12.2017 = X 
kalenteripv, X 
pv/palvelusuhde 
Sairausloma-
sijaisten kustan-
nukset 2017 = X 
€. 

31.12.2018 = 
x-10% kalen-
teripv, x 
pv/palvelus-
suhde Sijais-
kulujen puo-
littaminen 

Henkilöstön hyvinvoinnin 
seuranta. Työn mitoituk-
sen tarkastelu ja opti-
mointi 

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä. 

Sairaus-
poissaolo-
jen suhteen 
on tilanne 
rauhallinen 

Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = X 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Tähdätään vuoden 2017 
työtapaturmatasoon = 0. 
Huomio työparityösken-
telyyn ja ergonomiaan 
fyysisesti vaativissa ta-
pahtumanjärjestelytöissä 

Työtapatur-
minen 
määrä. 

Vastuualu-
eella ei ole 
kirjattuja 
työtapatur-
mia 

Kesken 

 

4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = X 
kpl 

Määräaikaiset = 
X kpl  

Yhteensä = X 
kpl 

Henkilöstö-
suunnitel-
massa pysy-
minen, mää-
räaikaisten 
vähentymi-
nen 

Toiminta ja palvelut sovi-
tetaan tasolle, jota voi-
daan ylläpitää vuodesta 
2020 pienentyneellä 
henkilöstöllä.  

Henkilöstö-
suunnitel-
mien mu-
kaisen 
henkilöstö-
resurssin 
käyttö toi-
minta-
vuonna 

Toimintaa 
on pidetty 
yllä henki-
löstösuuni-
telman mu-
kaisella 
henkilöstö-
resurssilla 

Kesken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilaisten 
tyytyväisyys pal-
veluihin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden 
vähentämi-
nen 

Saavutetaan kuntalais-
kyselyissä sama tulos-
taso kuin Arttu2 -tutki-
muksessa 2017 

Kuntalais-
kyselyssä 
saatava 
palveluta-
soarvio 

Toiminta-
vuodelta ei 
ole kunta-
laispalu-
tetta. Jär-
jestökysely 
on tehty ja 
sen tulok-
set saatu 

Kesken 

 

6. Työtyytyväi-
syys 

Vuoden 2019 
kyselyn tulokset 

Työhyvin-
voinnin para-
neminen 
vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

Vastuualueelle laaditaan 
työhyvinvointisuunni-
telma henkilöstöltä saa-
dun palautteen pohjalta 

Työhyvin-
vointimitta-
reiden po-
sitiivinen 
kehitys 

Vastuualu-
een pieni 
koko estää 
vastuu-
aluekohtai-
set tulokset 
työhyvin-
vointiky-
selyssä 

Kesken 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palveluissa koros-
tetaan asukas- ja 
asiakaslähtöisyyttä 
ja palveluraken-
netta kehitetään 
kuntatalouden eh-
doilla 

Kansalaistoimintaa 
tukemalla varmiste-
taan kustannustehok-
kaat ja maantieteelli-
sesti kattavat mahdol-
lisuudet kulttuuritoi-
minnalle  

Tapahtumaverkos-
tojen ja -kumppa-
nuuksien vahvista-
minen tapahtumatoi-
minnan aktiivisena 
pitämiseksi 

Kuntalaisten osallis-
tumista ja vaikutta-
mista varmistavien 
toimintatapojen 
käyttömäärä 

Koronapandemia 
on vaikeuttanut 
yhteissuunnitte-
lun toteuttamista, 
mutta järjestöky-
sely on toteutettu 
vuoden alussa 

Kesken 

 

Kokkola luo toimi-
vaa verkostoa 
sote- ja maakunta-
palveluissa sekä 
tekee tiivistä yh-
teistyötä sidosryh-
mien kanssa pal-
velujen järjestämi-
sessä 

Kulttuuripalvelujen 
vastuualueen verkos-
toja laajennetaan III 
ja IV sektoreiden 
suuntaan kulttuuritoi-
minnan mahdollisuuk-
sien varmistamiseksi 
koko kaupungin alu-
eella 

Yhteistyötä 3. sekto-
rin ja muiden kult-
tuuritoimijoiden 
kanssa vahvistetaan 
lasten ja nuorten 
kulttuuritoiminnan 
mahdollisuuksien 
edistämiseksi 

Lasten ja nuorten 
harrastustoiminnan 
tukemiseen käytet-
tyjen määrärahojen 
kehitys. Toiminnalla 
tavoitettujen lasten 
ja nuorten määrän 
kehitys 

Lasten ja nuor-
ten kulttuuripal-
veluja on pyritty 
pandemiasta 
huolimatta to-
teuttamaan 
suunnitellusti 

Kesken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Taiteen ja kulttuurin 
hyvinvointivaikutusten 
laajentaminen kunta-
laisten piirissä 

III ja IV sektorin tu-
keminen kaupunki-
laisten kulttuuri-
sessa aktivoimi-
sessa 

Avustettujen kohtei-
den ja yhteistyö-
hankkeiden määrän 
kehitys. 

31.4. mennessä 
avustuspäätök-
siä tehty vastuu-
alueen osalta 53 
kpl 

Kesken 

 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Lasten ja nuorten 
kulttuuritoimintaa ke-
hittämällä edistetään 
perheiden hyvinvoin-
tia 

Vastuualue osallis-
tuu perusopetuksen 
kulttuurikasvatus-
suunnitelman kehit-
tämiseen ja toi-
meenpanoon kau-
pungissa 

Taitojen polku -toi-
minnan vakiintumi-
nen ja laajeneminen 
toimintavuoden ai-
kana 

Taitojen polkua 
on toteutettu pe-
rusopetuksen 
kouluissa suun-
nitellusti 

Kesken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

Kokkola tarjoaa 
kuntalaisille mah-
dollisuuden kehit-
tää omaa asuin- ja 
elinympäristöään 

Kuntalaisille tarjotaan 
mahdollisuus kulttuu-
ritoiminnan kehittämi-
seen ja harrastami-
seen omien tarpeiden 
ja kiinnostuksen poh-
jalta 

Kuntalaiskeskustelut 
ja muut aktivointitoi-
menpiteet kulttuuri-
toiminnan ja -tapah-
tumien tiimoilta 

Kuntalaisten osalli-
suutta ja vaikutta-
mismahdollisuuksia 
edistävien tilaisuuk-
sien ja toimenpitei-
den määrän kehitys 

Kuntalaiskeskus-
telukierrosta ei 
ole voitu toteut-
taa pandemiara-
joitusten takia 

Kesken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan talouden-
pito on vastuullista 

Toimintavuoden teho-
kas ja taloudellinen 
toteuttaminen 

Vastuualueen toi-
minnan toteuttami-
nen ja talouden seu-
ranta määrärahojen 
tehokkaan käytön 
varmistamiseksi 

Vastuualueen tilin-
päätöksen (netto), 
kulttuurimenojen 
(€/asukas) sekä toi-
minnan tunnusluku-
jen kehitys. Taide- 
ja kulttuurilaitosten 
julkisen tuen kehitys 

Talousarvio on 
toteutunut en-
simmäisellä vuo-
sikolmanneksella 
suunnitelmien 
mukaisesti 

Kesken 

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Yhteistoiminnallis-
ten prosessien vakiin-
nuttaminen sivistys-
palveluissa 

Kehitetään sivistys-
toimen yhteistoimin-
nallisia prosesseja 
yhdessä muiden 
vastuualueiden 
kanssa 

Vuosittainen arvi-
ointi prosessien ke-
hittymisestä ja yh-
teistoiminnallisten 
tiimien työstä 

Yhteistoiminnal-
listen tiimien ar-
viointi ja mahdol-
linen uudelleen-
järjestely teh-
dään valtuusto-
kauden vaihdok-
sen yhteydessä 

Kesken 
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Talous 
 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot       
Maksutuotot 2 500 € 0 € 0,0 %  0 € 0 €
Tuet ja avustukset 0 € 0 €  -100,0 % 2 000 € 25 096 €
Muut toimintatuotot 17 500 € 3 094 € 17,7 % -23,0 % 4 018 € 21 012 €
Valmistus omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 20 000 € 3 094 € 15,5 % -48,6 % 6 018 € 46 107 € 
Henkilöstökulut -182 786 € -53 423 € 29,2 % -23,3 % -69 683 € -227 159 €
Palvelujen ostot -117 996 € -11 344 € 9,6 % -25,9 % -15 302 € -112 829 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 300 € -145 € 2,7 % -51,8 % -302 € -15 459 €
Avustukset -2 912 000 € -1 009 235 € 34,7 % 6,7 % -945 932 € -2 768 845 €
Muut toimintakulut -214 460 € -17 095 € 8,0 % -0,7 % -17 223 € -56 690 €

TOIMINTAKULUT -3 432 542 € -1 091 243 € 31,8 % 4,1 % -1 048 443 € -3 180 982 €

TOIMINTAKATE -3 412 542 € -1 088 149 € 31,9 % 4,4 % -1 042 425 € -3 134 874 €
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3.2.19 Sivistyslautakunta - Kirjastopalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset tavoit-
teet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toimen-
pide Mittari Toteuma 

30.4 Tila 

1. Talousarvio, 
käyttötalous ja 
investoinnit 

 
Talousarvi-
ossa pysymi-
nen, seu-
ranta kuu-
kausittain 

Talousarviokehykseen 
perustuva toimeenpano 
ja kuukausittainen seu-
ranta 

Toiminta-
katteen to-
teuma % 

Toiminta-
katteen to-
teutuma on 
32,3 %. 

Kesken 

 

2. Sairauspois-
saolot 

31.12.2017 = 
666 kalenteripv, 
16 pv/palvelu-
suhde Sairaus-
lomasijaisten 
kustannukset 
2017 = 11 050 € 

31.12.2018 = 
x-10% kalen-
teripv, x 
pv/palvelus-
suhde Sijais-
kulujen puo-
littaminen 

Henkilöstön hyvinvoinnin 
seuranta ja yhteistyö ter-
veyshuollon kanssa 

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä. 

 
Ei aloitettu 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 0 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Toimipisteiden riskienar-
viointien ja pelastus-
suunnitelmien päivitys, 
ennaltaehkäisy ja jälki-
hoito 

Työtapatur-
mien luku-
määrä 

Ei työtapa-
turmia. 

Kesken 

 

4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = 
40 kpl 

Määräaikaiset = 
0,78 kpl  

Yhteensä = 
40,78 kpl 

Henkilöstö-
suunnitel-
massa pysy-
minen, mää-
räaikaisten 
vähentymi-
nen 

Toiminta ja palvelut sovi-
tetaan henkilöstösuunni-
telman mukaisesti 

Henkilös-
tön luku-
määrä 

Henkilöstön 
lukumäärä 
ennallaan. 

Kesken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilaisten 
tyytyväisyys pal-
veluihin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden 
vähentämi-
nen 

Asiakaspalaute huomioi-
daan palvelujen kehittä-
misessä 

Kuntalais-
kyselyjen 
tulokset ja 
asiakaspa-
laute  

Asiakaspa-
lautteet kä-
sitellään 
aktiivisesti 
vastuualu-
een ko-
kouksissa 
ja huomioi-
daan palve-
luiden ke-
hittämi-
sessä. 

Kesken 

 

6. Työtyytyväi-
syys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulokset 

Työhyvin-
voinnin para-
neminen 
vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

Työhyvinvointisuunnitel-
man toteuttaminen 

Työhyvin-
vointiky-
selyn tulok-
set 

Työhyvin-
vointisuun-
nitelma laa-
dittu. 

Toteutunut 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palvelutuotannossa 
hyödynnetään digi-
talisaation mahdolli-
suuksia ja kehite-
tään kuntalaisille 
sähköisiä palveluja 

Vastuualue hyödyn-
tää tietotekniikan ja 
automaation kirjas-
topalvelujen kehittä-
misessä 

Kirjastopalvelut eh-
käisevät digitaalista 
syrjäytymistä mah-
dollistamalla kau-
punkilaisille pääsy 
digitaalisiin palvelui-
hin 

E-aineistojen käyttö-
kerrat  

  

E-aineistojen 
käyttökerrat 22 
401. 

Uudet etäkäyttöi-
set aineistot: elo-
kuvapalvelu 
Viddla ja lehtipal-
velu PressRea-
der. 

Kesken 

 

Palveluprosessien 
selkeys ja asiakas-
lähtöisyys 

Vastuualue hyödyn-
tää tietotekniikan ja 
automaation kirjas-
totilojen kehittämi-
sessä 

Omatoimisuuden 
kehittäminen vas-
tuualueella 

Omatoimikirjaston 
käynnit 

Kälviän omatoimikir-
jaston suunnittelun 
aloitus 

Omatoimikirjas-
ton käynnit 2 
012. 

Kälviän omatoi-
mikirjaston to-
teukseen myön-
netty hankera-
hoitusta 15 000 
€. 

Kesken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Ajanmukaisessa kir-
jastossa asiak-
kaille tarjotaan nyky-
aikaiset kirjastopal-
velut, jotka muuntu-
vat asiakkaiden tar-
peiden ja käyttötot-
tumusten mukaan 

  

Vastuualue edistää 
kaikenikäisten luke-
mista ja kirjallisuutta 
sekä tarjoaa kunta-
laisille pääsyn ai-
neistoihin, tietoon ja 
kulttuurisisältöihin 

Kokonaislainaus  

Fyysiset käynnit  

Pääkirjaston toimin-
nalliset muutokset 

Uuden kirjastoauton 
hankesuunnitelma 

Koronapande-
mian takia kirjas-
toissa rajoitetut 
palvelut 1.-17.1. 
Kirjastoauto tau-
olla 1.1.-18.4.  

Kokonaislainaus 
208 976 ja fyysi-
set käynnit 86 
437. Koronapan-
demian vaikutuk-
set näkyvät sekä 
laina- että kävijä-
määrissä.  

Pääkirjaston toi-
minnallisten 
muutoksien 
suunnittelua ja 
toteutusta jat-
kettu. 

Kesken 

 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Lasten- ja nuorten 
lukemisen edistämi-
nen 

Vastuualue tekee 
säännöllistä päivä-
koti- ja kouluyhteis-
työtä  

Lasten ja nuorten 
kirjojen hankinta  

Lasten ja nuorten 
kirjojen lainaus  

Kirjailijavierailu yh-
delle luokka-asteelle 
vuodessa 

Lasten ja nuor-
ten kirjojen han-
kinta 2 816 kpl ja 
lainaus 94 599.  

Virtuaalisia kirjai-
lijavierailuja to-
teutettu hanke-
varoin sekä ala- 
että yläkoululai-
sille. 

Kesken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 



1. Osavuosikatsaus 2021 
Kokkolan kaupunki

 51

   

 

Kokkola tarjoaa kun-
talaisille mahdolli-
suuden kehittää 
omaa asuin- ja 
elinympäristöään 

Kiinnostavien, moni-
puolisten ja mata-
lankynnyksen ta-
pahtumien ja tilai-
suuksien järjestämi-
nen 

Vastuualue järjestää 
tapahtumia kaiken-
ikäisille kuntalaisille 

Tapahtuminen 
määrä  

Koronapande-
mian takia järjes-
tetty vain virtuaa-
lisia kirjailjavie-
railuja ja lukupii-
rejä. Tapahtumia 
yhteensä 28 kpl.  

Kesken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Vastuualue on 
muuntautumiskykyi-
nen 

Sivistystoimen yh-
teistoiminnallisten 
prosessien kehittä-
minen muiden vas-
tuualueiden kanssa 

Vuosittainen arvi-
ointi prosessien ke-
hittymisestä 

Vastuualue osal-
listunut prosessi-
työskentelyyn. 

Kesken 

 

Kokkolan kaupunki 
on tunnettu hyvästä 
ja korkeatasoisesta 
osaamisesta 

Lisätään henkilö-
kunnan osallisuutta 
toiminnan kehittämi-
sessä ja varmiste-
taan osaaminen 
koulutuksilla 

Vahvistetaan osaa-
mista koulutuksilla 

Koulutuspäivien 
määrä 

Henkilökunta 
osallistunut aktii-
visesti kirjasto-
alan etäkoulutuk-
siin ja webinaa-
reihin. Yhteensä 
48 koulutuspäi-
vää. 

Kesken 

 

 
 
Talous 
 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 9 000 € 232 € 2,6 % -39,3 % 382 € 3 563 €
Maksutuotot 18 000 € 4 987 € 27,7 % -10,1 % 5 549 € 16 142 €
Tuet ja avustukset 28 500 € 57 643 € 202,3 % 35,9 % 42 416 € 23 772 €
Muut toimintatuotot 58 980 € 24 650 € 41,8 % 71,4 % 14 383 € 46 373 €
Valmistus omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 114 480 € 87 512 € 76,4 % 39,5 % 62 729 € 89 851 € 
Henkilöstökulut -1 673 207 € -522 630 € 31,2 % 1,9 % -513 067 € -1 600 648 €
Palvelujen ostot -296 143 € -129 221 € 43,6 % 17,0 % -110 405 € -277 319 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -354 600 € -145 398 € 41,0 % -14,6 % -170 203 € -359 251 €
Avustukset       
Muut toimintakulut -696 930 € -229 257 € 32,9 % -1,3 % -232 311 € -694 578 €

TOIMINTAKULUT -3 020 880 € -1 026 506 € 34,0 % 0,1 % -1 025 986 € -2 931 797 €

TOIMINTAKATE -2 906 400 € -938 995 € 32,3 % -2,5 % -963 256 € -2 841 946 €
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3.2.20 Sivistyslautakunta - Museopalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset tavoit-
teet Lähtötaso Kaupunkistra-

tegian tavoite 
Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 

30.4 Tila 

1. Talousarvio, 
käyttötalous ja 
investoinnit 

 
Talousarviossa 
pysyminen, 
seuranta kuu-
kausittain 

Pysytään talousarvion 
raamissa ja hankitaan 
ulkopuolisia rahoituk-
sia hankkeistamalla si-
sältöjä toimintatapojen 
kehittämiseksi ja laa-
jentamiseksi. 

Toimintakat-
teen toteuma 
%. 

Toiminta-
katteen to-
teutuma on 
29 %. 

Kesken 

 

2. Sairauspois-
saolot 

31.12.2017 = X 
kalenteripv, X 
pv/palvelusuhde 
Sairausloma-
sijaisten kustan-
nukset 2017 = X 
€. 

31.12.2018 = 
x-10% kalente-
ripv, x pv/pal-
velussuhde Si-
jaiskulujen puo-
littaminen 

Henkilöstön hyvinvoin-
nin seuranta, ei sijais-
kuluja. 

Sairauspoissa-
olojen määrä. 

Sairaus-
poissaolo-
tietoja ei 
toistaiseksi 
saatavilla. 

Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = X 
kalenteripv 

Työtapaturmia 
ei tapahdu 

Ei työtapaturmia Työtapaturmien 
määrä. 

0 Kesken 

 
4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = X 
kpl 

Määräaikaiset = 
X kpl  

Yhteensä = X 
kpl 

Henkilöstö-
suunnitelmassa 
pysyminen, 
määräaikaisten 
vähentyminen 

Noudatetaan henkilös-
tösuunnitelmaa 

Henkilöstömi-
toitus sopeute-
taan VOS ra-
hoituksen mu-
kaiseksi. 

Täytetään 
ALVA-tehtä-
västä puut-
tuvat va-
kanssit 
1.8.2021 al-
kaen. 

Kesken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilaisten 
tyytyväisyys pal-
veluihin 

Negatiivisten 
asiakaspalaut-
teiden vähentä-
minen 

Säilytetään Arttu2-kun-
talaiskyselyn tulotaso. 

Kuntalaisky-
selyjen tulokset 
strategiakau-
della. 

 
Ei aloi-
tettu 

 
6. Työtyytyväi-
syys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulokset 

Työhyvinvoin-
nin paranemi-
nen vuosittai-
sessa työhyvin-
vointikyselyssä 

Työhyvinvointisuunni-
telman laadinta ja toi-
meenpano. 

Työhyvinvointi-
kyselyn tulos-
ten paranemi-
nen. 

 
Kesken 

 

 
  
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistra-
tegian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toimen-
pide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palveluissa ko-
rostetaan asu-
kas- ja asiakas-
lähtöisyyttä ja 
palveluraken-
netta kehite-
tään kuntata-
louden ehdoilla 

Asukas- ja asiakas-
lähtöisyys KHRM 
museon kulttuuripe-
rinnön teemojen 
esillä pitämisessä ta-
louden raamien aset-
tamisssa puitteissa. 

Kiepin uusien tilojen 
suunnittelu kävijät 
huomioiden. 

KHRM museon laadukas 
elämys-, ohjelma- ja tieto-
palvelutarjonta sekä muu 
osallistava monimuotoi-
nen palveluntuotanto ja 
yleisötyö. Kulttuuriperin-
nön asiantuntijaviran-
omaispalvelu on tarjolla 
alueella. 

Palveluiden 
käyttömäärä 
ja toteutuneet 
hankkeet 
sekä asiakas-
osallisuu-
desta saatu 
mahdollinen 
palaute. 

KHRM toimii koronapan-
demia rajoitusten puit-
teissa, yleisötiloissa 
henkilömäärärajoitukset, 
näyttelykävijöitä 1186, 
tapahtumatarjonta mini-
missä. Hankkeita me-
neillään kaksi, kaksi ra-
hoitushakemusta jätetty.  

Kieppi on suljettu palo-
vahingon vuoksi. Raken-
nustyöt etenevät, aika-
taulua tarkennettava. 
Uudet verkkosivut ja 

Kes-
ken 
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sähköistä materiaalia 
julkaistu. 

Palvelutuotan-
nossa hyödyn-
netään digitali-
saation mah-
dollisuuksia ja 
kehitetään kun-
talaisille säh-
köisiä palveluja 

KHRM museon digi-
tointivalmiuden pa-
rantaminen vastaa-
maan museolain no-
jalla alueelliselta 
vastuumuseolta 
edellytettyä kokoel-
mavastuun digitointi-
valmiutta.  

Kiepin kokoelmien 
digitoinnin jatkami-
nen ja kokoelmatie-
don vapaa saata-
vuus. 

Lisätään KHRM museon 
kokoelmien digitointias-
tetta ohjelmistohankinnoin 
ja varmistetaan aineisto-
jen digitaalista saata-
vuutta myös alueella (mu-
seolaki). Monipuolistetaan 
KHRM museon digitaali-
sen median palvelutarjon-
taa.  

Ohjelmistojen 
hankinnat, 
objektien digi-
tointimäärät, 
palveluiden 
käyttö, vuoro-
vaikutukselli-
sen ja some-
tarjonnan kä-
vijämäärät. 

KHRM kokoelmahallin-
taohjelmisto hankinta 
meneillään. Kokoelmia 
avattu Finnaan, 
khrm.finna.fi. Somessa 
tavoitettu 59.595 henki-
löä, seuraajia 8548, jul-
kaisuja 41, somereakti-
oita 3110. 

Kiepin kokoelmatietoja 
(5000 perhosta) viety 
KOTKA-tietokantaan. 
Toiminnan arkistointi ja 
digitalisointi käynnissä. 

Kes-
ken 

 

Kokkola luo toi-
mivaa verkos-
toa sote- ja 
maakuntapal-
veluissa sekä 
tekee tiivistä 
yhteistyötä si-
dosryhmien 
kanssa palvelu-
jen järjestämi-
sessä 

KHRM museolla on 
aktiivinen rooli alu-
eellisena vastuumu-
seona kulttuuriperin-
nön, alueellisen mu-
seotyön ja taidemu-
seotyön sektoreilla.  

Laajennetaan KHRM mu-
seon palvelutarjontaa alu-
eella ja vahvistetaan tai-
teen hyvinvointivaikutuk-
sia hyte-yhteistyössä.  

Museopalve-
lujen käyttö-
määrät ja 
kumppanien 
mahdollinen 
palaute yh-
teistyöstä ja 
palvelusta.  

Näyttelykävijöitä 1186 
pandemiarajoitusten 
puitteissa, kirjattu 52 kiit-
tävää asiakaspalautetta. 
Aluetaidenäyttely kiertää 
alueen kunnissa. 

Kes-
ken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden ter-
veyden ja hy-
vinvoinnin edis-
täminen 

Asukkaiden merki-
tyksellisyyden koke-
musten vahvistami-
nen KHRM museon 
tarjonnalla hyvinvoin-
nin tueksi. 

KHRM museo tarjoaa pal-
veluitaan osallistavasti lä-
hellä asukkaita. Ilmainen 
sisäänpääsy museon oh-
jelmapalveluihin. 

Asiakasosalli-
suuden, osal-
listujien ja oh-
jelmakävijöi-
den määrät. 

Asiakasosallisuus 689, 
kontaktointeja 1316, 
näyttelykävijöitä 1186, 
henkilömäärärajoitukset 
tapahtumissa ja yleisöti-
loissa. Taide boxissa 
hyte konsepti käytössä 
alueellisen taidemuseo-
työn puitteissa. 

Kes-
ken 

 

Lapsen oikeuk-
sien ja lapsiys-
tävällisyyden 
edistäminen 

Lapset ja nuoret 
osallistuvat kollektii-
visesti tulevaisuu-
tensa muotoutumi-
seen ja tarkastelevat 
sitä kulttuuriperinnön 
taustaa vasten. 

KHRM museo monipuolis-
taa ja vahvistaa yleisötyön 
ja museopedagogian pal-
veluita sekä tarjoa mu-
seon potentiaalia oppimis-
ympäristönä. 

Osallistujien 
lukumäärä ja 
palveluiden 
käyttötavat. 

Yleisötyön amanuenssin 
tehtävä täyetään 
1.8.2021 alkaen. Koulu-
laisryhmiä otettu vas-
taan yleisötiloissa. 

Kes-
ken 

 

Kokkolan ase-
man vahvista-
minen maakun-
takeskuksena 

Sekä KHRM kaupun-
ginmuseon että alu-
eellisen vastuumu-
seon tehtäväkenttien 
hoito. Museolain 
muutos siirsi valtion 
viranomaistehtäviä 
KHRM museolle, 
jonka tulee voida toi-
mia täysipainoisena 
kaupunginmuseona 
voidakseen hoitaa 
alueellista vastuumu-
seota. Uusia palve-
luita ovat arkeologia, 
restaurointi ja alueel-
linen visuaalinen 
kulttuuri. Toimintaky-
vyn varmistaminen 

KHRM museo tuottaa kult-
tuuriperinnön ja taiteen 
alojen moniulotteista ja 
laadukasta palvelua ja yl-
läpitää niiden merkitystä 
sekä hoitaa asiantuntija- 
ja viranomaistehtäviä niin 
Kokkolan kaupungissa 
kuin alueella.  

Palveluiden 
käyttö ja 
mahdollinen 
palaute pal-
velun laa-
dusta ja toimi-
vuudesta. Vi-
ranomaistoi-
minnan mää-
rällinen toteu-
tuma. 

Viranomaistehtävän lau-
suntoja alueiden ja met-
säkäytön, kuntien ja 
muiden toimijoiden tar-
peisiin 104 kpl. Alueelli-
nen taidevastuu virittää 
yhteistyötapahtumia 
pandemian sallimissa 
rajoissa. 

Kes-
ken 
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edellyttää VOS:n 
kohdentamista täysi-
määräisenä KHRM 
museolle.  

Kokkolan ase-
man vahvista-
minen maakun-
takeskuksena 

Kaupungin alueelli-
sen, kansallisen ja 
kansainvälisen veto-
voiman vahvistami-
nen KHRM museon 
ylläpitämin taiteen ja 
kulttuuriperinnön si-
sällöin. 

KHRM museo jatkaa tai-
teen hyte-yhteistyötä, vah-
vistaa outsider-taiteen ve-
tovoimaa ja edistää kan-
sallisen kaupunkipuiston 
tavoitteita sekä hyödyntää 
kulttuuriperintöä niin kau-
pungin kuin alueen veto-
voimatekijänä.  

Palveluiden 
käyttäjämää-
rät sekä on-
nistuneet 
kumppanuu-
det ja hank-
keistukset. 

Outsider-taiteen näky-
vyyttä edistetään, suun-
nitellaan Zimmer-kokoel-
makirjan sisältöä. ALVA-
tehtävään liittyvä Youth-
ful Heriatge hanke toteu-
tuu pääosin virtuaali-
sesti. 

Kes-
ken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

Kokkola tarjoaa 
kuntalaisille 
mahdollisuu-
den kehittää 
omaa asuin- ja 
elinympäristö-
ään 

Pyritään aktivoimaan 
kuntalaisia käymään 
keskustelua kulttuuri-
sesti kestävästä kau-
punkikuvasta ja kau-
pungin kehittämi-
sestä. 

KHRM museo ylläpitää 
keskustelua kulttuurisesti 
kestävästä kaupunki-
kehttämisestä yhteis-
työssä muiden toimijoiden 
kanssa mm. kansallisen 
kaupunkipuiston toiminta-
kehikossa ja alueellisen 
vastuumuseon tehtävä-
kentällä.  

Yhteistyöto-
teutusten 
määrät ja ta-
pahtumien 
kuntalaisaktii-
visuus sekä 
yhteydenotto-
jen määrä. 

Kuntalaisaktiivisuus 
1805. Yhteistyö maa-
kunnan toimijoiden kes-
ken alueellisen museo-
toiminnan ja taiteen ken-
tillä. Yhteistyötä jatke-
taan kansallisen kau-
punkipuiston puitteissa, 
hankehakemus jätetty 
(YM). 

Kes-
ken 

 

Kokkola tarjoaa 
kuntalaisille 
mahdollisuu-
den kehittää 
omaa asuin- ja 
elinympäristö-
ään 

Kuntalaisosallisuutta 
ja yhteistuottajuutta 
tuetaan kattavasti 
KHRM museon pal-
velutuotannossa. 

KHRM museo jatkaa aktii-
vista yhteistyötä ETT-toi-
mijoiden kanssa, tutkii uu-
sia osallistavia toiminta-
muotoja ja hyödyntää vuo-
rovaikutteisia kanavia ak-
tiivisesti. Kiepin yhteistyö 
Kiepin ystävät ry:n ja mui-
den alan toimijoiden 
kanssa. 

Osallistujien, 
asukasaktiivi-
suuden ja yh-
teydenottojen 
määrä sekä 
yhteishank-
keiden katta-
vuus. 

ETT-toiminta on pande-
mian johdosta vähäistä 
ja toteutuu etäyhteyksin.  

Kes-
ken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan talou-
denpito on vas-
tuullista 

KHRM museossa 
noudatetaan vastuul-
lisesti talousarviota 
ja haetaan aktiivi-
sesti ulkopuolisia ra-
hoituksia.  

KHRM museo hankkeis-
taa aktiivisesti ja pyrkii 
tarttumaan ulkopuolisiin 
rahoitusmahdollisuuksiin. 

Jätettyjen ha-
kemusten lu-
kumäärä 
ja yhteis-
summa sekä 
saadut rahoi-
tukset ja han-
keavustukset. 

Kaksi rahoitushake-
musta jätetty, yhteis-
summa 120.000 e. 

Kiepin hankintojen val-
mistelua. Neuvoteltu 
lahjoitussopimus valo-
kuva-aineistosta. 

Kes-
ken 

 

Kokkola tasa-
painottaa taset-
taan 

KHRM museo pyrkii 
vähentämään vas-
tuullaan olevaa kiin-
teistömassaa ja kes-
kittymään museotoi-
minnan ytimeen. 

KHRM museo pyrkii va-
pautumaan taloutta rasit-
tavista kiinteistöistä, jotka 
eivät tue toimintaa. Koti-
seutuarkiston tulevai-
suutta tarkastellaan.  

Epätarkoituk-
senmukai-
sista kiinteis-
töistä luopu-
misen etene-
minen. 

Kokoelmien säilytystilo-
jen vaihtoehtojen selvit-
tely etenee työryh-
mässä. 

Kes-
ken 

 

Kuntaorgani-
saatiomme on 
muuntautumis-
kykyinen 

KHRM museossa 
henkilökunnan osaa-
miset kohdennetaan 
organisaation tulok-
sellisuuden kannalta 
oikeisiin tehtäviin. 

Oleelliset kompetenssit 
kohdentuvat KHRM muse-
ossa alueellisen vastuu-
museon ja kaupunginmu-
seon ydinpalvelutehtäviin. 

Toimenkuvien 
tarkoituksen-
mukaisuus 
ydinpalvelu-
tehtävän ja 
alueellisen 
vastuumu-
seon tehtä-
vien kannalta. 

Yleisötyön ja tietopalve-
luamanuenssien toimet 
täytetään 1.8.2021 al-
kaen. 

Kes-
ken 

 

Kuntaorgani-
saatiomme on 

Kollektiivinen asian-
tuntujuus tuottaa 

Asiantuntijuus tuottaa 
KHRM museossa 

Museopalve-
lun toiminta-
kyky ja 

Itseohjautuvat asiantun-
tijatiimit tuottavat kollek-
tiivista johtajuutta. 

Kes-
ken 
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muuntautumis-
kykyinen 

KHRM museossa ja-
ettua johtajuutta. 

toimivaltaa hierakkisen 
aseman sijasta. 

asiantunte-
vuus sekä 
niistä saatu 
mahdollinen 
palaute. 

 

Kokkolan kau-
punki on tun-
nettu hyvästä 
ja korkeatasoi-
sesta osaami-
sesta 

KHRM museossa 
henkilöstön osaamis-
tarpeet tunnistetaan 
ja osaamisen kehit-
tämistä tuetaan 
suunnitelmallisesti. 

KHRM museossa henki-
löstölle hankitaan tarvitta-
via kohdennettuja ja täy-
dennyskoulutuksia sekä 
tuetaan jatkokouluttautu-
mista.  

Koulutusten 
osuvuus tar-
peisiin näh-
den ja niihin 
osallistunei-
den määrä 
sekä suorite-
tut koulutuk-
set tai opin-
not. 

Henkilökunnan osaa-
mista vahvistetaan 
osaamistarpeisiin vas-
taavin koulutuksin. Aka-
teemisia jatkotutkintoja 
tekeillä, 3 henkilöä. 

Kes-
ken 

 

Kuntaorgani-
saatiomme on 
muuntautumis-
kykyinen 

KHRM museo-orga-
nisaation rajapintoja 
pyritään häivyttä-
mään kumppanuuk-
sien ja ulkopuolisten 
osaamisten hyödyn-
tämiseksi.  

KHRM museossa ediste-
tään sujuvia ja avoimia 
yhteistyömalleja kumppa-
neiden kanssa. 

Kumppanuuk-
sien luku-
määrä ja si-
toutuminen 
yhteistyöhön. 

KHRM toimii aktiivisesti 
verkostoissaan ja avaa 
uusia yhteistyöpintoja 
yhteiskunnan eri sekto-
reilla. 

Kes-
ken 

 

 
 
Talous 
 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 13 500 € 1 348 € 10,0 % 168,1 % 503 € 4 817 €
Maksutuotot 6 600 € 0 € 0,0 % -100,0 % 120 € 120 €
Tuet ja avustukset 30 500 € 25 087 € 82,3 % -51,7 % 51 964 € 83 178 €
Muut toimintatuotot 20 300 € 1 631 € 8,0 % 75,6 % 928 € 31 656 €
Valmistus omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 70 900 € 28 066 € 39,6 % -47,6 % 53 516 € 119 771 € 
Henkilöstökulut -790 584 € -234 994 € 29,7 % 2,3 % -229 662 € -769 720 €
Palvelujen ostot -103 367 € -23 720 € 22,9 % -37,8 % -38 114 € -143 208 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -50 500 € -7 360 € 14,6 % -71,1 % -25 480 € -60 698 €
Avustukset -5 200 € 0 € 0,0 %  0 € -50 €
Muut toimintakulut -402 446 € -132 966 € 33,0 % -4,2 % -138 847 € -398 272 €

TOIMINTAKULUT -1 352 097 € -399 041 € 29,5 % -7,7 % -432 103 € -1 371 948 €

TOIMINTAKATE -1 281 197 € -370 975 € 29,0 % -2,0 % -378 587 € -1 252 178 €
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3.2.21 Sivistyslautakunta - Nuorisopalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset tavoit-
teet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toimen-
pide Mittari Toteuma 

30.4 Tila 

1. Talousarvio, 
käyttötalous ja 
investoinnit 

Tulot: 205 550€ 

Menot: -1 934 
777€ 

Netto: -1 729 
227€ 

Investoinnit: 0€ 

Talousarvi-
ossa pysymi-
nen, seu-
ranta kuu-
kausittain 

Toimintojen toteuttami-
nen ja asetettujen tavoit-
teiden toteuttaminen ta-
lousarvion raameissa 

Talousarvi-
ossa pysy-
minen 

Toiminta-
katteen to-
teutuma on 
23,4 % joka 
on ajanjak-
soon näh-
den hyvä. 

Kesken 

 

2. Sairauspois-
saolot 

31.12.2018 = 
400 kalenteripv, 
17 pv/palvelu-
suhde Sairaus-
lomasijaisten 
kustannukset 
2018 = 0€. 

31.12.2018 = 
x-10% kalen-
teripv, x 
pv/palvelus-
suhde Sijais-
kulujen puo-
littaminen 

Henkilöstön työhyvin-
voinnin seuranta 

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä. 

Sairaus-
poissaolo-
tietoja ei 
ole saatu. 

Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2018 = 11 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Työturvallisuuden vaali-
minen 

Työtapatur-
mien 
määrä. 

Ei työtapa-
turmia. 

Kesken 

 
4. Henkilöstö-
suunnitelma 

2021 suunni-
telma 

Vakituiset = 22 
kpl 

Määräaikaiset = 
2,5 kpl  

Yhteensä = 24,5 
kpl 

Henkilöstö-
suunnitel-
massa pysy-
minen, mää-
räaikaisten 
vähentymi-
nen 

Henkilöstösuunnitelman 
noudattaminen. Muutok-
sena: yhden (1) henkilö-
työvuoden vähennys 
(siirto sivistyskeskuk-
seen LYK-koordinaa-
tioon) 

Henkilöstö-
suunnitel-
mien mu-
kaisen 
henkilöstö-
resurssin 
käyttö toi-
minta-
vuonna.  

Henkilöstö-
resurssin 
käyttö ei 
ole toteutu-
nut suunni-
telman mu-
kaan, neljä 
työntekijää 
on siirtynyt 
toisen työn-
antajan pal-
velukseen 
ja paikkoja 
ei ole täy-
tetty. 

Kesken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilaisten 
tyytyväisyys pal-
veluihin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden 
vähentämi-
nen 

Toimintokohtaisten asia-
kaspalautteiden kerää-
minen 

Palautteen 
määrä ja 
saadun pa-
lautteen 
paranemi-
nen 

Asiakaspa-
lautteita on 
kerätty toi-
mintojen 
päätyttyä 
suullisesti 
ja somen 
kautta. Ky-
selyitä ei 
ole toteu-
tettu. 

Kesken 

 

6. Työtyytyväi-
syys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulokset 

Työhyvin-
voinnin para-
neminen 
vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

Nuorisopalvelujen työhy-
vinvointisuunnitelman 
noudattaminen 

Työhyvin-
vointiky-
selyn tulos-
ten parane-
minen 

Työhyvin-
vointiky-
selyn tulok-
set käsitel-
lään touko-
kuussa.  

Kesken 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palveluissa koroste-
taan asukas- ja 
asiakaslähtöisyyttä 
ja palvelurakennetta 
kehitetään kuntata-
louden ehdoilla 

Toimintojen toteutta-
minen talousarvion 
mukaisin resurssein 

Talousarviokehyk-
seen perustuva toi-
meenpano ja kuu-
kausittainen seu-
ranta 

Talousarvion toteu-
tuminen 

Toimintakatteen 
toteuma on 
23,4%. 

Kesken 

 

Palvelutuotannossa 
hyödynnetään digi-
talisaation mahdolli-
suuksia ja kehite-
tään kuntalaisille 
sähköisiä palveluja 

Digitalisaation mah-
dollisuuksien hyö-
dyntäminen toimin-
taprosessien suju-
voittamiseksi 

Sähköisen tilastoin-
tijärjestelmän laa-
jempi hyödyntämi-
nen 

Tilastojärjestelmän 
tuottamien tilastojen 
hyödyntäminen toi-
mintojen suunnitte-
lussa 

Sähköistä avus-
tusten hakua ei 
ole otettu käyt-
töön.  

Kesken 

 

Palveluprosessien 
selkeys ja asiakas-
lähtöisyys 

Aito kohtaaminen ja 
nuorten hyvinvoin-
nin, kasvun, it-
senäistymisen ja 
osallisuuden tukemi-
nen. Tavoitteena 35 
000 kohtaamisker-
taa  

Nuorten kohtaami-
nen nuorisotiloilla, -
tapahtumissa, liikku-
vassa nuoriso-
työssä, osallisuus-
toiminnassa, kult-
tuurisessa nuoriso-
työssä ja muissa 
ympäristöissä nuori-
sokulttuurin muutos 
tunnistaen 

Nuorisotilojen,- ta-
pahtumien, osalli-
suustoiminnan ja 
kulttuurisen nuoriso-
työn kohtaamien 
nuorten määrä 

Käyntikerrat nuo-
risotiloilla 3415.  

Nuorisotapahtu-
mia ei ole järjes-
tetty, kulttuuri-
sessa toimin-
nassa on toteu-
tettu 4 pienryh-
mää. 

Rokkikoulun op-
pilaita 132 ja 
käyntikertoja 
3227. 

Kesken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Kokkola toimii aktii-
visena kumppanina 
alueen yrityksille; ta-
voitteenaan tukea 
yritysten kasvua, 
kansainvälisyyttä ja 
uusien työpaikkojen 
syntyä 

Koulutukseen ja työ-
elämään pääsyn tur-
vaaminen sekä kou-
lupudokkuuden eh-
käiseminen 

Kohdennettu nuori-
sotyö on osaltaan 
ehkäisemässä kou-
lupudokkuutta ja tu-
kemassa nuoria pal-
velujen kiinnittymi-
sessä 

Etsivän nuorisotyö 
ja Ohjaamon osallis-
tujamäärän säilymi-
nen vuoden 2018 
tasolla. Työtreenitoi-
minnan hakijoiden ja 
osallistujien määrän 
säilyminen nykyi-
sellä tasolla 

Etsivän nuoriso-
työn asiakkuudet 
144, joista uusia 
tavoitettuja nuo-
ria 45. 

Ohjaamon asiak-
kaat 19 nuoriso-
palveluiden re-
surssilla. 

Työtreenitoimin-
taa ei järjestetä 
pandemiatilan-
teesta johtuen.  

Kesken 

 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Nuorisotyötä toteu-
tetaan koko kaupun-
gin alueella tilanteen 
ja tarpeen edellyttä-
mällä tapaa 

Yhteisöllistä ja koh-
dennettua nuoriso-
työtä toteutetaan 
keskustan lisäksi 
Kälviällä, Lohtajalla 
ja Ullavassa. Toteu-
tetaan liikkuvaa 
nuorisotyötä nuori-
sotilapalveluiden 
katvealueilla 

Nuorisotilojen kävi-
jämäärän säilymi-
nen vuoden 2018 
tasolla. Liikkuvan 
nuorisotyön kohtaa-
mien nuorten määrä 

Nuorisotiloilla 
3415 käyntiker-
taa. 

Liikkuvaa nuori-
sotyötä on tehty 
satunnaisesti 
kauppakeskuk-
sissa ja nuorten 
suosimissa pai-
koissa.  

Kesken 
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Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Nuorten harrastus-
tamisen osallistu-
miskynnystä madal-
letaan 

Nuorten harrastus-
toiminnan tuke-
miseksi lisätään laji-
kokeiluja nuorisoti-
loilla ja niiden 
kautta. Harrastamis-
avustusta myönne-
tään harkinnanvarai-
sesti 

Lajikokeilujen määrä 
ja osallistujien 
määrä. Harrastustoi-
mintaan myönnetty-
jen tukien määrä 

Lajikokeiluita ei 
ole järjestetty 
pandemiatilan-
teesta johtuen.  

Harrastetoimin-
taan ei ole haettu 
tukea. 

Kesken 

 

Kokkolan maineen 
nostaminen sivistys-
kaupunkina 

Nuorisopalvelujen ja 
koulujen yhteistyön 
kehittäminen ja eh-
käisevän päihdetyö 
tekeminen 

Koulunuorisotyö tu-
kee koulun kasva-
tustehtävää ja nuo-
ren kehitystä. Ehkäi-
sevää päihdetyötä 
toteutetaan mm. Et-
sivän nuorisotyön, 
Ankkuritiimin ja nuo-
risotilatyön myötä 

Koulunuorisotyössä 
kohdattujen nuorten 
määrä lisääntyy 
vuodesta 2018. En-
naltaehkäisevässä 
päihdetyössä elä-
mysreittiin osallistu-
jien määrä ja monia-
lainen työryhmätoi-
minta. 

Koulunuoriso-
työssä on koh-
dattu 8074 
nuorta.  

Elämysreitti to-
teutettiin stream-
tapahtumana ja 
siihen osallistui-
vat 7.-8. -luokka-
laiset. 

Nuorisopalve-
luista on osallis-
tuttu 9 monialai-
seen työryh-
mään, joissa on 
käsitelty nuorten 
päihteidenkäyt-
töä. 

Kesken 

 

Lapsen oikeuksien 
ja lapsiystävällisyy-
den edistäminen 

Hyväksytyn toimin-
tasuunnitelman mu-
kaisten toimenpitei-
den toteuttaminen 

1. Osallisuuden 
edistäminen 2. Har-
rastustoiminnan 
edistäminen 3. Lap-
sen oikeuksien tun-
nettavuuden lisää-
minen 

Nuorisopalveluiden 
osallisuustoiminnan 
tavoittamien nuorten 
määrän lisääntymi-
nen. Toteutettujen 
lajikoulujen määrä ja 
osallistujien määrä.  

Nuorten tapahtu-
matyöryhmää ei 
ole aloitettu, yksi 
nuorten toiminta-
ryhmä on ko-
koontunut tue-
tusti. 

Lajikokeiluita ei 
ole toteutettu. 

Kesken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

Kokkola tarjoaa kun-
talaisille mahdolli-
suuden kehittää 
omaa asuin- ja 
elinympäristöään 

Kuntalaisten oman 
aktiivisuuden tuki 

Vastuualueen hallin-
noimien tilojen teho-
kas käyttö harras-
tustoiminnassa. 
Nuorten toimintaryh-
mien tukeminen 
avustusten myötä 

Myönnettyjen käyt-
tölupien määrä säi-
lyy tai nousee verra-
ten vuoteen 2018. 
Myönnettyjen avus-
tusten prosentuaali-
nen osuus avustus-
määrärahaan näh-
den 

Tilojen käyttölu-
pia on alku-
vuonna myön-
netty 5. 

Erityis- ja koh-
deavustuksista 
on myönnetty 
2,11% ja kump-
panuusavustuki-
sista on myön-
netty 100%.  

Kesken 

 

Kokkola tarjoaa kun-
talaisille mahdolli-
suuden kehittää 
omaa asuin- ja 
elinympäristöään 

Nuorten osallisuus 
toiminnan suunnitte-
lussa 

Nuorisovaltuusto ja 
nuorisotila- ja tapah-
tumatoiminnan 
suunnittelu yhdessä 
nuorten kanssa 

Osallistuneiden 
nuorten määrä säi-
lyy vuoden 2018 ta-
solla. Nuorisoval-
tuuston käsittele-
mien asioiden 
määrä säilyy vuo-
den 2018 tasolla 

Uusi nuorisoval-
tuusto aloitti toi-
mintansa 
23.1.2021. 

Nuorisovaltuus-
ton kokouksia 5 
ja käsiteltyjen 
asioiden määrä 
31.  

Kesken 
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RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan kaupunki 
on pidetty ja houkut-
televa työnantaja 

Työhyvinvoinnin 
edistäminen 

Toteutetaan hyväk-
sytyn työhyvinvointi-
suunnitelman toi-
menpiteet 

Työhyvinvointiky-
selyn tulosten para-
neminen 

Työhyvinvointiky-
selyn tulokset 
käsitellään tou-
kokuussa. 

Kesken 

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Sivistystoimen sisäi-
sen yhteistyön kehit-
täminen 

Kehitetään sivistys-
toimen yhteistoimin-
nallisia prosesseja 
yhdessä muiden 
vastuualueiden 
kanssa 

Vuosittainen arvi-
ointi prosessien ke-
hittymisestä ja yh-
teistoiminnallisten 
tiimien työn tulok-
sista 

Yhteistoiminnal-
listen tiimien ar-
viointi ja mahdol-
linen uudelleen-
järjestely teh-
dään valtuusto-
kauden vaihdok-
sen yhteydessä. 

Kesken 

 

 
 
Talous 
 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 0 € 242 €  118,2 % 111 € 706 €
Maksutuotot 48 700 € 13 695 € 28,1 % -16,1 % 16 318 € 36 352 €
Tuet ja avustukset 142 500 € 73 333 € 51,5 % 50,9 % 48 583 € 129 750 €
Muut toimintatuotot 14 350 € 4 518 € 31,5 % 58,9 % 2 843 € 12 938 €
Valmistus omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 205 550 € 91 789 € 44,7 % 35,3 % 67 855 € 179 745 € 
Henkilöstökulut -1 053 784 € -326 081 € 30,9 % -0,2 % -326 640 € -984 140 €
Palvelujen ostot -226 248 € -22 447 € 9,9 % -17,5 % -27 206 € -139 674 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -52 310 € -5 142 € 9,8 % -34,8 % -7 882 € -47 130 €
Avustukset -132 600 € -1 214 € 0,9 % -97,6 % -50 905 € -98 799 €
Muut toimintakulut -470 120 € -140 762 € 29,9 % -7,4 % -151 998 € -453 037 €

TOIMINTAKULUT -1 935 062 € -495 646 € 25,6 % -12,2 % -564 632 € -1 722 780 €

TOIMINTAKATE -1 729 512 € -403 857 € 23,4 % -18,7 % -496 777 € -1 543 034 €
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3.2.22 Sivistyslautakunta - Liikuntapalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset tavoit-
teet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toimen-
pide Mittari Toteuma 

30.4 Tila 

1. Talousarvio, 
käyttötalous ja 
investoinnit 

 
Talousarvi-
ossa pysymi-
nen, seu-
ranta kuu-
kausittain 

Talousarviokehyksen ja 
talousohjelman pohjalta 
laaditun talousarvion to-
teutumisen seuranta 
kuukausittain. 

Talousarvi-
ossa pysy-
minen 

Toiminta-
katteen to-
teutuma on 
33 %, joka 
on edellistä 
vuotta hei-
kompi. 

Kesken 

 

2. Sairauspois-
saolot 

31.12.2017 = 
316 kalenteripv, 
11,7 pv/palvelu-
suhde Sairaus-
lomasijaisten 
kustannukset 
2017 = 9 999€. 

31.12.2018 = 
x-10% kalen-
teripv, x 
pv/palvelus-
suhde Sijais-
kulujen puo-
littaminen 

Henkilöstön hyvinvoinnin 
seuranta. Toimenpiteet 
yhteistyössä henkilöstön, 
henkilöstöpalvelujen ja 
työterveyden kanssa. 

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä. 

Tietoja ei 
olla saatu 
uudesta 
HR-järjes-
telmästä. 

Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 
0 kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Riskien arviointien ja tur-
vallisuussuunnitelmien 
toteuttaminen 

Työtapatur-
mien 
määrä 

Ei työtapa-
turmia 

Kesken 

 
4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = 21 
kpl 

Määräaikaiset = 
8 kpl  

Yhteensä = 29 
kpl 

Henkilöstö-
suunnitel-
massa pysy-
minen, mää-
räaikaisten 
vähentymi-
nen 

Henkilöstösuunnitelman 
noudattaminen 

Henkilöstö-
suunni-tel-
man mu-
kaisen 
henkilöstö-
resurssin 
käyttö toi-
minta-
vuonna 

Palvelujen 
koronarajoi-
tusten takia 
henkilöstö-
resurssin 
käyttö on 
ollut suun-
niteltua pie-
nempi.  

Kesken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilaisten 
tyytyväisyys pal-
veluihin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden 
vähentämi-
nen 

Asiakaspalautteen aktii-
vinen vastaanottaminen, 
käsittely ja huomiointi 
palvelujen järjestämi-
sessä ja kehittämisessä 

Palauttei-
den määrä 
ja tyyppi 
sekä kun-
talaisky-
selyjen tu-
lokset 

Palautejär-
jestelmän 
kautta saa-
dut palaut-
teet (50 kpl) 
ja muut on 
käsitelty toi-
menpide-
suunnitel-
man mukai-
sesti. Moit-
teet ulkolii-
kuntapaik-
kojen kun-
nossapi-
dosta li-
sääntyivät 
selvästi ta-
lousohjel-
man leik-
kausten 
seurauk-
sena.  

Kesken 

 

6. Työtyytyväi-
syys 

Vuoden 2019 
kyselyn tulokset 

Työhyvin-
voinnin para-
neminen 
vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

Työhyvinvointisuunnitel-
man toteuttaminen 

Työhyvin-
vointi-kyse-
lyn tulosten 
myöntei-
nen kehitys 

Työhyvin-
vointisuun-
nitelmat on 
laadittu 
osaan yksi-
köistä 

Kesken 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palvelutuotannossa 
hyödynnetään digi-
talisaation mahdolli-
suuksia ja kehite-
tään kuntalaisille 
sähköisiä palveluja 

Digitalisaation mah-
dollisuuksien hyö-
dyntäminen ja säh-
köisten palvelujen 
laajentaminen 

Sähköisen asioinnin 
lisääminen (mm. 
vuorovaraukset, ryh-
miin ilmoittautumi-
set). Sähköisen 
avustusjärjestelmän 
käytön laajentami-
nen myös ohjaustoi-
minta-avustusten 
hakuun ja käsitte-
lyyn. 

Sähköisten palvelu-
jen käyttömäärien 
myönteinen kehitys. 
Sähköisten avustus-
hakemusten osuus 
100% (kohde-, kou-
lutus-, erityisavus-
tukset) ja ohjaustoi-
minta-avustukset 
60% 

Sähköisten pal-
velujen käytön 
kehitys on ollut 
tavoitteen mukai-
nen kohde- ja 
koulutusavustus-
hakemusten 
osalta. 

Kesken 

 

Kokkola luo toimi-
vaa verkostoa sote- 
ja maakuntapalve-
luissa sekä tekee tii-
vistä yhteistyötä si-
dosryhmien kanssa 
palvelujen järjestä-
misessä 

Toimiva terveyslii-
kunnan verkosto 
sote-palvelujen ja 
muiden sidosryh-
mien kanssa erityi-
sesti riskiryhmien ta-
voittamiseksi ja akti-
voimiseksi 

Liikunta- ja elintapa-
neuvonta-prosessin 
tavoitettavuuden ja 
jatkuvuuden kehittä-
minen eri toimijoi-
den terveysliikunta-
palvelujen yhteis-
työllä 

Liikuntaneuvonnan 
asiakasmäärän ke-
hitys (yksilö-/ryhmä-
neuvonta). Liikunta-
ryhmiin osallistunei-
den määrä. Erityislii-
kuntakortti palvelun 
käyttö 

Liikuntaneuvon-
nan osalta kehi-
tetty elintapaneu-
vonnan proses-
seja yhteistyössä 
Soite 2.0. hank-
keen kanssa. 
Elintapavalmen-
nuksen etäneu-
vonta pilotti-
ryhmä käynnistyi 
hyvin. Koronara-
joitusten takia 
ohjatut liikunta-
ryhmät ovat pää-
osin ollut tauolla 
muutamia pien- 
ja erityisryhmiä 
lukuunottamatta.  

Kesken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Monipuolisten ja 
saavutettavien liik-
kumisolosuhteiden 
ja suorituspaikkojen 
ylläpitäminen ja ke-
hittäminen 

Osallistuminen lii-
kunta- ja ulkoiluolo-
suhteiden korjaus- 
ja kehittämishank-
keiden toteuttami-
seen suunnitelman 
mukaisesti  

Toteutetut liikunta-
paikkahankkeet ja 
ylläpidettävien paik-
kojen määrän kehi-
tys. Urheilupuisto 
olosuhteiden hanke-
suunnittelun etene-
minen 

Liikuntapaikka-
hankkeiden (mm. 
Roskaruka ja 
skeittpaikat) 
suunnittelupro-
sessit ovat eden-
neet tavoitteiden 
mukaisesti. Laa-
jalahden kehittä-
miseen myönnet-
tiin valtionavusta. 
Ulkoliikuntaselvi-
tystä käsitelttiin 
lautakunnassa ja 
kaupunginhalli-
tuksessa. 

Kesken 

 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Lasten ja nuorten 
sekä avoimen että 
seurapohjaisen lii-
kuntaharrastustoi-
mintaan osallistumi-
sen mahdollistami-
nen 

Harraste- /höntsälii-
kunnan järjestämi-
nen yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa. 
Vähävaraisten las-
ten ja nuorten liikun-
nanharrrastamisen 
tukeminen  

Avoimien ja höntsä -
vuorojen myöntei-
nen kehitys. 
Lasten ja nuorten 
harrastustoimintaan 
myönnettyjen tukien 
määrä (seuratoi-
minta / omatoiminen 
liikunta) 

Koronarajoituk-
set ovat vähentä-
neet Höntsä- ja 
avoimien vuoro-
jen määrä. 

Kesken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 
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Kokkola tarjoaa kun-
talaisille mahdolli-
suuden kehittää 
omaa asuin- ja 
elinympäristöään 

Seura- ja yhdistys-
toiminnan sekä kun-
talaisten oman aktii-
visuuden tukeminen  

Liikuntaseurojen ja 
muiden liikuntaa jär-
jestävien toimijoiden 
toimintaedellytysten 
turvaaminen tilojen 
käytön ja muiden 
aktivointitoimenpitei-
den myötä. 

Avustusmääräraho-
jen, hankkeiden ja 
tapahtumien mää-
rän kehitys. 
Tilojen käyttötuntien 
ja -asteiden kehitys. 

Koronarajoituk-
set ovat vaikutta-
neet merkittä-
västi seurojen ja 
yhdistysten toi-
minta- ja tilojen 
käyttö -mahdolli-
suuksiin.  

Kesken 

 

Hyödynnetään sys-
temaattisesti moni-
puolisia ja asu-
kasystävällisiä ka-
navia kuntalaisten ja 
päättäjien vuoropu-
helussa 

Monipuolisten ja 
asiakasystävällisten 
kanavien hyödyntä-
minen kuntalaisten 
ja päättäjien vuoro-
puhelussa 

Aktiivisen sähköisen 
palveluviestinnän yl-
läpitäminen. Muiden 
vuorovaikutteisten 
kohtaamisten ja vai-
kuttamismahdolli-
suuksien tarjoami-
nen 

Viestintäkanavien 
käytön myönteinen 
kehitys. Kuntalais-
ten osallisuutta edis-
tävien toimenpitei-
den ja tilaisuuksien 
määrän kehitys. 

Uudet verkkosi-
vut otettiin käyt-
töön ja muiden 
viestintäkanavien 
käytön kehitys 
on ollut tavoit-
teen mukainen. 
Järjestökysely 
koronapande-
mian vaikutuk-
sista tehtiin.  

Kesken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan talouden-
pito on vastuullista 

Liikuntapalvelujen 
tehokas ja taloudelli-
nen järjestäminen  

Monipuolisten ter-
veyttä ja hyvinvoin-
tia edistävien liikun-
tapalvelujen tuotta-
minen ja kehittämi-
nen. Aktiivinen han-
ketoiminta 

Vastuualueen tilin-
päätöksen netto, lii-
kuntatoiminnan me-
nojen (€/asukas), 
muiden tunnusluku-
jen ja TEA-viisari tu-
loksen kehitys. Han-
ketoiminnan toteutu-
minen 

Liikuntapaikkojen 
ja -palvelujen ko-
ronarajoitusten 
takia käyttötunti- 
ja tulokertymä ta-
voitteet eivät ole 
toteutuneet alku-
vuoden osalta. 
Myönteisiä han-
kerahoituspää-
töksiä on saatu. 

Kesken 

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Yhteistoiminnalli-
suuden vahvistami-
nen sivistyspalve-
luissa ja muiden 
keskeisten kumppa-
nien kanssa 

Kehitetään sivistys-
toimen yhteistoimin-
nallisia prosesseja 
yhdessä muiden 
vastuualueiden 
kanssa 

Vuosittainen arvi-
ointi prosessien ke-
hittymisestä ja yh-
teistoiminnallisten 
tiimien työstä 

Arviointi ja mah-
dollinen uudel-
leenjärjestely 
tehdään valtuus-
tokauden vaih-
doksen yhtey-
dessä. 

Kesken 

 

 
  
Talous 
 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 1 137 500 € 198 694 € 17,5 % -38,7 % 324 081 € 800 080 €
Maksutuotot       
Tuet ja avustukset 0 € 13 935 €  -53,5 % 30 000 € 16 065 €
Muut toimintatuotot 828 100 € 232 394 € 28,1 % 9,4 % 212 494 € 722 794 €
Valmistus omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 1 965 600 € 445 023 € 22,6 % -21,5 % 566 575 € 1 538 939 € 
Henkilöstökulut -961 350 € -240 991 € 25,1 % -11,8 % -273 273 € -798 825 €
Palvelujen ostot -1 921 885 € -594 213 € 30,9 % -2,6 % -609 863 € -1 708 763 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -83 800 € -13 325 € 15,9 % -12,0 % -15 134 € -54 217 €
Avustukset -181 000 € -1 003 € 0,6 % -4,9 % -1 055 € -195 037 €
Muut toimintakulut -2 777 180 € -901 526 € 32,5 % 4,3 % -864 088 € -2 567 794 €

TOIMINTAKULUT -5 925 215 € -1 751 058 € 29,6 % -0,7 % -1 763 413 € -5 324 635 €

TOIMINTAKATE -3 959 615 € -1 306 035 € 33,0 % 9,1 % -1 196 838 € -3 785 696 €
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3.2.23 Kaupunkirakennelautakunta   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

1. Talousar-
vio, käyttö-
talous ja in-
vestoinnit 

 
Talousarvi-
ossa pysy-
minen, seu-
ranta kuu-
kausittain 

Talousarviokehykseen 
perustuva talousarvio 
ja sen toteutumisen 
kuukausittainen seu-
ranta. Pitkän aikavälin 
investointisuunnitelmat 
sovitetaan talousta-
voitteeseen ja suunni-
telmilla varaudutaan 
myös korjausvelan 
pienentämiseen 

Talousarvi-
ossa pysymi-
nen. Seura-
taan kustan-
nusten muo-
dostumista 
työmailla ja 
Unit4 -järjes-
telmällä. Teh-
dään tarvitta-
via korjaavia 
toimenpiteitä. 

Tulojen toteutuma% on lä-
hes samalla tasolla kuin 
viime vuonna vastaavana 
ajankohtana talousarvioon 
nähden. Menojen toteu-
tuma% on 2,2 % suurempi 
kuin vuoden 2020 huhti-
kuussa. Liikenneväylien 
kunnossapitoon on men-
nyt n. 430 500 euroa 
enemmän kuin viime 
vuonna vastaavana ajan-
kohtana. Toimitilojen läm-
mitykseen on mennyt n. 
210 600 euroa ja alueiden 
kunnossapitoon n. 182 
600 euroa enemmän kuin 
alkuvuodesta 2020.  

Ei 
aloi-
tettu 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 = 
10 699 kalen-
teripv 

31.12.2018 
= 9 132 ka-
lenteripv 

  

31.12.2018 
= x-10% ka-
lenteripv, x 
pv/palvelus-
suhde Si-
jaiskulujen 
puolittami-
nen 

Työhyvinvointiin pa-
nostaminen. Avoimien 
toimien täyttäminen 
henkilöstösuunnitel-
man mukaisesti. Kou-
lutus, tehtävänkierto, 
aktiivisen tuen tehos-
taminen. 

Sairauspois-
saolojen 
määrän pitä-
minen vuo-
den 2017 läh-
tötasoa alem-
pana. Seura-
taan erityi-
sesti 1 - 3 
päivän pois-
saoloja. 

Järjestelmävaihdoksesta 
johtuen sairauspoissaolo-
raportteja ei ole saatavilla. 

Kes-
ken 

 

3. Työtapa-
turmat 

31.12.2017 
= 530 kalen-
teripv 

31.12.2018 
= 372 kalen-
teripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Koulutus ja seuranta; 
ergonomia- ja työtur-
vallisuus. Esimies- ja 
ohjaustyöhön panosta-
minen sekä huomio 
työparityöskentelyyn ja 
ergonomiaan fyysisesti 
vaativissa työtehtä-
vissä. Turvallisuus-
koordinaattorin tehtä-
vien järjestäminen. 

Työvuoden 
läpivienti il-
man työtapa-
turmia. 

Järjestelmävaihdoksesta 
johtuen tapaturmaraport-
teja ei ole saatavilla. 

Kes-
ken 

 

4. Henkilös-
tösuunni-
telma 

Vakituiset 
= 446,22 kpl 

  

Henkilöstö-
suunnitel-
massa py-
syminen, 
määräai-
kaisten vä-
hentyminen 

Toiminta ja palvelut 
sovitetaan tasolle, jota 
voidaan ylläpitää ny-
kyisellä henkilöstö-
määrällä. 

Henkilöstö-
suunnitelmien 
mukaisen 
henkilöstöre-
surssin käyttö 
toiminta-
vuonna. 

Henkilöstösuunnitelman 
mukaisesti. 

Kes-
ken 

 

5. Asiakas-
tyytyväisyys 
ja asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunkilais-
ten ja yhteis-
työkumppa-
neiden tyyty-
väisyys pal-
veluihin. 

Negatiivis-
ten asiakas-
palautteiden 
vähentämi-
nen 

Asiakaspalautejärjes-
telmän hyödyntäminen 
toiminnan kehittämi-
sessä. Kuntalaisky-
selyn tulostason pitä-
minen samalla tasolla 
vuoden 2017 kanssa. 

Asiakaspa-
lautteiden 
määrän ja 
laadun seu-
ranta. Toteu-
tuneet yhteis-
työsopimuk-
set. Kunta-
laiskyselyssä 
saatava pal-
velutasoarvio. 

Asiakaspalautejärjestelmä 
on ollut 15.05. käytössä 
kaksi vuotta. Yhteenveto 
palautejärjestelmän tulok-
sista laaditaan lautakun-
tien käsiteltäväksi. 

Kes-
ken 
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6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulok-
set 

Työhyvin-
voinnin pa-
raneminen 
vuosittai-
sessa työ-
hyvinvointi-
kyselyssä 

Kehityskeskustelut ja 
niihin liittyvät työhyvin-
vointipajat. Kehittämis-
suunnitelman mukai-
set henkilöstöön liitty-
vät toimenpiteet saa-
dun palautteen poh-
jalta. 

Seurataan 
kehittämis-
kohteiden to-
teutumista 
vuoden ai-
kana. Käyty-
jen kehitys-
keskustelui-
den määrä. 

Kehityskeskustelut aloi-
tettu. 

Kes-
ken 

 

  
Talous 
 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 18 930 244 € 6 230 843 € 32,9 % 4,4 % 5 968 696 € 18 629 378 €
Maksutuotot 1 192 446 € 114 900 € 9,6 % 4,0 % 110 534 € 1 103 160 €
Tuet ja avustukset 175 800 € 0 € 0,0 %  0 € 270 797 €
Muut toimintatuotot 33 569 475 € 11 832 631 € 35,2 % -0,5 % 11 887 267 € 33 541 480 €
Valmistus omaan käyttöön 1 930 709 € 120 076 € 6,2 % -19,2 % 148 544 € 1 712 562 €

TOIMINTATUOTOT 55 798 674 € 18 298 451 € 32,8 % 1,0 % 18 115 041 € 55 257 377 € 
Henkilöstökulut -18 818 338 € -5 584 471 € 29,7 % -0,4 % -5 609 570 € -17 922 911 €
Palvelujen ostot -17 322 312 € -6 005 393 € 34,7 % 16,2 % -5 169 263 € -17 721 283 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 887 440 € -3 130 447 € 35,2 % 12,9 % -2 771 575 € -8 569 536 €
Avustukset -48 500 € 0 € 0,0 %  0 € -44 543 €
Muut toimintakulut -8 176 902 € -2 325 954 € 28,4 % 12,3 % -2 070 516 € -6 917 657 €

TOIMINTAKULUT -53 253 493 € -17 046 265 € 32,0 % 9,1 % -15 620 924 € -51 175 931 €

TOIMINTAKATE 2 545 181 € 1 252 187 € 49,2 % -49,8 % 2 494 116 € 4 081 446 €
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3.2.24 Kaupunkirakennelautakunta - Hallinto   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

1. Talousar-
vio, käyttö-
talous ja in-
vestoinnit 

 
Talousarvi-
ossa pysymi-
nen, seuranta 
kuukausittain 

Pitkän aikavälin 
investointisuunni-
telmat sovitetaan 
taloustavoittee-
seen ja suunnitel-
milla varaudu-
taan myös kor-
jausvelan pienen-
tämiseen. 

Hallinnon 
kustannus-
ten muo-
dostumisen 
seuranta. 
Riittävien 
resurssien 
varaami-
nen. 

Hallinnon henkilöstön siirty-
minen suoraan vastuualu-
eille näkyy tulojen toteutu-
massa. Menojen toteu-
tuma% on lähes samalla ta-
solla kuin viime vuonna vas-
taavana ajankohtana ta-
lousarvioon nähden. 

Ei aloi-
tettu 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 = 
177 kalente-
ripv 

31.12.2018 = 
214 kalente-
ripv 

31.12.2019 = 
189 kalente-
ripv 

31.12.2018 = 
x-10% kalen-
teripv, x 
pv/palvelus-
suhde Sijais-
kulujen puolit-
taminen 

Työhyvinvointiin 
panostaminen. 
Koulutus, tehtä-
vänkierto, aktiivi-
sen tuen tehosta-
minen. 

Sairaspois-
saolojen 
seuranta 
erityisesti 
lyhyiden 1 - 
3 päivän 
poissaolo-
jen osalta. 

Järjestelmävaihdoksesta 
johtuen sairauspoissaolora-
portteja ei ole saatavilla. 

Kesken 

 

3. Työtapa-
turmat 

31.12.2017 = 
0 kalenteripv 

31.12.2018 = 
0 kalenteripv 

31.12.2019 = 
7 kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Koulutus ja seu-
ranta; er-
gonomiakoulutus. 
Esimies- ja oh-
jaustyöhön pa-
nostaminen. 

Kalente-
ripv/vuosi 

Järjestelmävaihdoksesta 
johtuen tapaturmaraportteja 
ei ole saatavilla. 

Kesken 

 

4. Henkilös-
tösuunni-
telma 

Vakituiset = 
6,8 kpl 

Määräaikaiset 
= 0 kpl  

Yhteensä = 
6,8 kpl 

Henkilöstö-
suunnitel-
massa pysy-
minen, mää-
räaikaisten 
vähentyminen 

Sairaspoissaolo-
jen vähentämi-
nen. Henkilöstö-
suunnitelman 
mukaiset rekry-
toinnit. 

Henkilökun-
tamäärä 

Henkilöstösuunnitelman 
mukaisesti. 

Toteutu-
nut 

 

5. Asiakas-
tyytyväisyys 
ja asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden vä-
hentäminen 

Yhteistyötä kol-
mannen sektorin 
kanssa lisätään. 
Huomioidaan 
asiakaspalautteet 
toiminnan kehit-
tämisessä. 

Toteutuneet 
yhteistoi-
mintasopi-
mukset ja 
toimintamal-
lit. Asiakas-
palautteiden 
määrä. 

Asiakaspalautejärjestelmä 
on ollut 15.05. käytössä 
kaksi vuotta. Yhteenveto 
palautejärjestelmän tulok-
sista laaditaan lautakuntien 
käsiteltäväksi. 

Kesken 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulok-
set 

Työhyvinvoin-
nin paranemi-
nen vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

Kehityskeskuste-
lut. Työhyvinvoin-
tipajat kyselyn 
pohjalta. Étsitään 
kehittämiskoh-
teet. 

Seurataan 
kehittämis-
kohteiden 
toteutumista 
vuoden ai-
kana esi-
merkiksi ke-
hittämiskes-
kusteluissa. 

Hallinnon kehityskeskuste-
lut pidetty 100%. 

Toteutu-
nut 

 

 
 



 66 1. Osavuosikatsaus 2021
 Kokkolan kaupunki

   

 

Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistra-
tegian tavoite Vastuualueen tavoite Vastuualueen toi-

menpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palvelutuotan-
nossa hyödyn-
netään digitali-
saation mah-
dollisuuksia ja 
kehitetään kun-
talaisille säh-
köisiä palveluja 

Viestinnän tehostaminen 
kaikilla Kaupunkiympäris-
tön osa-alueilla siten, 
että positiivisen ja raken-
tavan palautteen määrä 
kasvaisi. Tavoitteena on 
myös hyödyntää palaute-
palvelun kautta vastaan-
otettuja kehittämisideoita. 

Kaupunkiympäristön 
viestintätiimin toi-
minnan tehostami-
nen kaupungin vies-
tintäsuunnitelman 
mukaisesti ja vies-
tinnän tehostami-
nen. Asiakaspalau-
tejärjestelmän seu-
rannan ja tulosten 
arvioinnin kehittämi-
nen. 

Asiakaspa-
lautteen 
laadullinen 
arviointi ja 
määrän 
seuranta 
sekä ver-
tailu edelli-
seen vuo-
teen. 

Asiakaspalautejärjestelmä 
on ollut 15.05. käytössä 
kaksi vuotta. Yhteenveto 
palautejärjestelmän tulok-
sista ja vertailu edelliseen 
vuoteen laaditaan lautakun-
tien käsiteltäväksi. 

Kes-
ken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan talou-
denpito on vas-
tuullista 

Toiminnan ja resurssien 
toteuttaminen talousar-
vion mukaisesti siten, 
että siinä määriteltyihin 
tavoitteisiin päästään. 

Talouden ja toimin-
nan tiivis seuranta ja 
tarvittaessa muutok-
siin reagointi sekä 
sopeuttamistoimen-
piteet. 

Kuukausira-
portit to-
teumatietoi-
neen 

Hallinnon henkilöstön siirty-
minen suoraan vastuualu-
eille näkyy tulojen toteutu-
massa. Menojen toteu-
tuma% on lähes samalla ta-
solla kuin viime vuonna vas-
taavana ajankohtana ta-
lousarvioon nähden. 

Kes-
ken 

 

Kokkolan kau-
punki on pidetty 
ja houkutteleva 
työnantaja 

Henkilöstöpolitiikan to-
teuttaminen kaikilla osa-
alueilla siten, että resurs-
sit on kohdennettu oikei-
siin paikkoihin.  

Henkilöstöpolitii-
kassa tarvittaviin 
muutoksiin reagointi 
ja resurssien koh-
dentamisen ajanta-
saisuudesta huoleh-
timinen. 

Henkilöstö-
tyytyväisyy-
den seu-
ranta ja tu-
losten ver-
tailu edelli-
siin vuosiin. 
Henkilöstö-
resurssien 
seuranta 
yksikköta-
solla. 

Henkilöstötyytyväisyysky-
selyn tulokset käsitellään 
yksikkökohtaisesti työhyvin-
vointipajoissa. Tavoitteena 
on laatia yksikkökohtaiset 
työhyvinvointisuunnitelmat 
tavoitteineen. Henkilöstötyy-
tyväisyyskyselystä ei ole 
mahdollista eritellä hallin-
non osuutta. 

Kes-
ken 

 

Kuntaorgani-
saatiomme on 
muuntautumis-
kykyinen 

Vastuualueet ylittävän 
poikkihallinnollisen yh-
teistyön kehittäminen 
sekä tiimityön merkityk-
sen korostaminen. 

Henkilöstön osaami-
sen tunnistaminen 
ja kohdentaminen 
oikeisiin asioihin 
sekä tiimiajattelun 
edelleen kehittämi-
nen. Henkilöstön 
osaamiskartoituksen 
toteuttaminen. 

Osaamis-
kartoituk-
sen tulos-
ten analy-
sointi ja re-
surssien 
kohdenta-
misen seu-
ranta sekä 
saatava pa-
laute. 

Osaamiskartoitukset on 
otettu osaksi joka päiväistä 
toimintaa. Resurssit koh-
dennetaan toimintatarpeen 
mukaisesti. Jokaisen uuden 
rekrytoinnin kohdalla tarkas-
tetaan olemassa oleva työn-
kuva ja muutetaan vastaa-
maan toiminnan tarpeita en-
nen rekrytoinnin aloitta-
mista. Resurssien kohden-
tamiseen kiinnitetään eri-
tyistä huomiota. 

Kes-
ken 

 

 
 
 
 
 
 
  



1. Osavuosikatsaus 2021 
Kokkolan kaupunki

 67

   

 

Talous 
 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 80 887 € 20 500 € 25,3 % -91,4 % 237 451 € 742 854 €
Maksutuotot       
Tuet ja avustukset       
Muut toimintatuotot 111 237 € 14 018 € 12,6 % 0,5 % 13 953 € 55 812 €
Valmistus omaan käyttöön 57 200 € 0 € 0,0 %  0 € 53 700 €

TOIMINTATUOTOT 249 324 € 34 518 € 13,8 % -86,3 % 251 404 € 852 366 € 
Henkilöstökulut -425 327 € -120 170 € 28,3 % -61,3 % -310 791 € -986 377 €
Palvelujen ostot -325 300 € -101 079 € 31,1 % 12,6 % -89 778 € -282 409 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 202 € -821 € 7,3 % -63,2 % -2 230 € -6 071 €
Avustukset       
Muut toimintakulut -55 970 € -19 395 € 34,7 % -5,8 % -20 589 € -60 318 €

TOIMINTAKULUT -817 799 € -241 466 € 29,5 % -43,0 % -423 388 € -1 335 174 €

TOIMINTAKATE -568 475 € -206 948 € 36,4 % 20,3 % -171 984 € -482 808 €
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3.2.25 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset 
tavoitteet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

1. Talous-
arvio, 
käyttöta-
lous ja in-
vestoinnit 

 
Talousarvi-
ossa pysy-
minen, 
seuranta 
kuukausit-
tain 

Maanostoon 
myönnettyjen 
määrärahojen 
riittävyyden sekä 
käyttötalouden 
seuraaminen. 
Maan myynnistä 
saatujen tuotto-
jen seuranta. 

Menot ja tulot Käyttötalouden tulojen toteutuma% 
on 4,1% suurempi kuin vuoden 
2020 huhtikuussa. Tämä selittyy 
pääasiassa metsien myynnistä 
saaduilla tuloilla. Menojen toteu-
tuma% on on samalla tasolla kuin 
viime vuonna vastaavana ajankoh-
tana talousarvioon nähden. Inves-
tointien maan myynnistä saatavat 
tulot ovat nousseet viime vuodesta 
655 600 eurolla. Maanostoon on 
mennyt 141 100 euroa vähemmän 
kuin huhtikuussa 2020. 

Kes-
ken 

 

2. Sai-
rauspois-
saolot 

31.12.2017 
= 174 ka-
lenteripv 

31.12.2018 
= 181 ka-
lenteripv 

31.12.2019 
= 293 ka-
lenteripv 

31.12.2018 
= x-10% 
kalenteripv, 
x pv/palve-
lussuhde 
Sijaiskulu-
jen puolitta-
minen 

Työhyvinvointiin 
panostaminen. 
Avoimien toimien 
täyttäminen hen-
kilöstösuunnitel-
man mukaisesti. 
Koulutus, tehtä-
väkierto, aktiivi-
sen tuen tehosta-
minen. 

Seurataan sai-
rauspoissolojen 
kehitysta. Erityi-
sesti seurataan 
1 - 3 päivän 
poissoloja. Ka-
lenteripäivät. 

Järjestelmävaihdoksesta johtuen 
sairauspoissaoloraportteja ei ole 
saatavilla. 

Kes-
ken 

 

3. Työta-
paturmat 

31.12.2017 
= 12 kalen-
teripv 

31.12.2018 
= 9 kalen-
teripv 

31.12.2019 
= 5 kalen-
teripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Koulutus ja seu-
ranta: ergono-
mia- ja työturval-
lisuuskoulutus. 

kalenteripäi-
viä/vuosi 

Järjestelmävaihdoksesta johtuen 
tapaturmaraportteja ei ole saata-
villa. 

Kes-
ken 

 

4. Henki-
löstö-
suunni-
telma 

Vakituiset 
= 22 kpl 

  

Henkilöstö-
suunnitel-
massa py-
syminen, 
määräai-
kaisten vä-
hentyminen 

Sairaspoissaolo-
jen vähentämi-
nen. Henkilöstö-
suunnitelman 
mukaiset rekry-
toinnit. 

Henkilömäärä Maankäyttöinsinööri ja metsuri rek-
rytoitu tarkasteluaikana. Tällä het-
kellä kaikki vakanssit on täytetty. 

To-
teu-
tu-
nut 

 

5. Asia-
kastyyty-
väisyys ja 
asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunki-
laisten tyy-
tyväisyys 
palveluihin 

Negatiivis-
ten asia-
kaspalaut-
teiden vä-
hentämi-
nen 

Asiakaspalaute-
järjestelmän seu-
ranta. 

Asiakaspalaut-
teen määrän ja 
laadun seu-
ranta sekä 
näistä johtuvat 
toimenpiteet. 

Asiakaspalautetta ei ole kerätty jär-
jestelmällisesti. 

Asiakaspalautejärjestelmä on ollut 
15.05. käytössä kaksi vuotta. Yh-
teenveto palautejärjestelmän tulok-
sista laaditaan lautakuntien käsitel-
täväksi. 

Ei 
aloi-
tettu 

 

6. Työtyy-
tyväisyys 

Vuoden 
2018 kyse-
lyn tulokset 

Työhyvin-
voinnin pa-
raneminen 
vuosittai-
sessa työ-
hyvinvointi-
kyselyssä 

Kehityskeskuste-
lut. Työhyvinvoin-
tipajat kyselyn 
pohjalta. Etsitään 
kehittämiskoh-
teet.  

Seurataan ke-
hittämiskohtei-
den toteutu-
mista vuoden 
aikana. Kehitys-
keskustelut 1 x 
vuodessa. 

Kehityskeskusteluja ei ole aloitettu. Ei 
aloi-
tettu 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistra-
tegian tavoite 

Vastuualueen 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palveluissa ko-
rostetaan asu-
kas- ja asiakas-
lähtöisyyttä ja 
palveluraken-
netta kehite-
tään kuntata-
louden ehdoilla 

Asiakkaiden akti-
vointi sähköisten 
palvelujen käyt-
töön. 

Sähköiset palve-
lut monipuolisesti 
käyttöön. 

Sähköiset 
palvelut 
100%:sti 
käytössä. 

Sähköiset tilausjärjestelmät karttati-
lauksissa ja maastomittaustilauksissa 
on käytössä. 

Omakotitonttien, yhtiömuotoisten tont-
tien sekä teollisuustonttien tarjonta on 
nähtävillä sähköisessä eTontti-palve-
lussa. Omakotitonttien haku on sähköi-
sesti mahdollista. 

Toteu-
tunut 

 

Palveluproses-
sien selkeys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Maastomittaus-
palveluiden kehit-
täminen ja tieto-
jen ajantasaisuus 
sekä lakisääteis-
ten palveluiden 
tarjoaminen no-
pealla aikajän-
teellä. 

Tehokkaan, toi-
mivan ja resurs-
siviisaan palvelu-
toiminnan tarjoa-
minen kuntalai-
sille 

Palvelu-
pyyntöihin 
vastataan 
kuntalaisille 
1-2 päivän 
sisällä. Seu-
rataan ta-
voitteen to-
teutumista. 
 
Toimenpi-
teiden mää-
rät: 

Tonttijakoja 
kpl 

Tontin loh-
komisia / 
tontteja kpl 

Yeisen alu-
een lohko-
misia kpl 

Rasitetoimi-
tuksia kpl 

Rakennus-
lupakarttoja 
kpl 

Rakennus-
paikan mer-
kintä kpl 

Sijaintikat-
selmuksia 
kpl 

Maape-
räselvityksiä 
kpl 

Kantakartan 
ylläpito tun-
tia 

Palvelupyyntöihin on kyetty vastaa-
maan 1-2 päivän kuluessa. 

Tonttijakoja 5, joissa 8 tonttia. 

Tontin lohkomisia 8, joissa tontteja 11. 

Yleisen alueen lohkomisia 1 kpl. 

Rasitetoimituksia 3 kpl. 

Muut toimitukset 1 kpl. 

Rakennuslupakarttoja 312 kpl 

Rakennuspaikan merkintöjä 31 koh-
detta. 

Ennakkopaalutuksia 25 kohdetta. 

Sijaintikatselmuksia 27 kohdetta. 

Maaaperäselvityksiä 1 kohde, 7 pis-
tettä 

Kantakartan tarkistusta 489 pistettä 

Dronekuvaukset 5 kohdetta, pinta-ala 
17.7 ha. 

Toteu-
tunut 
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Droneku-
vauksia 
kpl/ha 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Kokkola eheyt-
tää kaupunki-
kuvaansa huo-
mioiden koko 
kunnan alueen 
elinvoimaisuu-
den 

Tasapainotetaan 
kaupungin omaa 
tonttivarantoa ja 
luovutusta 

Uudisrakentami-
sen ohjaus kau-
pungin ja yksi-
tyisten maille. 

Luovutettu-
jen tonttien 
määrän 
seuranta 

Luovutettu 12 uutta omakotitonttia.  

Kanta-Kokkolan alueella on varatta-
vissa tontteja noin yhden vuoden tar-
peisiin. 

Toteu-
tunut 

 

Kokkola eheyt-
tää kaupunki-
kuvaansa huo-
mioiden koko 
kunnan alueen 
elinvoimaisuu-
den 

Monipuolisen ra-
kentamispaikko-
jen / tonttien var-
mistaminen koko 
Kokkolan alu-
eella. 

Luotettava ja en-
nakoiva maapoli-
tiikka. Luovuttaa 
eheyttämistavoi-
tetta tukevia tont-
teja asemakaa-
voitetuilla alueilla 
ja taajamissa 
sekä myös isoim-
missa yleiskaa-
voitetuissa ky-
lissä. 

Luovutettu-
jen / va-
paana ole-
vien tonttien 
lukumäärä 
(omakotita-
lotonttiva-
ranto) kpl 

Maanhan-
kintaan käy-
tetty € 

Maanmyyn-
titulot milj. € 

Tonttien 
vuokratulot 
milj. € 

Luovutettavissa olevia omakotitontteja 
kanta-Kokkolan alueella 18, Kälviällä 
22, Lohtajalla 30, Ullavassa 10. 

Yhtiömuotoiseen rakentamiseen osoi-
tettujen tonttien määrä on vähäinen. 

Maanhankintaan on käytetty 125 807 
euroa. 

Maanmyyntitulot 815 898 euroa 

Vuokralaskutus yhteensä 2 milj. euroa 

Toteu-
tunut 

 

Kokkola toimii 
aktiivisena 
kumppanina 
alueen yrityk-
sille; tavoittee-
naan tukea yri-
tysten kasvua, 
kansainväli-
syyttä ja uusien 
työpaikkojen 
syntyä 

Yritystonttien mo-
nipuolinen ja 
vaihtoehtoja si-
sältävä tarjonta. 

Teollisuus- ja lii-
ketonttien tontti-
varannon kasvat-
taminen moni-
puolisesti eri alu-
eilta. 

Teollisuus-
tonttien luo-
vutus kpl 

Liiketonttien 
luovutus 0 
kpl 

Teollisuus-
tontteja on 
jatkuvasti 
saatavilla 
eri puolilla 
kaupunkia. 

Teollisuustontteja on luovutettu 2 kpl. 
Liiketontteja ei ole luovutettu. 

Teollisuustontteja on saatavilla run-
saasti eri puolilla kaupunkia. 

Toteu-
tunut 

 

Asukkaiden ter-
veyden ja hy-
vinvoinnin edis-
täminen 

Monipuolisten 
lähi- ja virkistys-
metsien varmis-
taminen lähellä 
kuntalaisia 

Laadukas lähi- ja 
virkistysmetsien 
hoito 

Metsän-
hoito-ohjel-
man mu-
kaisten toi-
menpiteiden 
toteuttami-
nen ja seu-
ranta 

Suojelualu-
eiden 
määrä ha 

Metsänhoitotöiden määrä 13,0 ha 

Kunnostusojitusta 0 m 

Uudistushakkuut 1,5 ha 

Erikoishakkuut 8,7 ha 

Kasvatushakkuut 18,3 ha 

Luuovutettu ainespuu 13 440 m3 
(kaava-alueiden erikoishakkuista n. 
1400 m3, myrskyn tuhopuita 2500 m2) 

Asukaspyynnöt / toteutetut 38 /31 kpl 

Toteu-
tunut 
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Sisäiset palvelut (kohteet) 18 kpl / 427 
tuntia 

Arboristipalvelut 3 kpl 

Luovutetun ainespuun määrä ylittyy 
johtuen 2020 syksyn myrskytuhojen 
siirtymisestä 2021 puolelle. 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkola tasa-
painottaa taset-
taan 

Aktiivinen maan-
jalostustoiminta 
kaupungin omis-
tamilla alueilla. 

Kaavoitus- ja 
muu maankäytön 
suunnittelu sekä 
maankäyttösopi-
mukset. 

Maankäyt-
tösopimus-
ten seu-
ranta ja so-
pimussisäl-
lön kehittä-
minen 

Uusia maankäyttösopimuksia ei ole al-
lekirjoitettu, vireillä useita. 

Kes-
ken 

 

 
  
Talous 
 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 377 777 € 394 864 € 104,5 % 65,2 % 239 037 € 443 499 €
Maksutuotot 318 452 € 64 295 € 20,2 % 60,0 % 40 175 € 239 045 €
Tuet ja avustukset       
Muut toimintatuotot 4 353 020 € 2 042 858 € 46,9 % 2,6 % 1 991 586 € 4 671 697 €
Valmistus omaan käyttöön 24 483 € 9 854 € 40,2 % 17,4 % 8 390 € 54 306 €

TOIMINTATUOTOT 5 073 732 € 2 511 871 € 49,5 % 10,2 % 2 279 187 € 5 408 547 € 
Henkilöstökulut -1 196 471 € -334 874 € 28,0 % 3,3 % -324 066 € -1 079 152 €
Palvelujen ostot -260 778 € -103 741 € 39,8 % -4,2 % -108 272 € -310 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -64 850 € -10 723 € 16,5 % 28,7 % -8 332 € -31 096 €
Avustukset       
Muut toimintakulut -209 372 € -51 796 € 24,7 % 4,2 % -49 714 € -152 000 €

TOIMINTAKULUT -1 731 471 € -501 135 € 28,9 % 2,2 % -490 384 € -1 572 448 €

TOIMINTAKATE 3 342 261 € 2 010 736 € 60,2 % 12,4 % 1 788 803 € 3 836 099 €
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3.2.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset 
tavoitteet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

1. Talous-
arvio, 
käyttöta-
lous ja in-
vestoinnit 

 
Talousarvi-
ossa pysymi-
nen, seuranta 
kuukausittain 

Kuukausittainen 
seuranta 

Talous-
arviossa 
pysymi-
nen 

Tulojen toteutuma% on 2% pie-
nempi kuin viime vuonna vastaa-
vana ajankohtana talousarvioon 
nähden. Menojen toteutuma% on 
1,6% suurempi kuin vuoden 2020 
huhtikuussa. 

Kes-
ken 

 

2. Sai-
rauspois-
saolot 

31.12.2017 = 
150 kalente-
ripv 

31.12.2018 = 
349 kalente-
ripv 

31.12.2019 = 
276 kalente-
ripv 

31.12.2018 = 
x-10% kalen-
teripv, x 
pv/palvelus-
suhde Sijais-
kulujen puolit-
taminen 

Seuranta ja kes-
kustelut henkilös-
tön ja työplussan 
kanssa 

Sairaus-
poissa-
olopäi-
vien lkm 

Tilastoa ei saatavilla Kes-
ken 

 

3. Työta-
paturmat 

31.12.2017 = 
0 kalenteripv 

31.12.2018 = 
0 kalenteripv 

31.12.2019 = 
0 kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Seuranta, työväli-
neiden kunnon 
tarkistus 

Tapatur-
mien 
lkm 

Työtapaturmia ei ole tapahtu-
nut 

Toteu-
tunut 

 

4. Henki-
löstösuun-
nitelma 

Vakituiset 
= 19 kpl 

  

Henkilöstö-
suunnitel-
massa pysy-
minen, mää-
räaikaisten 
vähentyminen 

Rekrytointitoimet 
syksyllä 2021 
henkilöstömää-
rän saamiseksi 
tavoitetilaan 

Määrä-
vahvuus 
1.1.2021 
> 

Määrävahvuutta ei ole saavutettu 
mutta tilanne parani vuoden 2021 
alussa kun infrasuunnittelijan toimi 
saatiin täytettyä. Tämä on jo näky-
nyt ensimmäisen osavuosikatsauk-
sen aikana positiivisesti. Edelleen 
kuitenkin kaavoitusarkkitehdin 
paikka on täyttämättä vaikka tarve 
olisi kova. Paikan täyttämisen es-
teenä syksyllä 2020 oli hakijoiden 
puute 

Kes-
ken 

 

5. Asia-
kastyyty-
väisyys ja 
asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden vä-
hentäminen 

Panostaminen 
yleisötilaisuuk-
siin, työpajoihin, 
kuulemisiin ja 
vastineiden anta-
miseen 

Asema-
kaavo-
jen eh-
dotus-
vai-
heessa 
saapu-
neiden 
(kielteis-
ten) 
huo-
mautus-
ten vä-
hentämi-
nen 

Vuoden 2021 ensimmäisen osa-
vuosikatsauksen (suluissa koko 
vuosi 2020) aikana oli 12 (17) ase-
makaavojen nähtävilläoloa; Useat 
nähtävilläoloajat jatkuvat toisen 
kolmanneksen puolelle eikä lau-
suntojen /mielipiteiden määrä siten 
ole vielä tiedossa. Yleiskaavoja oh-
jaa KH mutta aktiivisessa vai-
heessa on Strateginen alueraken-
neyleiskaava, Keliberin kaivosyleis-
kaavat sekä Tuohimaan tuulivoi-
mayleiskaava. 

Toteu-
tunut 

 

6. Työtyy-
tyväisyys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulok-
set 

Työhyvinvoin-
nin paranemi-
nen vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

Vastuualuepala-
vereissa TYHY -
otsikon alla käy-
dään ajankohtai-
set asiat läpi 

TYHY 
tulokset 

Työhyvinvointikyselyt tulokset käy-
tiin henkilöstön kanssa läpi 
28.1.2021. Työpaja on tarkoitus 
järjestää toukokuussa 2021. 

Kes-
ken 
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Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 

 
Osavuosikatsausta hallitsee edelleen koronatilanne, minkä johdosta kaupunkisuunnitteluun keskeisesti kuuluvia osallista-
mistilaisuuksia ei ole pystytty järjestämään. Henkilöstön määrävahvuutta ei myöskään ole saavutettu joskin tilanne on 
parantanut tammikuussa aloittaneen infrasuunnittelijan avulla. Asemakaavoja oli eri vaiheissaan varsin laajasti nähtävillä 
(12). Tonttitarjonnan osalta kaupungin omat pientalotontit alkavat olla lopussa koska uusia alueita ei ole kaavoitettu ja 
avattu. Valitustilanne on varsin hyvä; kaksi ranta-asemakaavaa on valitusprosessissa. 
 
 
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistra-
tegian tavoite 

Vastuualueen 
tavoite 

Vastuualu-
een toimen-
pide 

Mittari Toteuma 30.4 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palveluissa ko-
rostetaan asu-
kas- ja asiakas-
lähtöisyyttä ja 
palveluraken-
netta kehite-
tään kuntata-
louden ehdoilla 

Oikealla paikalla 
sijaitsevia palve-
lukortteleita ja 
tontteja on tar-
jolla sekä kau-
pungin omaan 
tarpeeseen että 
muille palvelu-
tuottajille 

Palvelukortte-
leiden ja tont-
tien riittävä 
varaaminen 
kaavoituk-
sessa ja 
muussa 
maankäytön 
suunnitte-
lussa 

Miten hyvin pystytään 
osoittamaan sopivaa 
tonttimaata palvelutuot-
tajille. Seurannassa kir-
jataan jatkossa myös 
toimijoiden neuvottelu-
jen ja ohjauksen määrät; 
kuvataan myös, miten ja 
minkä verran vaihtoeh-
toisia tontteja on pystytty 
tarjoamaan. 

Tonttimaata palvelun tuotta-
jille on kohtuullisesti saatavilla 
mutta myös uusien palvelu-
tonttien kaavoitus on käyn-
nissä (mm. Kaarlelan kirkon 
eteläpuoli). Kiviniityn koulun 
ja päiväkodin tontin kaavoitus 
on tarkoitus aloittaa lomakau-
den jälkeen 

Kes-
ken 

 

Palvelutuotan-
nossa hyödyn-
netään digitali-
saation mah-
dollisuuksia ja 
kehitetään kun-
talaisille säh-
köisiä palveluja 

Digitaaliset ja no-
peat osallistumis-
tavat tehok-
kaassa käytössä. 

Maptionnaire 
kyselyohjel-
man tehokas 
käyttöönotto 
osallistumis-
kanavana 

Maptionnaire kyselyjen 
kappalemäärä sekä vas-
tausten kappalemäärä 

Kyselyjen määrä ei ole ollut 
tavoitetasolla lähinnä resurs-
seista johtuen. Alkuvuonna on 
kuitenkin jo valmisteltu laajaa 
pyöräilyyn ja kävelyyn liittyvää 
kyselyä, joka avataan touko-
kuussa 

Kes-
ken 

 

Palveluproses-
sien selkeys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Suunnittelupro-
sessit ovat sel-
keitä ja osallistu-
mien luontevaa 

Osallistumi-
nen täysipai-
noisesti toi-
mintatapojen 
kehittämiseen 
liittyviin hank-
keisiin ja pa-
lavereihin. 
Kehitetään 
työpajatoimin-
taa mm. lyhyt 
palauteloma-
kekysely työ-
pajan jälkeen 

Työpajojen lkm ja niistä 
saatu palaute. 

Yleisötilaisuuksien ja työpajo-
jen järjestämismahdollisuus 
on edelleen pääosin seisok-
sissa mutta Keliberin yleis-
kaavaan liittyvä tilaisuus saa-
tiin pidettyä Rahkosissa 
13.4.2021. Myös Donnerskan 
koulun asemakaavaan ja ra-
kentamiseen liittyvää osallisti-
laisuutta valmistellaan (toteu-
tunee 05/2021). 

Kes-
ken 

 

Palveluproses-
sien selkeys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

suomi.fi sivusta 
tiedot ajantasai-
set 

Sivustojen 
Online (lähes) 
päivitys 

Sivustojen päivitystiheys 
ja saatu palaute 

Sivustoja ei ole päivitetty. Päi-
vitysresurssi käytettiin kau-
pungin uusien nettisivujen si-
sällön tuottamiseen. 

Kes-
ken 

 
Kokkola luo toi-
mivaa verkos-
toa sote- ja 
maakuntapal-
veluissa sekä 
tekee tiivistä 
yhteistyötä si-
dosryhmien 
kanssa palvelu-
jen järjestämi-
sessä 

Tiivis yhteistyö 
maakuntaliiton 
hankkeissa erityi-
sesti maakunta-
kaavoituksessa, 
liikennejärjestel-
mäsuunnittelussa 
ja muissa kehittä-
mishankkeissa 

Osallistumi-
nen maakun-
nallisten 
hankkeiden 
ohjausryhmä-
työhön aktiivi-
sesti 

Keski-Pohjanmaan liiton 
kanssa pidettävien pala-
verien, kokousten ja ti-
lasuuksien kuvaus ja 
luonne. Onko kyseessä 
kehittämishankkeet, 
maakuntakaavaohjaus 
vai jokin muu yhteistyö. 

Maakuntakaavatyö on jälleen 
käynnistymässä, kun Keski-
Pohjanmaa liitto sai vuoden 
2020 lopussa henkilön maa-
kuntakaavoitukseen. Pää-
työnä maakuntakaavoituk-
sessa on tällä hetkellä tuuli-
voimaan liittyvät selvitykset. 
Kaupunkisuunnittelu 

Kes-
ken 
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osallistuu kiinteästi maakunta-
kaavatyöhön.  

Kokkola luo toi-
mivaa verkos-
toa sote- ja 
maakuntapal-
veluissa sekä 
tekee tiivistä 
yhteistyötä si-
dosryhmien 
kanssa palvelu-
jen järjestämi-
sessä 

Palvelujen tuotta-
jien ja käyttäjien 
kanssa käytävä 
yhdenpito on jat-
kuvaa ja johtaa 
hyvään ja riittä-
vään palvelu-
verkkoon mm. 
asemakaavoja 
laadittaessa 

Työpajat ja 
muut yhtey-
denotot ja 
osallistamiset 
erityisesta 
asemakaava-
hankkeissa 

Osallistumistilausuuk-
sien lkm 

Työpajojen järjestämismah-
dollisuus on ollut edelleen 
pääosin jäissä koronatilan-
teesta johtuen. 

Kes-
ken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Kokkola eheyt-
tää kaupunki-
kuvaansa huo-
mioiden koko 
kunnan alueen 
elinvoimaisuu-
den 

Keskustan alu-
eella on jatku-
vasti hankkeita 
rakenteilla 

Keskustan 
kaavojen 
sekä muiden 
suunnitelmien 
ja niiden to-
teutuksen 
priorisointi 
asukasmää-
rän lisää-
miseksi kes-
kustassa 

Kirjoitetaan kuvaus kes-
kustan kehittämistilan-
teesta. Arvioidaan ra-
kenteille tulevien asuin-
huoneistojen lkm. Li-
säksi kuvataan valitus-
prosessissa olevat ase-
makaavahankkeet (kpl / 
ha / uusi kerrosalam2) 

Keskustan kehittämishank-
keet etenevät erityisesti ase-
manseudun osalta tiiviisti 
Väyläviraston kanssa. Kes-
kustassa ja sen tuntumassa 
on rakennushankkeita meneil-
lään kaksi (Niemi ja Fenix) ja 
syksyllä käynnistymässä 
kaksi lisää. Lisäksi Pikiruukin 
rakentaminen jatkuu uudella 
pistekerrostalolla. Uusia 
asuntoja on valmistumassa 
em. kohteisiin noin 200. 

Tällä hetkellä (1.5.2021) on 
valitusprosessissa kaksi 
ranta-asemakaavaa; Ohtaka-
rin ranta-asemakaavasta 
(kaupunginvaltuusto 
15.2.2021) valitti Puolustus-
voimien logistiikkalaitos. Li-
säksi valitusprosessissa on 
vanhempi Märaskärin ranta-
asemakaava. Tilanne on kui-
tenkin varsin hyvä sillä varsi-
naisia taajama-asemakaavoja 
ei ole valitusprosessissa 

Kes-
ken 

 

Kokkola eheyt-
tää kaupunki-
kuvaansa huo-
mioiden koko 
kunnan alueen 
elinvoimaisuu-
den 

Joustavat ja mo-
nipuoliset ase-
makaavat, joissa 
poikkeamistar-
peet vähäisiä. 

Vanhojan ja 
rajoittavien 
asemakaavo-
jen uudistami-
nen 

Kirjallinen lyhyt kuvaus 
suunnittelutilanteesta 

valmistuneet asemakaa-
vahankkeet (kpl / ha / 
uusi kerrosalam2) 

Valmistuneet kunnallis-
tekniset suunnitelmat 
(kpl) 

Valmistuneet puisto- ja 
vihersuunnitelmat (kpl) 

Maksulliset asemakaa-
vat (kpl / euro) 

Vuoden 2021 ensimmäisen 
kolmanneksen (sulussa 2020 
yhteensä) aikana lainvoiman 
sai Hakalahdenkadun – Kaus-
tarintien asemakaava (14). 
Lainvoimaisuutta odottaa kui-
tenkin useampi asemakaava. 

Pinta-alaa ko. asemakaa-
vassa oli 1,4 hehtaaria ja ra-
kennusoikeutta 5446 km2 (li-
säystä 2176 km2). Kaavasta 
laskutettiin 4000 euroa. 

Kunnallisteknisiä suunnitelmia 
on valmistunut 3 ja puisto-
suunnitelmia 5. 

Kes-
ken 

 

Kokkola toimii 
aktiivisena 
kumppanina 
alueen yrityk-
sille; 

Yritysten toimin-
taedellytysten 
turvaaminen 

Yritystonttien 
riittävä ja 
vaihtoehtoja 
sisältävä tar-
jonta 

Kuvataan yleisesti kes-
kustelut yrittäjien 
kanssa; mitä tontteja on 
kysytty ja mistä. vapai-
den tonttien määrä 

Yritystonttitilanne parani, kun 
vt13 varren asemakaava vah-
vistui loppuvuonna 2020. 
Tonttivaranto on kohtuulinen 
myös 2019 vahvistuneen ja jo 

Kes-
ken 
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tavoitteenaan 
tukea yritysten 
kasvua, kan-
sainvälisyyttä 
ja uusien työ-
paikkojen syn-
tyä 

osin rakentuneen Topparin-
mäen laajennuksen johdosta. 
Myös lahdenperässä varsin 
laaja tonttivaranto 

Liikkuminen 
Kokkolassa on 
sujuvaa ja tur-
vallista 

Kaupungissa on 
resursseihin näh-
den toiminnalli-
sesti tehokas ja 
riittävä joukkolii-
kenteen katta-
vuus 

12.8.2020 al-
kaneen kau-
punkimaisen 
joukkoliiken-
teen seuranta 
ja kehittämis-
ideoiden kä-
sittely yh-
dessä liiken-
nöitsijän 
kanssa. 

Matkustajamääräarviot 
sekä palautteiden 
luonne ja vaikuttavuus 

Uusi joukkoliikenne on aloitta-
nut 12.8.2020 viidellä runko-
linjalla ja neljällä perusyhtey-
dellä. Matkustajamäärät ovat 
mm. koronasta johtuen olleet 
alle tavoitteiden 

Kes-
ken 

 

Liikkuminen 
Kokkolassa on 
sujuvaa ja tur-
vallista 

Kevytliikenne-
verkko on turval-
linen ja laajuudel-
taan kattava 

Kevytliikenne-
verkkosuunni-
telma laatimi-
nen 

Verkostosuunnitelman 
toteutuminen 

Osavuoden aikana käynnis-
tettiin pyöräilyn edistämisoh-
jelma, johon saatiin myös val-
tion avustus. Ohjelma on tar-
koitus laatia vuoden 2021 ai-
kana 

Kes-
ken 

 

Hyvät raide-, 
tie-, lento- ja 
satamayhtey-
det varmistavat 
Kokkolan saa-
vutettavuuden 

Luodaan edelly-
tyksiä Ykspihlaja 
- Kokkola kak-
soisraide ja rata-
pihahankkeiden 
edistämiselle. 
Laaditaan yleis-
suunnitelma yh-
dessä Väylävi-
raston kanssa 

Maankäyttö-
suunnitelmien 
aktiivinen 
edistäminen 
yhteistyössä 
eri toimijoiden 
kanssa. Eri-
tyisesti ase-
manseudulla 
tapahtuva yh-
teistyö Väy-
län, Senaatin 
ja VR:n 
kanssa 

Asiakohtaan liittyvien 
neuvottelujen, suunnitel-
mien määrä sekä toi-
menpiteet niiden toteut-
tamiseksi 

Neuvottelun ovat alkuvuonna 
edistyneet eri osapuolten 
(VR, Väylä, Senaatti, kau-
punki) kanssa. Senaatin maa-
kauppa on viimeisteltävänä; 
vastaavasti esisopimus Väy-
läviraston kanssa on tekeillä. 
Yhteinen tahtotila alueen ke-
hittämisestä on olemassa 
2021 helmikuussa valmistu-
neen yleissuunnitelman poh-
jalta 

Kes-
ken 

 

Asukkaiden ter-
veyden ja hy-
vinvoinnin edis-
täminen 

Liikenneonnetto-
muuksien mää-
rän vähentämi-
nen 

Liikenneon-
nettomuus-
määrien seu-
ranta ja nii-
den perus-
teella tehtävät 
ehkäisevät ja 
korjaavat toi-
menpiteet 

Liikenneonnettomuuk-
sien määrä vuodessa 

Kuolemaan johtaneiden 
onnettomuuksien määrä 

Henkilövahinkoihin joh-
taneiden onnettomuuk-
sien määrä 

Omaisuusvahinkoihin 
johtaneiden onnetto-
muuksien määrä 

Vuonna 2020 tapahtui 133 
(161) poliisin tietoon tullutta 
liikenneonnettomuutta (su-
luissa 2019). Onnettomuuk-
sissa kuoli 2 (2) henkilöä ja 
loukkaantui 23 (45). Onnetto-
muudet vähentyivät 28 onnet-
tomuudella edellisestä vuo-
desta 2019. Onnettomuusti-
lastoa ei julkaista osavuosit-
tain 

Kes-
ken 

 

Asukkaiden ter-
veyden ja hy-
vinvoinnin edis-
täminen 

Urheiluhankkeet 
etenevät maan-
käytön osalla te-
hokkaasti ja tar-
jonta riittävän 
monipuolista 
(maankäytön läh-
tökohdista) 

Urheilupuis-
ton - Tapah-
tumapuiston 
ohjaukseen ja 
suunnitteluun 
osallistumi-
nen 

Urheilupuiston suunni-
telmien ja toteutuksen 
eteneminen 

Tapahtumapuiston ja niihin 
liittyvien katujen rakennustöi-
den viimeistelyt ovat me-
nossa. Urheilupuiston kehittä-
minen siirtyy Kokkolan Urhei-
lupuisto Oy:lle 

Kes-
ken 

 

Kokkolan mai-
neen nostami-
nen sivistys-
kaupunkina 

Ulkoiluun ja liik-
kumiseen on riit-
tävät 

Urheilupuis-
ton suunnitte-
luun ja 

Urheilupuiston suunnit-
telun ja toteutuksen ete-
neminen. 

Tapahtumapuiston ja niihin 
liittyvien katujen rakennustöi-
den viimeistelyt ovat me-
nossa. Urheilupuiston 

Kes-
ken 
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aluevaraukset eri 
suunnitelmata-
soilla 

toteutukseen 
osallistumi-
nen.  

Tapahtumapuiston val-
mistuminen 2021 

kehittäminen siirtyy Kokkolan 
Urheilupuisto Oy:lle 

Lapsen oikeuk-
sien ja lapsiys-
tävällisyyden 
edistäminen 

Lapsivaikutukset 
hahmotettu kes-
keisissä suunnit-
teluhankkeissa 

Lapsivaiku-
tusten arvi-
ointi (LAVA) 
keskeisissa 
suunnittelu-
hankkeissa. 
Piispanmäen 
asemakaa-
vaan liittyen 
LAVA:n laati-
minen. 

Lava -arviointien seu-
ranta ja analysointi 

Ensimmäisen kolmanneksen 
aikana ei ole laadittu erillisiä 
lapsivaikutusten arviointeja 

Ei 
aloi-
tettu 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

Kokkola tarjoaa 
kuntalaisille 
mahdollisuu-
den kehittää 
omaa asuin- ja 
elinympäristö-
ään 

Suunnitelmiin liit-
tyen yleisötilai-
suuksien ja mui-
den osallistumis-
tapojen (esim. 
Maptionnaire ja 
työpajat) kehittä-
minen 

Osallistumi-
nen osaksi 
merkittäviä 
suunnittelu-
hankkeita 

Osallistamistilausuuk-
sien ja kyselyjen luku-
määrä. 

Edellisistä saatu palaute 
(määrä ja laatu) 

Osallistamistilaisuuksia ei ole 
pidetty koronatilanteesta joh-
tuen. Parhaillaan valmistel-
laan laajaa kyselyä kävelyyn 
ja pyöräilyyn liittyen 

Kes-
ken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan talou-
denpito on vas-
tuullista 

Kaupunkisuunnit-
telussa huomioi-
daan yhdyskun-
tataloudelliset 
kustannukset; 
alueita suunnitel-
laan kokonaista-
loudellisuus huo-
mioiden 

Merkittävissä 
suunnittelu-
hankkeissa 
arvioidaan 
yhdyskuntata-
loudelliset 
vaikutukset 
sekä tarpeen 
mukaan muu-
tetaan suun-
nitelmia kus-
tannustehok-
kaampaan 
suuntaan 

Seurataan kunnallistek-
nisten suunnitelmien to-
teutuksen kustannuksia 
(yhdessä infrarakenta-
misen kanssa) > kustan-
nustason vertailutieto 
edellisiin vuosiin 

Yhteistyö Infrarakentamisen 
kanssa tiivistä, alkuvuoden ai-
kana palavereja on pidetty 
keskimäärin kahden viikon 
välein. Kustannuksia seura-
taan suunnittelupalavereissa. 
Samoin ohjelmoidaan aina 
seuraavat suunnittelu- ja ra-
kentamiskohteet 

Kes-
ken 

 

Kuntaorgani-
saatiomme on 
muuntautumis-
kykyinen 

Kaikilla työnteki-
jöillä on selkeä 
kuva omasta teh-
tävästä ja vas-
tuista. 

Vuosittaiset 
kehittämis-
keskustelut, 
joita täyden-
netään väli-
palavereilla. 
Koulutustoi-
mintaa ylläpi-
detään yhtei-
näisen linjan 
mukaisesti 

Kehittämiskeskustelut 
(lkm); koulutuspäivät 
(lkm) 

Alkuvuoden 2021 aikana kou-
lutuspäivät olleet hyvin vähäi-
siä koronatilanteesta johtuen, 
lyhyitä nettikoulutuksia ja -tie-
toiskuja on suosittu ja niihin 
osallistuttu 

Kes-
ken 

 

Kokkolan kau-
punki on pi-
detty ja houkut-
televa työnan-
taja 

Työympäristö 
vastaa hyvin 
suunnittelutyön 
vaatimuksia. Ak-
tiivinen osallistu-
minen TyHy toi-
mintaan 

Työtilojen ja 
olosuhteiden 
seuranta ja 
muutokset 
mahdollisissa 
ongelmissa. 
TyHy toimin-
nan järjestä-
minen siten 
että se palve-
lee mahdolli-
simman hyvin 
koko henki-
löstöä. 

TyHy päivät (lkm) Alkuvuonna 2021 järjestettiin 
yhdessä Työplussan kanssa 
henkilöstön jaksamista tuke-
vaa ryhmätyöpajatoimintaa. 
Vastuualueen TyHy päivää 
suunnitellaan syksylle 2021 

Kes-
ken 
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Kuntaorgani-
saatiomme on 
muuntautumis-
kykyinen 

Vastuu oman 
työn sisällöstä 
jalkautetaan kai-
kille tasoille. 

Projekteilla 
tavoiteaika-
taulut ja seu-
ranta 

Projektiohjattujen hank-
keiden lkm 

Tarve projektiohjautuille hank-
keille (esim. asemanseutu, 
rautatientori) edelleen suuri 
mutta projektiresurssia ei kau-
punkisuunnittelussa ole 

Ei 
aloi-
tettu 

 
Kokkolan kau-
punki on tun-
nettu hyvästä 
ja korkeatasoi-
sesta osaami-
sesta 

Lisä- ja täyden-
nyskoulutus 

Suunnittelija-
tasolla väh. 2 
koulutuspäi-
vää / v + erilli-
sen harkin-
nan mukaan 
lisäksi 2  

Koulutuspäivien lkm Koulutustavoitteet eivät ole 
toteutuneet koronatilanteesta 
johtuen. Kaavan laatijan päte-
vyyden uusimia tehtiin alku-
vuonna 1 joten ajantasaisia 
pätevyyksiä on tällä hetkellä 4 

Kes-
ken 

 

Kuntaorgani-
saatiomme on 
muuntautumis-
kykyinen 

Hanke / Projekti-
kohtainen ajatte-
lumalli suunnitte-
lussa. Tiimien te-
hokas työsken-
tely 

Tiimit kokoon-
tuvat sään-
nöllisesti tii-
min luonne 
huomioiden. 
Projektipala-
vereja pidään 
viikottain. 

Tiimipalaverit, projekti-
palaverit 

Useimmat tiimit toimivat aktii-
visesti ja tiimi organisaatio hy-
vin sisäistetty 

Toteu-
tunut 

 

 
 
Talous 
 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 131 256 € 33 726 € 25,7 % 218,6 % 10 586 € 73 065 €
Maksutuotot 35 594 € 4 000 € 11,2 % -66,3 % 11 863 € 40 879 €
Tuet ja avustukset 167 000 € 0 € 0,0 %  0 € 230 000 €
Muut toimintatuotot 12 200 € 3 050 € 25,0 % 0,0 % 3 050 € 12 200 €
Valmistus omaan käyttöön 168 826 € 0 € 0,0 % -100,0 % 1 289 € 141 527 €

TOIMINTATUOTOT 514 876 € 40 776 € 7,9 % 52,2 % 26 788 € 497 671 € 
Henkilöstökulut -1 166 762 € -342 355 € 29,3 % 3,2 % -331 685 € -1 019 949 €
Palvelujen ostot -1 659 858 € -617 447 € 37,2 % 40,3 % -440 112 € -1 456 297 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30 150 € -4 429 € 14,7 % 1,3 % -4 371 € -10 333 €
Avustukset       
Muut toimintakulut -169 234 € -47 091 € 27,8 % -9,1 % -51 793 € -152 579 €

TOIMINTAKULUT -3 026 004 € -1 011 322 € 33,4 % 22,1 % -827 961 € -2 639 157 €

TOIMINTAKATE -2 511 127 € -970 546 € 38,6 % 21,1 % -801 173 € -2 141 487 €
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3.2.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

1. Talousar-
vio, käyttö-
talous ja in-
vestoinnit 

 
Talousarvi-
ossa pysymi-
nen, seu-
ranta kuu-
kausittain 

Pitkän aikavälin in-
vestointisuunnitelmat 
sovitetaan talousta-
voitteeseen ja suun-
nitelmilla varaudu-
taan myös korjaus-
velan pienentämi-
seen. 

Seurataan 
kustan-
nusten 
muodos-
tumista 
työmailla 
ja Uni-
tissa. Teh-
dään tar-
vittaessa 
korjaavia 
toimenpi-
teitä. 

Tulojen toteutuma% on 3,2 % 
pienempi kuin viime vuonna vas-
taavana ajankohtana talousarvi-
oon nähden. Vuoden 2020 tu-
loissa näkyy jätehuollon 429 800 
euron kertaluonteinen tulo. Me-
nojen toteutuma% on 3,4% suu-
rempi kuin vuoden 2020 huhti-
kuussa. Liikenneväylien kunnos-
sapitoon on mennyt n. 430 500 
euroa enemmän kuin viime 
vuonna vastaavana ajankohtana. 
Infrainvestointien osalta 30.4. ti-
lanteen mukaan näyttää siltä, 
että valmistuneiden ja valmistu-
massa olevien katu- ja huleve-
sikohteet toteutuvat rakentami-
seen varattujen määrärahojen 
puitteissa. 

Kes-
ken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

Rakenta-
minen 

31.12.2017 
= 475 ka-
lenteripv 

31.12.2018 
= 274 ka-
lenteripv 

31.12.2019 
= 339 ka-
lenteripv 

Infra 

31.12.2017 
= 2022 ka-
lenteripv 

31.12.2018 
= 1335 ka-
lenteripv 

31.12.2019 
= 1961 ka-
lenteripv 

31.12.2018 = 
x-10% kalen-
teripv, x 
pv/palvelus-
suhde Sijais-
kulujen puo-
littaminen 

Työhyvinvointiin pa-
nostaminen. Avoi-
mien toimien täyttä-
minen henkilöstö-
suunnitelman mukai-
sesti. Koulutus, teh-
tävänkierto, aktiivi-
sen tuen kehittämi-
nen. 

Seurataan 
sairaus-
pois-
solojen 
kehitysta. 
Erityisesti 
seurataan 
1 - 3 päi-
vän pois-
soloja. 
Kalenteri-
päivät. 

Järjestelmävaihdoksesta johtuen 
sairauspoissaoloraportteja ei ole 
saatavilla. 

Kes-
ken 

 

3. Työtapa-
turmat 

Rakenta-
minen 

31.12.2017 
= 224 ka-
lenteripv 

31.12.2018 
= 22 kalen-
teripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Koulutus ja seuranta: 
ergonomia- ja työtur-
vallisuuskoulutus. 
Esimies- ja ohjaus-
työhön panostami-
nen. 

Kalente-
ripv / 
vuosi 

Järjestelmävaihdoksesta johtuen 
työtapaturmaraportteja ei ole 
saatavilla. 

Kes-
ken 
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31.12.2019 
= 12 kalen-
teripv 

Infra 

31.12.2017 
= 13 kalen-
teripv 

31.12.2018 
= 97 kalen-
teripv 

31.12.2019 
= 145 ka-
lenteripv 

4. Henkilös-
tösuunni-
telma 

Vakituiset 
= 112 kpl 

  

Henkilöstö-
suunnitel-
massa pysy-
minen, mää-
räaikaisten 
vähentymi-
nen 

Sairaspoissaolojen 
vähentäminen. Hen-
kilöstösuunnitelman 
mukaiset rekrytoin-
nit.  

Henkilös-
tömäärä 

LVI- insinöörin virkaan ei ole 
saatu rekrytoitua henkilöä. 

Kes-
ken 

 

5. Asiakas-
tyytyväisyys 
ja asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunki-
laisten ja 
yhteistyö-
kumppa-
neiden tyy-
tyväisyys 
palveluihin. 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden 
vähentämi-
nen 

Huomioidaan asia-
kaspalautteet toimin-
nan kehittämisessä. 

Asiakas-
palauttei-
den 
määrä. 

Asiakaspalautejärjestelmä on ol-
lut 15.05. käytössä kaksi vuotta. 
Yhteenveto palautejärjestelmän 
tuloksista laaditaan lautakuntien 
käsiteltäväksi. 

Kes-
ken 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 
2018 kyse-
lyn tulokset 

Työhyvin-
voinnin para-
neminen 
vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

Kehityskeskustelut. 
Työhyvinvointipajat 
kyselyn pohjalta. Et-
sitään kehittämiskoh-
teet.  

Seurataan 
kehittä-
miskohtei-
den toteu-
tumista 
vuoden ai-
kana. Ke-
hityskes-
kustelut 1 
x vuo-
dessa. 

Kehityskeskusteluiden osuus 
kaupunkirakentaminen, kunnos-
sapito ja infrapalveluyksikkö n. 70 
%. 

Kes-
ken 

 

 
  
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistra-
tegian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Kokkola luo toi-
mivaa verkos-
toa sote- ja 
maakuntapal-
veluissa sekä 
tekee tiivistä 
yhteistyötä si-
dosryhmien 
kanssa palvelu-
jen järjestämi-
sessä 

Jatketaan yhteis-
työtä kolmannen 
sektorin kanssa. 
Huomioidaan asia-
kaspalautteet toimin-
nan kehittämisessä. 

Toimintamallien ja 
yhteistyösopimusten 
kehittäminen. 

Yhteistyösopi-
musten trendien 
seuranta sekä 
asiakaspalaut-
teen laadun tark-
kailun seuranta 
toiminnan kehit-
tämisen pohjaksi. 

Ei uusia yhteistyösopi-
muksia. 

Kes-
ken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 
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Liikkuminen 
Kokkolassa on 
sujuvaa ja tur-
vallista 

Kevyen liikenteen 
edistäminen sekä 
pyöräily- että kävely-
väylien toteutus val-
miiksi uusien aluei-
den rakentamisen 
yhteydessä. 

Turvallisuuden ja toi-
minnallisuuden pa-
rantaminen konk-
reettisilla rakennus- 
ja/tai muutostoimen-
piteillä. 

Toteutetut raken-
nustoimenpiteet 
ja niistä saatu 
palaute. 

Määrät: 

- kaupungin hoi-
dossa olevien ke-
vyenliikenteen 
reittien pituus  
- kevyenliiken-
teen aurausker-
rat kpl 

Uusia ja korvaavia kevy-
enliikenteenväyliä on tä-
män vuoden rakentamis-
ohjelmassa seuraavasti. 

Uudet: klv os. Tinkitie-
Ykspihlajan koulu, klv os. 
Välimäentie-Vakkapolku, 
klv os. Lankilantie-VT8, 
klv os. Ryövärinkarintie-
Läntinen Venevajantie 

Korvaavia: klv os. Vasara-
kuja-rata, Itäisen Veneva-
jan tien klv os. Halkokarin-
tie-Lasimestarintie, Terva-
makasiininraitti os. Musta-
karintie-PL120 

Ei 
aloi-
tettu 

 

 
Kadut päällystetään 
3 vuoden kuluessa 
rakentamisesta.  

Suunnitelmallinen 
jälkeenjääneisyyden 
pienentäminen oi-
keilla pintaus - ja 
päällytysratkaisuilla. 
Jälkeenjääneisyyttä 
on saatu kurottua 
kiinni, mutta päällys-
teiden investointitaso 
tulee säilyttää 500 
000 €/v tasossa. 

Päällystekohtei-
den toteuttami-
sen seuranta 

Määrät: 

- investoinnit e 
- päällystetyt lii-
kenneväylät 
km/vuosi 

Päällystystöitä ei ole vuo-
den 2021 osalta vielä aloi-
tettu. 

Ei 
aloi-
tettu 

 

 
Väylien talvihoidon 
laatuun panostetaan. 
Hyvin hoidetut ja tur-
valliset liikenne-
väylät. 

Talvihoidon laatu 
vaatimusten mu-
kaista, asiakastyyty-
väisyyden kasvatta-
minen. Liikenne-
väylät ja– alueet pi-
detään talvikunnos-
sapidon standardien 
edellyttämässä kun-
nossa (lumenaurauk-
sen lähtöraja ajora-
doilla 7 cm ja pyörä-
teillä 3 cm). 

Liikenneväylien 
kunnossapidosta 
saadun asiakas-
palautteen seu-
ranta 

Määrä: 

- hoidetut tiet km 
- liikenneväylien 
talvikunnossapito 
€/km 
- aurauksen täys-
lähtö kerta/v 

Hoidettavana olevia liiken-
neväyliä 1.1.2021 on seu-
raavasti: 

Pää- ja kokoojakadut 92 
km, asuntokatuja 210km, 
kevyenliikenteenväyliä 
135km, puistokäytäviä 
1km, muita liikenneväyliä 
9km. yhteensä 447,54km. 

Lisäksi talvikunnossapi-
toon kuuluvat yksityistiet 
ja pihatiet km 

Ei 
aloi-
tettu 

 

 
Rakennetaan kat-
tava kevyenliiken-
teen verkko. 

Kevyenliikenteen ke-
hittäminen osaksi 
kaupunkisuunnitte-
lua. 

Toteutetut toi-
menpiteet ja 
niistä saatu pa-
laute. 

Asiakaspalautejärjestelmä 
on ollut 15.05. käytössä 
kaksi vuotta. Yhteenveto 
palautejärjestelmän tulok-
sista laaditaan lautakun-
tien käsiteltäväksi. 

Kes-
ken 

 

Asukkaiden ter-
veyden ja hy-
vinvoinnin edis-
täminen 

Puistosuunnitelmien 
ajantasaisuus. 

Puistoja hoidetaan 
hyväksytyn luokituk-
sen mukaisesti.  

Hoidon laatu 
vaatimusten mu-
kaista. 

Asiakastyytyväi-
syys 

Hoidetettu puisto 
ha 

Hoidettu puisto € 
/ha  

Hoidettuja puistoja on 170 
ha. Puistoja hoidetaan 
hoitoluokituksen mukai-
sesti. 

Puistojen ja kevyenliiken-
teen samoin kuin retkeily-
reittien käyttö on ollut 
poikkeuksellisen runsasta 
koronatilanteesta johtuen. 

Ei 
aloi-
tettu 
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Kokkolan ase-
man vahvista-
minen maakun-
takeskuksena 

Huolehtia kaupungin 
tarvitsemien toimitilo-
jen ja kiinteistöjen ra-
kentamisen ja raken-
nusteknisen kunnos-
sapidon, rakennutta-
misen, suunnittelun 
ja toteuttamisen jär-
jestämisestä, tuotta-
misesta sekä niihin 
liittyvästä ohjelmoin-
nista. Huomioiden 
terveellinen ja turval-
linen toimintaympä-
ristö sekä energiata-
loudellisuuden ja 
kestävän kehityksen 
mukainen suunnit-
telu ja rakentaminen. 
Toiminnassa huomi-
oidaan sisäiset ja ul-
koiset sidosryhmät. 

Laadukas suunnit-
telu ja sen ohjaami-
nen jokaisessa suun-
nitteluvaiheessa. 
Kustannustehokkaat 
ratkaisut kaikissa 
projektin osa-alu-
eissa. Sovituissa ai-
katauluissa pysymi-
nen. Rakentamisen 
lisä- ja muutostyöt. 
Takuuajan toimenpi-
teet. 

Käyttäjäkyselyt 
projektin valmis-
tumisen ja takuu-
ajan jälkeen pro-
jektista ja projek-
tin tuotteesta. 

Talousarviossa 
pysyminen 

- investointimää-
rärahan käyttö-
aste %  

- korjausmäärä-
rahojen käyttö-
aste % 

- määrärahojen 
käyttö vuosita-
solla % 

Rakennuslupien 
käsittelyajat. 

Rakentamisen ai-
kataulun hallinta 

- toteutuneiden 
projektien onnis-
tuminen 

Lisä- ja muutos-
työt merkittävissä 
rakennuskoh-
teissa % 

Tämän vuoden käyttäjäky-
selyt eivät ole vielä ajan-
kohtaisia. 

Investointimäärärahojen 
käyttöaste 5.85 %. 

Korjausmäärärahojen 
käyttöaste 8.05 %. 

Tämän vuoden määrära-
hoista vuositasolla on käy-
tetty 5.08 %. 

Ykspihlajan koulun lisä-
työ-% on tällä hetkellä 
1,52 %. Prosessi on vielä 
kesken. 

Ei 
aloi-
tettu 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kuntaorgani-
saatiomme on 
muuntautumis-
kykyinen 

Järkevä ja suunnitel-
mallinen infraraken-
taminen. 

Suunnitelmat laadi-
taan työohjelmien 
mukaisesti siten, että 
ne ovat valmiina 3 kk 
ennen toteutusta. 
Tehostetaan 3D -
suunnittelutoimintaa. 
Kunnallistekniikan 
työkohteet toteute-
taan laaditun ohjel-
man mukaisesti lisä-
kohteet huomioiden. 

Laaditun työoh-
jelman toteutumi-
sen seuranta 

Infrarakentamisen kohteet 
ovat toteutuneet laaditun 
työaikataulun mukaisesti. 
Edelleenkin suunnitelmien 
osalta mennään "kädestä 
suuhun". 

Ei 
aloi-
tettu 
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Talous 
 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 4 157 689 € 1 215 898 € 29,2 % 32,6 % 916 727 € 4 128 864 €
Maksutuotot 838 400 € 46 642 € 5,6 % -20,2 % 58 443 € 823 183 €
Tuet ja avustukset 0 € 0 €   0 € 31 828 €
Muut toimintatuotot 361 793 € 108 387 € 30,0 % -80,6 % 557 708 € 976 776 €
Valmistus omaan käyttöön 1 668 700 € 110 222 € 6,6 % -20,6 % 138 865 € 1 456 443 €

TOIMINTATUOTOT 7 026 582 € 1 481 149 € 21,1 % -11,4 % 1 671 741 € 7 417 095 € 
Henkilöstökulut -5 491 490 € -1 630 027 € 29,7 % 7,2 % -1 521 241 € -5 347 262 €
Palvelujen ostot -3 222 649 € -1 420 323 € 44,1 % 32,3 % -1 073 648 € -4 367 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 569 800 € -354 764 € 22,6 % -24,6 % -470 202 € -1 442 165 €
Avustukset -48 500 € 0 € 0,0 %  0 € -44 543 €
Muut toimintakulut -2 032 659 € -477 724 € 23,5 % 13,7 % -420 007 € -1 334 524 €

TOIMINTAKULUT -12 365 098 € -3 882 837 € 31,4 % 11,4 % -3 485 097 € -12 536 394 €

TOIMINTAKATE -5 338 516 € -2 401 689 € 45,0 % 32,4 % -1 813 356 € -5 119 299 €
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3.2.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso Kaupunkistra-

tegian tavoite 
Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

1. Talousar-
vio, käyttö-
talous ja in-
vestoinnit 

 
Talousarviossa 
pysyminen, 
seuranta kuu-
kausittain 

Talousarvion 
kuukausittainen 
seuranta. 

Tulot / menot Tulojen toteutuma% on lä-
hes samalla tasolla kuin 
viime vuonna vastaavana 
ajankohtana talousarvioon 
nähden. Menojen toteu-
tuma% on 2,1% suurempi 
kuin vuoden 2020 huhti-
kuussa. Tammi-huhtikuun 
lämmöntarveluku oli edel-
lisen vuoden lukuun ver-
rattuna n. 24% suurempi, 
(9% suurempi kuin verrat-
tuna vuonna 2019), mikä 
näkyy lämmityskustannuk-
sissa. Lämmitykseen on 
mennyt n. 210 600 euroa 
enemmän kuin viime 
vuonna vastaavana ajan-
kohtana. Alueiden kun-
nossapitoon on mennyt n. 
182 600 euroa enemmän 
kuin vuoden 2021 huhti-
kuuhun mennessä. 

Ei 
aloi-
tettu 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 
= 7736 ka-
lenteripv 

31.12.2018 
= 6740 ka-
lenteripv 

31.12.2019 
= 7622 ka-
lenteripv 

31.12.2018 = x-
10% kalente-
ripv, x pv/palve-
lussuhde Sijais-
kulujen puolitta-
minen 

Työhyvintointiin 
panostaminen. 
Avoimien toimien 
täyttäminen hen-
kilöstösuunnitel-
man mukaisesti. 
Koulutus, tehtä-
väkierto, aktiivi-
sen tuen tehosta-
minen. 

Seurataan sai-
rauspoissolojen 
kehitystä. Erityi-
sesti seurataan 1 
- 3 päivän pois-
soloja. Kalenteri-
päivät. 

Seurataan kun-
touttavien toi-
menpiteiden (am-
matillinen kun-
toutus ja osasai-
rausloma) toteu-
tumista työter-
veysneuvotte-
lussa asetettujen 
tavoitteiden mu-
kaisesti. Kuinka 
moni kuntoutetta-
vista pystyy jat-
kamaan töitä 
osa/kokopäiväi-
sesti. 

Ei ole ollut saatavilla 2021 
alkuvuoden poissaolora-
portteja  

Tehty toimenpiteitä kor-
vaan työn käyttöön ottoon.  

Kes-
ken 

 

3. Työtapa-
turmat 

31.12.2017 
= 141 ka-
lenteripv 

31.12.2018 
= 266 ka-
lenteripv 

31.12.2019 
= 147 ka-
lenteripv 

Työtapaturmia 
ei tapahdu 

Koulutus ja seu-
ranta: ergono-
mia- ja työturval-
lisuuskoulutus. 
PRO24-järjestel-
män työtapa-
turma kirjausten 
seuranta ja toi-
menpiteiden to-
teutumisesta 
huolehtiminen. 
Esimies- ja oh-
jaustyöhön pa-
nostaminen. 

Montako perät-
täistä työtapatur-
matonta työpäi-
vää on kalenteri-
vuoden aikana. 
Intran etusivulla 
numerotaulu nä-
kyvissä. 

Raportteja ei ole ollut saa-
tavilla  

Kes-
ken 
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4. Henkilös-
tösuunni-
telma 

Vakituiset = 
270,42 htv 
(2020) 

Vakituiset = 
257,57 htv 
(2021) 

Henkilöstö-
suunnitelmassa 
pysyminen, 
määräaikaisten 
vähentyminen 

Henkilöstösuun-
nitelman mukai-
set rekrytoinnit. 
Varahenkilöstön 
suunnitelmallinen 
käyttö.  

määräaikai-
set/vakituiset % 
henkilöstösuunni-
telmakauden ai-
kana (vuodet 
2021, 2022 ja 
2023) 

Henkilöstösuunnitelman 
mukaiset toimenpiteet to-
teutettu  

Kes-
ken 

 

5. Asiakas-
tyytyväisyys 
ja asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunki-
laisten tyy-
tyväisyys 
palveluihin 

Negatiivisten 
asiakaspalaut-
teiden vähentä-
minen 

Palvelukuvaus-
ten laadinta, 
käyttöönotto ja 
toimittaja / käyt-
täjä rajapintatoi-
mintojen uudel-
leen määrittely. 
Säännölliset 
asiakaspalaverit. 
Laadun mittaami-
nen. Asiakastyy-
tyväisyys kyselyt. 
Laatupoik-
keamien korjaa-
minen sekä asia-
kaspalautteisiin 
reagoiminen 

Asiakkuuspala-
vereiden 
määrä/vuosi. Pal-
velupyyntöjen ja 
reklamaatioiden 
vasteaikojen to-
teutuminen. 

Päiväkotien palveluku-
vaukset ruokapalveluissa 
valmistumassa. Koronati-
lanteen vuoksi asiakas toi-
voi yhteistyöpalaverin siir-
toa syksylle.  

Kes-
ken 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Viimeisim-
män työhy-
vinvointiky-
selyn tulok-
set. 

Työhyvinvoin-
nin paranemi-
nen vuosittai-
sessa työhyvin-
vointikyselyssä 

Kehityskeskuste-
lut. Työhyvinvoin-
tipajat kyselyn 
pohjalta. Etsitään 
kehittämiskoh-
teet. Kehittämis-
toimenpiteiden 
toteuttaminen. 

Kehityskeskuste-
lut 1 x vuodessa. 
(tavoitteena 
100%) 

Puhtaus- ja ruokapalvelun 
hallinnon työhyvinvointi-
paja pidetty ja kehittämis-
kohteena olevien yksikön 
sisäinen viestinnän ja viik-
kopalaverikäytäntöjen ke-
hittämistoimet on aloitettu.  

Kaupunkitoimitiloissa Ko-
rona tilanteen vuoksi hen-
kilöstön työhyvinvointipa-
joja ei ole voitu toteuttaa 
suunnitelmien mukaisesti, 
koska ryhmäkoot ylittävät 
kokoontumisrajoitusten 
mukaiset henkilömäärät  

Kes-
ken 

 

 
  
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualu-
een tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palveluissa 
korostetaan 
asukas- ja 
asiakaslähtöi-
syyttä ja pal-
veluraken-
netta kehite-
tään kuntata-
louden eh-
doilla 

Isännöinti-, 
puhtaus- ja 
ruokapalvelui-
den laadun 
säilyttäminen 
(tiukasta ta-
loudesta huo-
limatta). 
Sähköisten 
palveluiden li-
sääminen 
kaupungin 
kiinteistöjen 
hallinnassa. 

Kehitetään vas-
tuualueen pal-
veluita toiminta-
säännön ja ta-
lousarvion puit-
teissa. 
(Hinta/laatu ja 
asiakaspalaut-
teet) 

Tavoitellun hinta/laatusuh-
teen toteutuminen 

Isännöinti: 

Aluetöiden, kiinteistönhoi-
don ja käyttäjäpalveluiden 
palvelupyyntöjen määrä.  

1. Reagointi 

2. Hoidetut palvelupyyntö-
jen mukaiset tehtävät 

Palvelupyynnöt 1.1.2021 - 
30.4.2021 

- 889 kpl 

1. Reagointi < 1 vrk. 

2. Hoidetut tehtävät 809 kpl. 

To-
teu-
tunut 
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Palveluissa 
korostetaan 
asukas- ja 
asiakaslähtöi-
syyttä ja pal-
veluraken-
netta kehite-
tään kuntata-
louden eh-
doilla 

Isännöinti-, 
puhtaus- ja 
ruokapalvelui-
den laadun 
säilyttäminen 
(tiukasta ta-
loudesta huo-
limatta). 
Sähköisten 
palveluiden li-
sääminen 
kaupungin 
kiinteistöjen 
hallinnassa. 

Kehitetään vas-
tuualueen pal-
veluita toiminta-
säännön ja ta-
lousarvion puit-
teissa. 
(Hinta/laatu ja 
asiakaspalaut-
teet) 

Tavoitellun hinta/laatusuh-
teen toteutuminen 

Puhtauspalvelut: 

1. Korkeanhygienian tiloissa 
tehtyjen puhtausmittausten 
määrä  

2. Hyväksytyt tarkastukset 
suhteessa tehtyihin tarkas-
tuksiin  

3. Koulu ja päiväkotien in-
sta800 laatutarkastusten tu-
lokset (hyväksytyt/tarkas-
tusten lukumäärä) 

Vesiveijarissa näytteenotto to-
teutunut suunnitelmien mu-
kaan.  

Kaikki näytteet eivät ole olleet 
vaatimustason mukaisia. Kor-
jaaviin toimenpiteisiin on ryh-
dytty.  

Päivitetty siivousuunnitelma toi-
mitetaan terveysvalvontaviran-
omaisille 15.6.2021 mennessä.  

Valvontasuunnitelman mukai-
nen tarkastus tehty 13.4. pää-
osin vaatimusten mukainen 
taso saavutettu. 

Vähäisiä puutteita allasveden 
laatuun ja siitä tiedottamiseen 
liittyen korjaavat toimenpiteet 
tehty. 

Vaatimusten vastainen taso: 
Puku-, pesu-, sauna- ja wc-tilo-
jen materiaaleissa ja pinnoilla 
oli havaittavissa korjaustar-
vetta.  

Toimenpiteenä kuntotutkimus, 
jonka suunnitelma tulee toimit-
taa terveysviranomaisille 
15.6.2021 mennessä.  

Ei 
to-
teu-
tunut 

 

Palveluissa 
korostetaan 
asukas- ja 
asiakaslähtöi-
syyttä ja pal-
veluraken-
netta kehite-
tään kuntata-
louden eh-
doilla 

Isännöinti-, 
puhtaus- ja 
ruokapalvelui-
den laadun 
säilyttäminen 
(tiukasta ta-
loudesta huo-
limatta). 
Sähköisten 
palveluiden li-
sääminen 
kaupungin 
kiinteistöjen 
hallinnassa. 

Kehitetään vas-
tuualueen pal-
veluita toiminta-
säännön ja ta-
lousarvion puit-
teissa. 
(Hinta/laatu ja 
asiakaspalaut-
teet) 

Tavoitellun hinta/laatusuh-
teen toteutuminen 

Ruokapalvelut: 

1. Oivatarakastusten tulok-
set (hymynaama-mittari) ja 
pintapuhtausmittausten tu-
lokset (hyväksytyt/otetut 
näytteet)  

2. Valmistuskeittiöiden mää-
rään väheneminen. (keskis-
tetään valmistusta) ja seu-
rataan ateriahintaa toiminto-
laskennan työvälineellä. 

3. Palvelukeittöiden muutta-
minen kuumennuskeittiöiksi. 

4. Koulu- ja päiväkoti ruuan 
laatu (maittavuutta seura-
taan ruuan hävikkiä seuraa-
malla) 

5. Kouluruokakyselyn tulok-
set 

Oiva tarkastuksia tehty 18 kpl, 
joista kolmessa huomautetta-
vaa.  

Ruokapalveluiden kehittämis-
projekti etenee. Ruokakuljetuk-
siin on hankittu lämpökuljetus-
vaunuja.  

Keittiösuunnittelu tuotantokeit-
tiön osalta ja kuumennuskeitti-
öiden osalta jatkuu.  

- Ohjausryhmäpalaverit pidetty 
suunnitelmien mukaan 

- Ylijäämäruoan myynti kokeilu 
aloitettu  

- Hävikkiruoan kirjaaminen aloi-
tettu  

Kouluruokakysely toteutettu 
sen valmistumisesta tiedotettu, 
tulosten analyysi menossa.  

To-
teu-
tunut 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 
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Kokkolan 
aseman vah-
vistaminen 
maakunta-
keskuksena 

Palveluver-
kon tukemi-
nen tilaratkai-
suilla. Aktiivi-
nen rooli kau-
pungin eri toi-
mialojen tila-
tarpeiden jär-
jestelyssä.  

Yhteistyön ke-
hittäminen pal-
veluverkkoa 
koskevissa ta-
lonrakennus-
hankkeissa ja 
maakäytön 
suunnittelussa 
tulevaisuuden 
tarpeet huomi-
oiden. 

Kaupunkitoimitilojen osallis-
tuminen projekteihin raken-
nuksen suunnittelusta toteu-
tumiseen. 

Hankkeiden määrä, jonka 
suunnittelussa on ollut kau-
punkitoimitilojen osallistumi-
nen/ vrt. meneillään olevat 
hankkeet 

Tilatarvepyynnöt/toteutu-
neet tilaratkaisut 

Isännöinnin yksikön osalta ra-
kennusten suunnitteluun osal-
listuminen ei toteudu riittävällä 
tasolla edelleenkään. Kunnos-
sapidon organisaatiomuutoksen 
myötä pyritään saamaan isän-
nöinnin yksikön edustus suun-
nittelutyöryhmiin.  

Kaupunki vuokrasi Soitelta Ter-
veystie 1 kiinteistön Donners-
kan koulun peruskorjauksen 
ajaksi. Vuokra-aika 15.3.2021 - 
31.12.2023 

Ympäristöterveydenhuollon toi-
mistohenkilöitä (6henk.) sijoitet-
tiin Hakalahdenkatu 83:een 
kaupungin omistamaan osaketi-
laan. 

Kes-
ken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan ta-
loudenpito on 
vastuullista 

Toimitilojen 
arvo säilyte-
tään 

Toimitilasuunni-
telman mukai-
sia toimenpi-
teitä toimeen-
pannaan. Kiin-
teistökierrokset, 
joilla tarkistute-
taan toimitilojen 
kuntoa ja kor-
jaustarvetta.  

Kiinteistötarkastuskierrosten 
pohjalta suunniteltujen toi-
menpiteiden toteutuminen 
ja seuranta.  

Koronatilanteen vuoksi kiinteis-
tökierroksia ei ole tehty tammi - 
huhtikuun aikana. 

Kes-
ken 

 

Kokkola tasa-
painottaa ta-
settaan 

Tilat täyttävät 
teknisesti, 
laadullisesti ja 
määrällisesti 
käyttäjien tar-
peet sekä 
kiinteistöihin 
sitoutunut 
kaupungin 
omaisuus säi-
lyy. 

Toimitilojen yl-
läpidon ja toimi-
tilapalveluiden 
tehokkuuden ja 
tuloksellisuu-
den parantami-
nen. 

Kiinteistöhallintajärjestel-
män käyttöönotto. 

Kiinteistöhallintajärjestel-
män avulla seurataan te-
hokkuutta ja tuloksellisuutta. 

Isännöinnin, puhtaus- ja 
ruokapalveluiden henkilstö-
mitoitusjärjestelmän käytön 
laajentaminen.  
Mitoitetut neliöt/vuosi.  

Kiinteistöhoidon mitoituksia 
tehty seuraavasti Ullavassa: 

- Rahkosen koulu, 1499 htm2 

- Veikko Vionojan koulu, 1436 
htm2 

- Palolaitos, 235 htm2 

- yhteensä 3170 htm2 

Kes-
ken 

 

Kokkola tasa-
painottaa ta-
settaan 

Edistetään 
aktiivisesti ja 
toimitilasuun-
nitelman mu-
kaisesti kau-
pungin kiin-
teistöjen 
määrää.  

Pyritään aktivii-
sesti eroon tar-
peettomista toi-
mitiloista myy-
mällä ja purka-
malla tilaomai-
suutta toimiti-
lasuunnitelman 
mukaisesti tai 
tekemällä siitä 
esitys KHlle. Ti-
lan tyhjenty-
essä myynti to-
teutetaan 9 
kuukauden ku-
luessa ja purku 
6 kk kuluessa. 

Myytyjen / purettujen toimiti-
lojen/kiinteistöjen määrä 
kpl/vuosi. 

Vuokrattavissa olevien tilo-
jen käyttöaste-% 

Myynti- ja purkuajat 

Myytyjä: 2kpl (Kunnantoimisto / 
Ullava ja RTV-talo) 

Purettuja: - 

Keskimääräinen purkuaika: 7,6 
kk 

Keskimääräinen myyntiaika: 6,8 
kk 

Kes-
ken 
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Talous 
 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 14 182 635 € 4 565 856 € 32,2 % 0,0 % 4 564 896 € 13 241 096 €
Maksutuotot 0 € -36 €  -167,9 % 54 € 53 €
Tuet ja avustukset 8 800 € 0 € 0,0 %  0 € 8 968 €
Muut toimintatuotot 28 731 225 € 9 664 318 € 33,6 % 3,7 % 9 320 970 € 27 824 994 €
Valmistus omaan käyttöön 11 500 € 0 € 0,0 %  0 € 6 585 €

TOIMINTATUOTOT 42 934 160 € 14 230 138 € 33,1 % 2,5 % 13 885 920 € 41 081 697 € 
Henkilöstökulut -10 538 289 € -3 157 045 € 30,0 % 1,1 % -3 121 787 € -9 490 172 €
Palvelujen ostot -11 853 727 € -3 762 804 € 31,7 % 8,8 % -3 457 455 € -11 304 477 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 211 438 € -2 759 709 € 38,3 % 20,7 % -2 286 440 € -7 079 871 €
Avustukset       
Muut toimintakulut -5 709 667 € -1 729 947 € 30,3 % 13,2 % -1 528 413 € -5 218 237 €

TOIMINTAKULUT -35 313 121 € -11 409 505 € 32,3 % 9,8 % -10 394 094 € -33 092 757 €

TOIMINTAKATE 7 621 038 € 2 820 633 € 37,0 % -19,2 % 3 491 825 € 7 988 941 €
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3.2.29 Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kaupunkiluvitus   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualu-
een toi-
menpide 

Mittari Toteuma 30.4 Tila 

1. Talousar-
vio, käyttö-
talous ja in-
vestoinnit 

 
Talousarvi-
ossa pysy-
minen, seu-
ranta kuu-
kausittain 

Tiivis seu-
ranta ja no-
pea mutok-
siin rea-
gointi 

Kuukausi-
raportit / 
toteuma-
tiedot 

Tulojen toteutuma% on 1,5% suu-
rempi kuin viime vuoinna vastaa-
vana ajankohtana talousarvioon 
nähden. Menojen toteutuma% 
1,4% on suurempi kuin vuoden 
2020 huhtikuussa. 

Kesken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2019 = 
213 kalenteripv 

31.12.2018 = 
174 kalenteripv 

31.12.2017 = 
126 kalenteripv 

31.12.2018 
= x-10% ka-
lenteripv, x 
pv/palvelus-
suhde Si-
jaiskulujen 
puolittami-
nen 

 
Kuukausi-
raportit / 
toteuma-
tiedot 

Järjestelmävaihdoksesta johtuen 
sairauspoissaoloraportteja ei ole 
saatavilla. 

Kesken 

 

3. Työtapa-
turmat 

31.12.2017 = 0 
kalenteripv 

31.12.2018 = 0 
kalenteripv 

31.12.2019 = 0 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Riskien kar-
toitus ja en-
nakointi. 
Riskien mi-
nimointi 

Kuukausi-
raportit / 
toteuma-
tiedot 

Järjestelmävaihdoksesta johtuen 
sairauspoissaoloraportteja ei ole 
saatavilla. 

Kesken 

 

4. Henkilös-
tösuunni-
telma 

Vakituiset = 21 
kpl 

Määräaikaiset 
= 0 kpl  

Yhteensä = 21 
kpl 

Henkilöstö-
suunnitel-
massa py-
syminen, 
määräai-
kaisten vä-
hentyminen 

 
Henkilös-
töraportit / 
toteuma-
tiedot 

Vakituiset = 21 kpl 

Määräaikaiset = 0 kpl  

Yhteensä = 21 kpl 

Hallintopalveluiden sihteerit siirty-
neen vastuualueille. Kaikki kaupun-
kiluvituksen avoimet virat ja toimet 
täytetty. 

Kesken 

 

5. Asiakas-
tyytyväisyys 
ja asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväisyys 
palveluihin 

Negatiivis-
ten asiakas-
palautteiden 
vähentämi-
nen 

Seurataan 
kansalais-
keskustelua 

Positiivi-
sen / ne-
gatiivisen 
palautteen 
määrä 

Kohdennetut asiakastyytyväisyys-
kyselyt aloitettu. Asiakaspalautejär-
jestelmä on ollut 15.05. käytössä 
kaksi vuotta. Yhteenveto palaute-
järjestelmän tuloksista laaditaan 
lautakuntien käsiteltäväksi. 

Kesken 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulok-
set 

Työhyvin-
voinnin pa-
raneminen 
vuosittai-
sessa työ-
hyvinvointi-
kyselyssä 

Toimenpi-
desuunnitel-
mien toteut-
taminen ja 
seuranta 

Kyselyn 
tulokset 

Työhyvinvointikyselyn tulokset 
käyty läpi työhyvinvointipalaverissa 
ja laadittu kaupunkiluvituksen työ-
hyvinvointisuunnitelma. 

Kesken 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistra-
tegian tavoite 

Vastuualu-
een tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 30.4 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palveluissa ko-
rostetaan asu-
kas- ja asiakas-
lähtöisyyttä ja 
palveluraken-
netta kehite-
tään kuntata-
louden ehdoilla 

Lupien ja il-
moitusten 
sähköisten 
palveluiden li-
sääminen 

Kaikki rakennus-
valvonnan luvat 
sähköisen järjes-
telmän kautta. 
Trimblen sähköi-
set lupa- ja ilmoi-
tusmenettelyt 
käyttöön laajem-
min myös 
ymp.suojelussa. 
Pysäköinninval-
vonnan oikai-
suvaatimukset ja 
pysäköintiluvat 
sähköisestä pal-
velusta. 

Käytössä 
olevien 
sähköis-
ten lupa-, 
ilmoitus- 
ja oikai-
suvaati-
mus-
asioden 
määrä, kpl 

Rakennusvalvonnan kaikki luvat/ilmoitukset 
voi hakea sähköisestä lupapalvelusta. Lupa-
tyyppejä on 6 kpl. 

Ympäristöpalveluiden sähköinen lupa- ja il-
moitusmenettely on otettu käyttöön. 

Kaikki yleisten alueiden luvat voi hakea säh-
köisesti. 

Pysäköinninvalvonnan sähköinen oikai-
suvaatimus on otettu käyttöön. 

Kes-
ken 

 

Palveluproses-
sien selkeys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Viivytyksetön 
lupien käsit-
tely 

Käsiteltävien asi-
oiden seuranta-
järjestelmä 

Lupa-, il-
moitus- ja 
lausunto-
määrät, 
kpl 

RAKENNUSVALVONTA 

Rakennus- ja toimenpidelupien määrä on 
kasvanut viime vuosien tasosta. Lisäystä on 
eritysesti pienten rakennushankkeiden ku-
ten pihasaunojen osalta. 

PYSÄKÖINNINVALVONTA 

Pysäköintivirhemaksujen määrään on vai-
kuttanut keskustan hiljentyminen koronan 
vuoksi. Myös keskustan pysäköinnin va-
pauttaminen on vaikuttanut pysäköintivirhe-
maksujen määrään. Pysäköinninvalvon-
nassa on vuoden 2020 aikana ruvettu seu-
raamaan suullisten huomautusten ja ohjeis-
tusten määrää. Pysäköinnin ohjeistus on 
merkittävä osa pysäköinnintarkastajien 
työtä, josta on saatu runsaasti positiivista 
palautetta. 

YMPÄRISTÖPALVELUT 

Jätevesien johtamisluvat käsitellään nykyi-
sin lausuntoina rakennusluvan yhteydessä. 
Tästä syystä lupamäärät ovat pienentyneet. 
Uudella menettelyllä kevennetään lupapro-
sessia. 

YLEISTEN ALUEIDEN LUVAT 

Uutena lupatyyppinä on otettu käyttöön 
"ketterät kioskit", joille on määritelty myynti-
paikkoja eri puolilta Kokkolaa. 

Kes-
ken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden ter-
veyden ja hy-
vinvoinnin edis-
täminen 

Ympäristö-
kasvatus ja 
luontokoulu-
toiminnan tu-
keminen 

Luontokoulun 
kummiluokkaso-
pimus 

Toteutu-
neet luon-
tokoulu- ja 
kummi-
luokkapäi-
vät, kpl 

Vuoden 2020-2021 kummiluokat (11 kpl) 
valittiin elokuun lopussa 2020. Kummi-
luokilla oli tänä vuonna yhteensä 236 lasta.  

Kevätlukukaudella tammi-huhtikuu 2021 kai-
killa kummiluokilla oli neljä luontokoulupäi-
vää, yhteensä 44 luontokoulupäivää. 

Kes-
ken 

 



1. Osavuosikatsaus 2021 
Kokkolan kaupunki

 91

   

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan talou-
denpito on vas-
tuullista 

Ajantasaiset 
taksat 

Lupa-, valvonta- 
ja pysäköintivir-
hemaksujen tar-
kistaminen ja py-
säköintilupien 
hinnoittelu 

Maksujen 
toteuma-
tiedot, € 

Rakennusvalvonnan, ympäristön, pysäköin-
ninvalvonnan ja yleisten alueiden luvituksen 
myynti ja maksutuottoja on kertynyt n. 244 
454 €, mikä on 35 % enemmän kuin viime 
vuonna vastaavana ajankohtana. 

Kes-
ken 

 

 
  
Talous 
 

 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 161 631 € 24 355 € 15,1 % -20,5 % 30 620 € 102 594 €
Maksutuotot 652 402 € 156 412 € 24,0 % 54,6 % 101 190 € 692 037 €
Tuet ja avustukset 0 € 0 €   0 € 2 065 €
Muut toimintatuotot 539 482 € 63 329 € 11,7 % 28,6 % 49 233 € 294 619 €
Valmistus omaan käyttöön 0 € 358 €   0 € 507 €

TOIMINTATUOTOT 1 353 516 € 244 454 € 18,1 % 35,0 % 181 043 € 1 091 823 € 
Henkilöstökulut -1 177 430 € -350 190 € 29,7 % 22,9 % -284 983 € -841 652 €
Palvelujen ostot -265 330 € -114 386 € 43,1 % -20,9 % -144 623 € -414 981 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -36 200 € -4 983 € 13,8 % 77,9 % -2 802 € -13 557 €
Avustukset       
Muut toimintakulut -161 160 € -37 295 € 23,1 % -4,0 % -38 844 € -147 836 €

TOIMINTAKULUT -1 640 120 € -506 854 € 30,9 % 7,6 % -471 253 € -1 418 026 €

TOIMINTAKATE -286 604 € -262 399 € 91,6 % -9,6 % -290 211 € -326 203 €
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3.2.30 Pelastuslautakunta

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen Pelastuslaitos tuottaa pelastuslaissa säädetyt pelastus-
toimen palvelut alueellisina 11 kunnan alueelle. Pelastuslaissa säädettyjen pelastustoimen palvelui-
den tasosta päättää ylikunnallinen monijäseninen toimielin, pelastuslautakunta. Toimialan lakisää-
teisyydestä ja pelastuslaitosta velvoittavasta palvelutasopäätöksestä johtuen osavuosikatsauksessa 
tarkastellaan toimialan tavoitteiden toteutumista suhteessa palvelutasopäätöksen velvoitteisiin. Pe-
lastuslaitoksen alueellisena toimijana tuloksia ei ole mahdollista peilata pelastusalueen yksittäisten 
kuntien strategioita vasten, niin Pelastuslaitos osaltaan toteuttaa kuntastrategioita huolehtimalla alu-
een asukkaiden ja elinkeinoelämän turvallisuuspalveluista. Osavuosikatsauksessa tarkastellaan pal-
veluiden toteutumista myös niiltä osin, kun Pelastuslaitos on vastuussa yhteistoimintasopimukseen 
pohjautuen toiselle toimialalle tuotettavista palveluista (ensihoitotoiminta Vaasan sairaanhoitopii-
rille). 
 
 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1. – 30.4.2020 

Ehkäistyt onnettomuudet 

Rakenteellinen palonehkäisy on toteutunut palvelutasopäätöksen mukaisesti niiltä osin kuin ko-
ronarajoitukset eivät toimintaa estä. Asiakirjavalvonnalla on alkuvuonna toteutettu hoito- ha huolto-
laitoksien valvonta, asuntojen painopisteenä kerrostalojen itsearviointi. Muiden kohteiden valvontaa 
toteutetaan tällä hetkellä pääosin asia-kirjavalvontana. 

Pelastusviranomainen on huolehtinut yleiseen onnettomuuksien ehkäisytoimintaan tehtävistä yh-
teistyössä muiden viranomaisten kanssa lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa vallitsevien 
poikkeusolojen sallimissa rajoissa.   

Kansalaisten riskitietoutta ja kykyä toimia onnettomuustilanteissa on lisätty turvallisuusviestinnän 
keinoin.  

Pelastetut ihmiset ja pelastettu omaisuus 

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika on toteutunut palvelutasopäätöksen ja valtakunnallisten tu-
lostavoitteiden mukaisesti.  

Covid-19 pandemian vuoksi palokuntien harjoitustoimintaa on rajoitettu ilmaantuvuusluvun edellyt-
tämissä rajoissa. Paloasemilla ja hälytystehtävistä tapahtuvat toimintamallit on ohjeistettu ja suoja-
varusteet sekä desinfiointiohjeet on annettu henkilöstölle.  

Vesisukellustoiminnan valmiudessa ei ole tapahtunut muutoksia aikaisenpiin katsauskausiin näh-
den. 

Ensihoito on toteutunut Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen mukai-
sesti. Ensi-vaste- ja ensihoitotehtävien henkilösuojausta on tehostettu pandemian vuoksi.  

Ajankohtaista 

Pelastustoiminnan johtamis- ja toimintavalmiudet ovat olleet tarvittaessa käytettävissä kuntien tuke-
miseen yhteiskunnan vakavissa häiriötilanteissa. Pelastusalueen kunnat ja yhteistyöviranomaiset 
ovat pelastuslaitoksen kutsumina osallistuneet KP alueturvan turvallisuusverkon kautta järjestettyi-
hin videokokouksiin lähes viikoittain maaliskuun 2020 loppupuolelta alkaen.  

Pandemia, Covid-19 vaatii edelleen koko pelastuslaitoksen henkilöstöltä työskentelymallia erittäin 
turvallisuustietoista toimintamallia. Toiminta on onnistunut varsin hyvin. Pelastuslaitos jatkaa vas-
tuullista taloudenhoitoa aiempien vuosien tapaan huolehtien kuitenkin pelastuslain mukaisista vel-
voitteista palvelutasopäätöksessä säädetyn mukaisesti. Pelastustoimi on mukana hyvinvointialuei-
den (Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) –valmistelussa, jossa vuoden 2023 alussa Sote ja Pela liitty-
vät yhteiseen organisaatioon.  Pelastuslaitoksen henkilöresurssit ovat niukat erityisesti lakisääteis-
ten suunnitteluvelvoitteiden hoitamiseen. 
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Talous 

Talouden toteutuminen 1.1.–30.4.2020 
 
Toimintamenot ovat ajankohdan keskiarvoon nähden henkilöstömenojen osalta hieman alhaisem-
mat kuin edellisinä kausina johtuen sopimuspalokuntien harjoitustenpienryhmistä, muiden menojen 
osalta taso on normaali. Pandemiaan liittyvistä lisäkuluista (suojavarusteet, desinfiointiaineet, etä-
työvälinekulut) pidetään erillistä kirjanpitoa. 
 

 

TA 2019 + 
muutos

Toteutuma 
2019

Toteuma % 
TA

Muutos % 
19/18

Toteutuma 
kumul. 

2018

TP 2018

Myyntituotot 12 431 774 € 3 916 232 € 31,5 % 21,3 % 3 229 083 € 9 475 065 €
Maksutuotot 308 330 € 53 948 € 17,5 % -5,5 % 57 075 € 257 101 €
Tuet ja  avustukset 0 € 992 €   0 € 8 325 €
Muut toimintatuotot 10 800 € 5 449 € 50,5 % -17,8 % 6 631 € 56 547 €
Valmistus  omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 12 750 904 € 3 976 620 € 31,2 % 20,8 % 3 292 789 € 9 797 037 € 
Henki löstökulut -8 316 210 € -2 115 346 € 25,4 % 5,6 % -2 003 771 € -7 552 980 €
Palvelujen ostot -2 168 400 € -415 693 € 19,2 % 14,4 % -363 337 € -1 502 305 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -654 510 € -174 712 € 26,7 % 14,4 % -152 692 € -597 587 €
Avustukset -57 200 € -11 025 € 19,3 % 78,8 % -6 165 € -54 283 €
Muut toimintakulut -1 554 584 € -514 138 € 33,1 % 1777,9 % -27 379 € -89 882 €

TOIMINTAKULUT -12 750 904 € -3 230 915 € 25,3 % 26,5 % -2 553 344 € -9 797 037 €

TOIMINTAKATE 0 € 745 706 €  0,8 % 739 445 € 0 €
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LIITTEET
Toteumavertailu, kaupunki ilman liikelaitoksia

(1000) TA 2021 + 
muutos 

Toteutuma  
2021 

Toteuma %  
TA 

Muutos %  
21/20 

Toteutuma 
kumul.  

2020 

TP 2020 

Myyntituotot 39 212 € 12 669 € 32 % 2 % 12 366 € 36 994 € 
Maksutuotot 5 859 € 1 548 € 26 % 26 % 1 228 € 5 115 € 
Tuet ja avustukset 1 656 € 1 556 € 94 % 80 % 866 € 2 459 € 
Muut toimintatuotot 38 428 € 13 170 € 34 % 5 % 12 519 € 37 195 € 
Valmistus omaan käyttöön 1 931 € 120 € 6 % -19 % 149 € 1 713 € 
TOIMINTATUOTOT 87 086 € 29 063 € 33 % 7 % 27 128 € 83 476 € 
Henkilöstökulut -101 300 € -31 943 € 32 % 4 % -30 747 € -97 314 € 
Palvelujen ostot -224 577 € -74 932 € 33 % 6 % -70 863 € -216 596 € 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 762 € -4 041 € 32 % 9 % -3 707 € -11 862 € 
Avustukset -10 276 € -3 239 € 32 % 2 % -3 189 € -10 978 € 
Muut toimintakulut -35 169 € -11 107 € 32 % 5 % -10 539 € -32 087 € 
TOIMINTAKULUT -384 084 € -125 261 € 33 % 5 % -119 045 € -368 836 € 
              
TOIMINTAKATE -296 998 € -96 198 € 32 % 5 % -91 918 € -285 360 € 
              
Kunnan tulovero 163 394 € 62 851 € 38 % 5 % 60 080 € 168 286 € 
Kiinteistövero 15 796 € 1 801 € 11 % 368 % 385 € 14 499 € 
Osuus yhteisöveron tuotosta 22 688 € 10 768 € 47 % 50 % 7 171 € 19 140 € 
VEROTULOT 201 878 € 75 421 € 37 % 12 % 67 636 € 201 924 € 
Yleinen valtionosuus 103 598 € 34 902 € 34 % 7 % 32 571 € 106 892 € 
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus -2 096 € -296 € 14 % -58 % -699 € -1 992 € 
Muut valtionosuudet yht. 0 € -245 €     0 € 4 632 € 
VALTIONOSUUDET 101 502 € 34 361 € 34 % 8 % 31 872 € 109 533 € 
Korkotuotot 95 € 9 € 10 % -63 % 25 € 112 € 
Muut rahoitustuotot 3 810 € 1 354 € 36 % -32 % 1 992 € 3 203 € 
Korkokulut -2 410 € -737 € 31 % 2 % -722 € -2 503 € 
Muut rahoituskulut -20 € -58 € 290 % 919 % -6 € -623 € 
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 1 475 € 568 € 39 % -56 % 1 289 € 190 € 
              
VUOSIKATE 7 857 € 14 151 € 180 % 59 % 8 880 € 26 288 € 
              
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -13 951 € -3 969 € 28 % -1 % -4 027 € -15 029 € 
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT             
              
TULOS -6 094 € 10 183 € -167 % 110 % 4 854 € 11 259 € 
              
POISTOERON MUUTOS 128 € 65 € 51 % 52 % 43 € -1 866 € 
VARAUSTEN MUUTOS 200 € 0 € 0 %   0 € 2 180 € 
RAHASTOJEN MUUTOS 0 € 0 €     0 € -486 € 

       
              
YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 766 € 10 248 € -178 % 109 % 4 896 € 11 086 € 
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Toteumavertailu, Kokkolan Vesi

(1000) TA 2021 + 
muutos 

Toteutuma  
2021 

Toteuma %  
TA 

Muutos %  
21/20 

Toteutuma 
kumul.  

2020 

TP 2020 

Myyntituotot 8 501 € 1 985 € 23 % 8 % 1 830 € 8 066 € 
Maksutuotot             
Tuet ja avustukset             
Muut toimintatuotot 12 € 4 € 34 % 0 % 4 € 12 € 
Valmistus omaan käyttöön 100 € 7 € 7 %   0 € 129 € 
TOIMINTATUOTOT 8 613 € 1 996 € 23 % 9 % 1 834 € 8 207 € 
Henkilöstökulut -2 227 € -643 € 29 % 0 % -641 € -2 129 € 
Palvelujen ostot -1 161 € -292 € 25 % 0 % -294 € -1 091 € 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 157 € -321 € 28 % -1 % -324 € -1 093 € 
Avustukset 0 € 0 €     0 € -5 € 
Muut toimintakulut -111 € -23 € 20 % 11 % -20 € -57 € 
TOIMINTAKULUT -4 655 € -1 279 € 27 % 0 % -1 280 € -4 375 € 
              
TOIMINTAKATE 3 957 € 718 € 18 % 29 % 555 € 3 832 € 
              
Korkotuotot 160 € 41 € 26 % -2 % 42 € 164 € 
Muut rahoitustuotot 35 € 4 € 12 % -13 % 5 € 17 € 
Korkokulut -38 € -8 € 22 % 4 % -8 € -21 € 
Muut rahoituskulut -500 € -167 € 33 % 0 % -167 € -500 € 
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -343 € -130 € 38 % 2 % -127 € -340 € 
              
VUOSIKATE 3 614 € 588 € 16 % 38 % 427 € 3 491 € 
              
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 443 € -859 € 35 % 8 % -795 € -2 430 € 
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT             
              
TULOS 1 172 € -271 € -23 % -26 % -367 € 1 061 € 
              
POISTOERON MUUTOS 190 € 63 € 33 % 0 % 63 € 189 € 
VARAUSTEN MUUTOS             
RAHASTOJEN MUUTOS             
              
YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 361 € -208 € -15 % -32 % -304 € 1 251 € 
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Toteumavertailu, kaupunki ja Kokkolan Vesi

(1000) TA 2021 + 
muutos 

Toteutuma  
2021 

Toteuma %  
TA 

Muutos %  
21/20 

Toteutuma 
kumul.  

2020 

TP 2020 

Myyntituotot 22 802 € 6 455 € 28 % 4 % 6 228 € 20 946 € 
Maksutuotot 5 799 € 1 535 € 26 % 26 % 1 216 € 5 029 € 
Tuet ja avustukset 1 656 € 1 556 € 94 % 80 % 866 € 2 459 € 
Muut toimintatuotot 13 592 € 4 813 € 35 % 9 % 4 399 € 12 825 € 
Valmistus omaan käyttöön 2 031 € 128 € 6 % -14 % 149 € 1 841 € 
TOIMINTATUOTOT 45 879 € 14 487 € 32 % 13 % 12 857 € 43 100 € 
Henkilöstökulut -103 527 € -32 586 € 31 % 4 % -31 389 € -99 443 € 
Palvelujen ostot -200 712 € -67 036 € 33 % 6 % -63 183 € -193 629 € 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 548 € -4 287 € 32 % 8 % -3 952 € -12 576 € 
Avustukset -10 276 € -3 239 € 32 % 2 % -3 189 € -10 982 € 
Muut toimintakulut -10 857 € -2 819 € 26 % 12 % -2 508 € -7 998 € 
TOIMINTAKULUT -338 920 € -109 967 € 32 % 6 % -104 220 € -324 628 € 
              
TOIMINTAKATE -293 041 € -95 481 € 33 % 5 % -91 363 € -281 528 € 
              
Kunnan tulovero 163 394 € 62 851 € 38 % 5 % 60 080 € 168 286 € 
Kiinteistövero 15 796 € 1 801 € 11 % 368 % 385 € 14 499 € 
Osuus yhteisöveron tuotosta 22 688 € 10 768 € 47 % 50 % 7 171 € 19 140 € 
VEROTULOT 201 878 € 75 421 € 37 % 12 % 67 636 € 201 924 € 
Yleinen valtionosuus 103 598 € 34 902 € 34 % 7 % 32 571 € 106 892 € 
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus -2 096 € -296 € 14 % -58 % -699 € -1 992 € 
Muut valtionosuudet yht. 0 € -245 €     0 € 4 632 € 
VALTIONOSUUDET 101 502 € 34 361 € 34 % 8 % 31 872 € 109 533 € 
Korkotuotot 95 € 10 € 11 % -61 % 26 € 117 € 
Muut rahoitustuotot 3 345 € 1 192 € 36 % -35 % 1 830 € 2 720 € 
Korkokulut -2 288 € -705 € 31 % 2 % -689 € -2 364 € 
Muut rahoituskulut -20 € -58 € 291 % 914 % -6 € -623 € 
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 1 132 € 439 € 39 % -62 % 1 162 € -150 € 
              
VUOSIKATE 11 471 € 14 739 € 128 % 58 % 9 308 € 29 779 € 
              
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -16 393 € -4 827 € 29 % 0 % -4 821 € -17 459 € 
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT             
              
TULOS -4 922 € 9 912 € -201 % 121 % 4 487 € 12 320 € 
              
POISTOERON MUUTOS 318 € 128 € 40 % 21 % 106 € -1 677 € 
VARAUSTEN MUUTOS 200 € 0 € 0 %   0 € 2 180 € 
RAHASTOJEN MUUTOS 0 € 0 €     0 € -486 € 
              
YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 405 € 10 040 € -228 % 119 % 4 592 € 12 337 € 
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Rahoituslaskelma, kaupunki ilman liikelaitoksia

 

1 - 4 / 2021 1 - 4 / 2020

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta
Tulorahoitus

Vuosikate 14 151 364,82 8 880 343,54
Satunnaiset erät 0,00 0,00
Tulorahoituksen korjauserät -811 462,92 13 339 901,90 -128 991,85 8 751 351,69

Investoinnit
Käyttöomaisuus investoinnit -2 257 281,61 -2 371 531,17 
Rahoitusosuudet investoinnit 132 625,47 0,00
Käyttöomaisuus  myyntitulot 998 398,00 -1 126 258,14 160 345,00 -2 211 186,17 

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 12 213 643,76 6 540 165,52

Rahoitustoiminnnan kassavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainauksen lisäykset 0,00 0,00
Antolainauksen vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 53 200 000,00 43 500 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos -34 754 380,92 18 445 619,08 5 837 554,91 49 337 554,91

0,00 0,00 0,00 0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 64 457,34 292 808,83
Vaihto-omaisuuden muutokset 43 442,17 37 777,97
Pitkäaikaisten saamisten muutos 300,00 0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos -3 911 556,49 -3 936 647,67 
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos-2 176 074,47 -5 979 431,45 -1 585 546,84 -5 191 607,71 

Rahoitustoiminnnan nettokassavirta 12 466 187,63 44 145 947,20

Kassavarojen muutos 24 679 831,39 50 686 112,72

Kassavarojen muutos
Kassavarat 30.4. 68 208 458,21 61 885 873,70
Kassavarat 1.1. -43 528 626,82 24 679 831,39 -11 199 760,98 50 686 112,72

0,00 0,00

Oman pääoman muutokset
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Rahoituslaskelma, Kokkolan Vesi

 

1 - 4 / 2021 1 - 4 / 2020

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta
Tulorahoitus

Vuosikate 587 861,15 427 457,97
Satunnaiset erät 0,00 0,00
Tulorahoituksen korjauserät 0,00 587 861,15 0,00 427 457,97

Investoinnit
Käyttöomaisuus investoinnit -481 142,81 -917 319,44 
Rahoitusosuudet investoinnit 0,00 0,00
Käyttöomaisuus  myyntitulot 0,00 -481 142,81 0,00 -917 319,44 

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 106 718,34 -489 861,47 

Rahoitustoiminnnan kassavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainauksen lisäykset 0,00 0,00
Antolainauksen vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos -400 000,00 -400 000,00 -400 000,00 -400 000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 0,00
Vaihto-omaisuuden muutokset 0,00 0,00
Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,00 0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos 226 288,12 283 507,83
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos -303 615,08 -77 326,96 -289 686,13 -6 178,30 

Rahoitustoiminnnan nettokassavirta -477 326,96 -406 178,30 

Kassavarojen muutos -370 608,62 -896 039,77 

Kassavarojen muutos
Kassavarat 30.4. 16 274 993,79 16 208 963,94
Kassavarat 1.1. -16 645 602,41 -370 608,62 -17 105 003,71 -896 039,77 

0,00 0,00

Oman pääoman muutokset
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Rahoituslaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi

 

1 - 4 / 2021 1 - 4 / 2020

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta
Tulorahoitus

Vuosikate 14 739 225,81 9 307 801,48
Satunnaiset erät 0,00 0,00
Tulorahoituksen korjauserät -811 462,92 13 927 762,89 -128 991,85 9 178 809,63

Investoinnit
Käyttöomaisuus investoinnit -2 738 424,42 -3 288 850,61 
Rahoitusosuudet investoinnit 132 625,47 0,00
Käyttöomaisuus  myyntitulot 998 398,00 -1 607 400,95 160 345,00 -3 128 505,61 

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 12 320 361,94 6 050 304,02

Rahoitustoiminnnan kassavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainauksen lisäykset 0,00 0,00
Antolainauksen vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 53 200 000,00 43 500 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos -35 154 380,92 18 045 619,08 5 437 554,91 48 937 554,91

0,00 0,00 0,00 0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 64 457,34 292 808,83
Vaihto-omaisuuden muutokset 43 442,17 37 777,97
Pitkäaikaisten saamisten muutos 300,00 0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos 1 019 669,50 1 425 003,06
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos-6 792 045,13 -5 664 176,12 -5 946 593,46 -4 191 003,60 

Rahoitustoiminnnan nettokassavirta 12 381 442,96 44 746 551,31

Kassavarojen muutos 24 701 804,90 50 796 855,33

Kassavarojen muutos
Kassavarat 30.4. 68 288 362,29 62 035 564,73
Kassavarat 1.1. -43 586 557,39 24 701 804,90 -11 238 709,40 50 796 855,33

0,00 0,00

Oman pääoman muutokset
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 Kokkolan kaupunki

Taselaskelma, kaupunki (ulkoinen / sisäinen)

 

Tili(T) 1.1.2021 Muutos 30.4.2021
Tietokoneohjelmistot 1 379 792,77 -106 460,75 1 273 332,02
Muut pitkävaikutteiset menot 1 330 447,10 -68 570,78 1 261 876,32
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ 2 710 239,87 -175 031,53 2 535 208,34
Maa- ja vesialueet 52 466 187,12 87 458,64 52 553 645,76
Rakennukset 128 257 290,09 -2 023 328,08 126 233 962,01
Kiinteät rakenteet ja laitteet 56 084 856,30 -554 697,28 55 530 159,02
Koneet ja kalusto 2 451 549,54 -83 637,87 2 367 911,67
Muut aineelliset hyödykkeet 1 902 738,12 -133,73 1 902 604,39
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 031 855,62 770 073,21 5 801 928,83
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ 246 194 476,79 -1 804 265,11 244 390 211,68
Osakkeet ja osuudet 165 364 645,87 -51 580,73 165 313 065,14
Muut lainasaamiset 9 254 643,75 0,00 9 254 643,75
Muut saamiset 377 822,59 0,00 377 822,59
Sijoitukset YHTEENSÄ 174 997 112,21 -51 580,73 174 945 531,48
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 423 901 828,87 -2 030 877,37 421 870 951,50
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ 1 139 708,52 0,00 1 139 708,52
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ 256 314,16 -43 442,17 212 871,99
Saamiset YHTEENSÄ 6 860 648,53 3 911 256,49 10 771 905,02
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ 43 528 626,82 24 679 831,39 68 208 458,21
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 50 645 589,51 28 547 645,71 79 193 235,22
VASTAAVAA yhteensä 475 687 126,90 26 516 768,34 502 203 895,24
Peruspääoma YHTEENSÄ 127 834 202,07 0,00 127 834 202,07
Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ 19 121 425,61 0,00 19 121 425,61
Muut omat rahastot YHTEENSÄ 5 826 807,17 0,00 5 826 807,17
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ 2 458 065,90 0,00 2 458 065,90
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ 0,00 10 247 661,39 10 247 661,39
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 155 240 500,75 10 247 661,39 165 488 162,14
Poistoero YHTEENSÄ 3 979 230,02 -64 895,00 3 914 335,02
Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ 24 346 095,89 0,00 24 346 095,89
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ 28 325 325,91 -64 895,00 28 260 430,91
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 64 840,08 0,00 64 840,08
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 2 641 342,82 64 457,34 2 705 800,16
Joukkovelkakirjalainat 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 154 721 312,00 53 200 000,00 207 921 312,00
Lainat julkisyhteisöiltä 27 920,26 0,00 27 920,26
Lainat muilta luotonantajilta 3 027,38 0,00 3 027,38
Muut velat 750 000,00 -18 058,68 731 941,32
Pitkäaikainen YHTEENSÄ 185 502 259,64 53 181 941,32 238 684 200,96
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 57 736 163,00 -34 741 001,50 22 995 161,50
Lainat julkisyhteisöiltä 25 584,13 -13 379,42 12 204,71
Saadut ennakot 0,00 4 704 937,71 4 704 937,71
Ostovelat 6 510 138,80 -4 940 600,35 1 569 538,45
Muut velat 18 282 506,16 337 693,70 18 620 199,86
Siirtovelat 21 358 465,61 -2 260 046,85 19 098 418,76
Lyhytaikainen YHTEENSÄ 103 912 857,70 -36 912 396,71 67 000 460,99
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 289 415 117,34 16 269 544,61 305 684 661,95
VASTATTAVAA yhteensä 475 687 126,90 26 516 768,34 502 203 895,24

0,00 0,00 0,00
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Taselaskelma, Kokkolan Vesi

 

Tili(T) 1.1.2021 Muutos 30.4.2021
Aineettomat oikeudet 778 897,03 -32 226,39 746 670,64
Muut pitkävaikutteiset menot 36 293,57 -3 052,04 33 241,53
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ 815 190,60 -35 278,43 779 912,17
Maa- ja vesialueet 87 868,44 0,00 87 868,44
Rakennukset 6 833 670,12 -146 548,44 6 687 121,68
Kiinteät rakenteet ja laitteet 27 552 428,01 -198 855,79 27 353 572,22
Koneet ja kalusto 250 485,10 3 253,25 253 738,35
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 33 132,24 0,00 33 132,24
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ 34 757 583,91 -342 150,98 34 415 432,93
Osakkeet ja osuudet 68 000,00 0,00 68 000,00
Sijoitukset YHTEENSÄ 68 000,00 0,00 68 000,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 35 640 774,51 -377 429,41 35 263 345,10
Lyhytaikaiset saamiset 344 744,79 -226 288,12 118 456,67
Saamiset YHTEENSÄ 344 744,79 -226 288,12 118 456,67
Rahat ja Pankkisaamiset 16 645 602,41 -370 608,62 16 274 993,79
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ 16 645 602,41 -370 608,62 16 274 993,79
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 16 990 347,20 -596 896,74 16 393 450,46
VASTAAVAA yhteensä 52 631 121,71 -974 326,15 51 656 795,56
Peruspääoma 22 826 576,47 0,00 22 826 576,47
Peruspääoma YHTEENSÄ 22 826 576,47 0,00 22 826 576,47
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 21 596 716,27 0,00 21 596 716,27
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ 21 596 716,27 0,00 21 596 716,27
Tilikauden yli-/alijäämä 0,00 -207 568,23 -207 568,23 
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ 0,00 -207 568,23 -207 568,23 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 44 423 292,74 -207 568,23 44 215 724,51
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ 3 719 142,86 -63 142,84 3 656 000,02
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00
Muut velat 31 616,16 0,00 31 616,16
Pitkäaikainen YHTEENSÄ -2 831 616,16 0,00 -2 831 616,16 
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 000 000,00 -400 000,00 600 000,00
Ostovelat 351 775,69 -305 575,11 46 200,58
Muut velat 3 290,53 1 960,03 5 250,56
Siirtovelat 302 003,73 0,00 302 003,73
Lyhytaikainen YHTEENSÄ 1 657 069,95 -703 615,08 953 454,87
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 488 686,11 -703 615,08 3 785 071,03
VASTATTAVAA yhteensä 52 631 121,71 -974 326,15 51 656 795,56

0,00 0,00 0,00
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 Kokkolan kaupunki

Taselaskelma, koko kaupunki (ulkoinen)

 

Tili(T) 1.1.2021 Muutos 30.4.2021
Aineettomat oikeudet 778 897,03 -32 226,39 746 670,64
Tietokoneohjelmistot 1 379 792,77 -106 460,75 1 273 332,02
Muut pitkävaikutteiset menot 1 366 740,67 -71 622,82 1 295 117,85
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ 3 525 430,47 -210 309,96 3 315 120,51
Maa- ja vesialueet 52 554 055,56 87 458,64 52 641 514,20
Rakennukset 135 090 960,21 -2 169 876,52 132 921 083,69
Kiinteät rakenteet ja laitteet 83 637 284,31 -753 553,07 82 883 731,24
Koneet ja kalusto 2 702 034,64 -80 384,62 2 621 650,02
Muut aineelliset hyödykkeet 1 902 738,12 -133,73 1 902 604,39
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 064 987,86 770 073,21 5 835 061,07
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ 280 952 060,70 -2 146 416,09 278 805 644,61
Osakkeet ja osuudet 142 606 069,40 -51 580,73 142 554 488,67
Muut lainasaamiset 9 254 643,75 0,00 9 254 643,75
Muut saamiset 377 822,59 0,00 377 822,59
Sijoitukset YHTEENSÄ 152 238 535,74 -51 580,73 152 186 955,01
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 436 716 026,91 -2 408 306,78 434 307 720,13
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ 1 139 708,52 0,00 1 139 708,52
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ 256 314,16 -43 442,17 212 871,99
Saamiset YHTEENSÄ 7 205 393,32 -1 019 969,50 6 185 423,82
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ 43 586 557,39 24 701 804,90 68 288 362,29
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 51 048 264,87 23 638 393,23 74 686 658,10
VASTAAVAA yhteensä 488 904 000,30 21 230 086,45 510 134 086,75
Peruspääoma YHTEENSÄ 127 834 202,07 0,00 127 834 202,07
Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ 19 121 425,61 0,00 19 121 425,61
Muut omat rahastot YHTEENSÄ 5 826 807,17 0,00 5 826 807,17
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ 24 054 782,17 0,00 24 054 782,17
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ 0,00 10 040 093,00 10 040 093,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 176 837 217,02 10 040 093,00 186 877 310,02
Poistoero YHTEENSÄ 7 698 372,88 -128 037,84 7 570 335,04
Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ 24 346 095,89 0,00 24 346 095,89
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ 32 044 468,77 -128 037,84 31 916 430,93
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 64 840,08 0,00 64 840,08
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 2 641 342,82 64 457,34 2 705 800,16
Joukkovelkakirjalainat 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 157 521 312,00 53 200 000,00 210 721 312,00
Lainat julkisyhteisöiltä 27 920,26 0,00 27 920,26
Lainat muilta luotonantajilta 3 027,38 0,00 3 027,38
Muut velat 781 616,16 -18 058,68 763 557,48
Pitkäaikainen YHTEENSÄ 188 333 875,80 53 181 941,32 241 515 817,12
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 58 736 163,00 -35 141 001,50 23 595 161,50
Lainat julkisyhteisöiltä 25 584,13 -13 379,42 12 204,71
Ostovelat 6 861 914,49 -5 246 175,46 1 615 739,03
Muut velat 1 698 124,85 732 235,86 2 430 360,71
Siirtovelat 21 660 469,34 -2 260 046,85 19 400 422,49
Lyhytaikainen YHTEENSÄ 88 982 255,81 -41 928 367,37 47 053 888,44
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 277 316 131,61 11 253 573,95 288 569 705,56
VASTATTAVAA yhteensä 488 904 000,30 21 230 086,45 510 134 086,75

0,00 0,00 0,00
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Toimintakate / toimielin investoinnit

  TA 2021 + 
muutos 

Toteutuma  
2021 

Toteuma 
%  

TA 

Muutos 
%  

21/20 

Toteutuma 
kumul.  

2020 

TP 2020 

TOIMINTATUOTOT 3 300 000 € 998 398 € 30 % 523 % 160 345 € 2 168 532 € 
TOIMINTAKULUT -5 530 000 € -188 426 € 3 % -65 % -533 502 € -3 345 396 € 
KAUPUNGINHALLITUS INV. -2 230 000 € 809 972 € -36 % -317 % -373 157 € -1 176 864 € 
TOIMINTATUOTOT 260 000 € 0 € 0 %   0 € 53 900 € 
TOIMINTAKULUT -1 964 000 € -261 747 € 13 % 273 % -70 200 € -1 152 770 € 
SIVISTYSLAUTAKUNTA INV. -1 704 000 € -261 747 € 15 % 273 % -70 200 € -1 098 870 € 
TOIMINTATUOTOT 0 € 0 €     0 € 279 415 € 
TOIMINTAKULUT -17 780 000 € -1 674 483 € 9 % -5 % -1 767 830 € -11 071 423 € 
KAUPUNKIRAKENNELTK INV. -17 780 000 € -1 674 483 € 9 % -5 % -1 767 830 € -10 792 008 € 
TOIMINTATUOTOT 4 902 000 € 132 625 € 3 %   0 € 675 122 € 
TOIMINTAKULUT -5 305 000 € -132 625 € 3 %   0 € -500 922 € 
PELASTUSLTK INV. -403 000 € 0 € 0 %   0 € 174 200 € 
TOIMINTATUOTOT 0 € 0 €     0 € 0 € 
TOIMINTAKULUT -2 360 000 € -319 500 € 14 % -27 % -440 645 € -1 251 972 € 
VESILAITOS INV. -2 360 000 € -319 500 € 14 % -27 % -440 645 € -1 251 972 € 
TOIMINTATUOTOT 0 € 0 €     0 € 0 € 
TOIMINTAKULUT -1 995 000 € -161 642 € 8 % -66 % -476 675 € -1 491 026 € 
VIEMÄRILAITOS INV. -1 995 000 € -161 642 € 8 % -66 % -476 675 € -1 491 026 € 
  19 667 400 €       -2 090 270 € -13 242 931 € 
  -26 472 000 € -1 607 401 € 6 % -49 % -3 128 506 € -15 636 540 € 
              

 


