2.Osavuosikatsaus 2021
Kaupunki

elokuu 2021

Hyväksytty kaupunginhallitus 27.9.2021 § [xxx]

Sisällysluettelo
1 Kaupunginjohtajan katsaus kuluvan vuoden toiminnasta................................................................ 5
2 Talouden toteutuminen ja arvio tulevasta kehityksestä................................................................... 7
3 Strategian ja talousarvion toteutuminen lautakunnittain sekä vastuualueittain............................... 8
3.1 Rohkeasti uudistuva Kokkola - Kokkolan kaupungin strategia 2018-2021............................... 8
3.2 Lautakunnat ja vastuualueet................................................................................................... 11
3.2.1 Tarkastuslautakunta......................................................................................................... 11
3.2.2 Keskusvaalilautakunta..................................................................................................... 11
3.2.3 Kaupunginhallitus............................................................................................................. 12
3.2.4 Kaupunginhallitus - Kaupungin johtaminen...................................................................... 12
3.2.5 Kaupunginhallitus - Kaupunginkanslia............................................................................. 13
3.2.6 Kaupunginhallitus - Talous- ja tietohallintopalvelut........................................................... 15
3.2.7 Kaupunginhallitus - Elinkeinot ja kaupunkikehitys............................................................ 18
3.2.8 Kaupunginhallitus - Työllisyyspalvelut.............................................................................. 22
3.2.9 Kaupunginhallitus - Käyttövaraus..................................................................................... 25
3.2.10 Kaupunginhallitus - Pelastustoimi.................................................................................. 25
3.2.11 Kaupunginhallitus - Henkilöstöpalvelut........................................................................... 26
3.2.12 Ympäristöterveyslautakunta - Ympäristöterveydenhuolto.............................................. 29
3.2.13 Sivistyslautakunta.......................................................................................................... 31
3.2.14 Sivistyslautakunta - Sivistyskeskus................................................................................ 32
3.2.15 Sivistyslautakunta - Varhaiskasvatuspalvelut................................................................. 35
3.2.16 Sivistyslautakunta - Perusopetus................................................................................... 38
3.2.17 Sivistyslautakunta - Lukio ja vapaa sivistystyö............................................................... 42
3.2.18 Sivistyslautakunta - Kulttuuripalvelut.............................................................................. 46
3.2.19 Sivistyslautakunta - Kirjastopalvelut............................................................................... 49
3.2.20 Sivistyslautakunta - Museopalvelut................................................................................ 52
3.2.21 Sivistyslautakunta - Nuorisopalvelut.............................................................................. 56
3.2.22 Sivistyslautakunta - Liikuntapalvelut.............................................................................. 60
3.2.23 Kaupunkirakennelautakunta........................................................................................... 63
3.2.24 Kaupunkirakennelautakunta - Hallinto........................................................................... 65
3.2.25 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet............................................................... 68
3.2.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu....................................................... 72
3.2.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen................................................... 78
3.2.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat........................................................... 83
3.2.29 Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kaupunkiluvitus.................................................... 88
3.2.30 Pelastuslautakunta......................................................................................................... 92
LIITTEET.......................................................................................................................................... 94
Toteumavertailu, kaupunki ilman liikelaitoksia.............................................................................. 94
Toteumavertailu, Kokkolan Vesi.................................................................................................... 95
Toteumavertailu, kaupunki ja Kokkolan Vesi................................................................................. 96
Rahoituslaskelma, kaupunki ilman liikelaitoksia........................................................................... 97
Rahoituslaskelma, Kokkolan Vesi................................................................................................. 98
Rahoituslaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi.............................................................................. 99
Taselaskelma, kaupunki (ulkoinen / sisäinen)............................................................................. 100
Taselaskelma, Kokkolan Vesi..................................................................................................... 101
Taselaskelma, koko kaupunki (ulkoinen).................................................................................... 102
Toimintakate / toimielin investoinnit............................................................................................ 103

2. Osavuosikatsaus 2021
Kokkolan kaupunki

3

4

2. Osavuosikatsaus 2021
Kokkolan kaupunki

1 Kaupunginjohtajan katsaus kuluvan vuoden toiminnasta
Covid-19 joko on Exitin aika?
Viime vuoden lopulla olimme kovin toiveikkaita,
että vuosi 2021 vapauttaisi meidät koronasta ja
elämä palaisi normaaliin. Koronatilanne on muuttunut useamman kerran tänä vuonna. Tilanne alueellamme tällä hetkellä on, että 72 % yli 12 vuotiaista on rokotettu, mutta tartuntojen määrä on viimeisten 14 vuorokauden aikana 74 ja ilmaantuvuusluku on 96 / 100 000 asukasta kohden. Nyt
aloitetaan kolmannen rokotuksen antaminen Soiten henkilöstölle. Uutisissakaan korona ei ole enää
pääuutinen. Tällä hetkellä toimimme melkein normaalisti huomioiden kuitenkin korona rajoitukset.
Edelleen on tärkeää, että noudatamme viranomaisten ohjeistuksia koronatorjunnassa.

Kuntavaalit olivat alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus järjestää huhtikuussa, mutta valtakunnallinen koronatilanne siirsi vaalit kesäkuulle.
Koronatilanne alueellamme oli huonompi, mutta
vaalit saatiin hienosti ja koronaturvallisesti järjestettyä. Uuden valtuuston toimikausi alkoi elokuun
alussa ja elokuun ensimmäisessä valtuustossa valittiin kaupungin toimielimiin jäsenet. Valtuuston
puheenjohtajana jatkaa Tiina Isotalus, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Johanna Paloranta ja
toisena varapuheenjohtajana Mauri Peltokangas.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii Sari
Innanen, ensimmäinen varapuheenjohtaja on
Timo Sillanpää ja toinen Janne Jukkola.

Koronaviruksesta huolimatta toimintamme ei ole
täysin pysähtynyt missään vaiheessa. Henkilöstö
on jaksanut upeasti ja siitä heille kiitokset! Toiminnalle asetettujen tavoitteiden valmistelu toteutuu
ja päätöksenteko toimii kiihtyvällä tahdilla koko
ajan. Uudet verkkosivut julkaistiin alkuvuodesta, ja
nyt jalkautetaan uutta brändiä. Tarpeettomia tai
tyhjillään olevia kiinteistöjä myydään. Rakennushankkeista käynnissä ovat Isokylän koulun laajennus, Villan koulun laajennus sekä Piispanmäen
monitoimitalon suunnittelu ja Paloaseman rakennustyömaa. Useita muitakin kohteita on työn alla.
Ykspihlajan koulu pääsi kevättalvella muuttamaan
uusiin tiloihin Ykspihlajassa.

Uudet valtuutetut saavat pikalähdön kunnallispolitiikkaan, kun he perehdytyksen yhteydessä pääsevät laatimaan valtuustokauden strategiaa ja valmistelemaan tulevan vuoden talousarviota. Syksy
on seminaaritäytteinen! Koronan keskellä on valmisteltu ja saatu linjauksia päätöksenteosta, kuten
varhaiskasvatuspalveluverkosta,
strategisesta
yleiskaavasta ja ulkoliikuntapaikkojen toiminnanselvityksestä. Valtuusto hyväksyi myös rautatieaseman ja siihen liittyvien maa-alueiden oston
sekä periaatteellisen päätöksen osallistua rautatieaseman alikulkutunnelihankkeeseen.

Viime vuoden joulukuussa kaupunginhallitus perusti valtuuston päätöksen mukaisesti Kokkolan
Urheilupuisto osakeyhtiön. Kevään aikana yhtiölle
on rekrytoitu toimitusjohtaja ja aiheesta on syksyllä järjestetty ensimmäinen seminaarikin. Kosekin toimintaa uudistetaan ja muutto kaupungintalolle toteutui talvella. Lyhyen ajan sisällä on jo havaittavissa synergiahyötyjä siitä, että toimitaan samoissa tiloissa.
Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021 ja
uuden työllisyyspäällikön johdolla on otettu uutta
otetta koko Keski-Pohjanmaan työllisyyden hoitoon. Kokkotyösäätiöllä oli kauan merkittävä rooli
alueemme työllisyyden hoidossa. Haastavan taloutensa kanssa pitkään kamppaillut säätiö asetettiin alkuvuodesta selvitystilaan. Keski-Pohjanmaan
kunnat ja kaupungit, Soite ja alueemme toimijat
ryhtyivät paikkaamaan säätiön jättämää suurta
aukkoa alueemme työllisyyden hoidossa.
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Valtuusto hyväksyi Läntän kaavan ja Tuohimaan
tuulivoimapuiston kaavoitus käynnistyi kaupunginhallituksen päätöksestä. Syksyn 2020 ajan valmisteltiin taloustyöryhmän ohjelmaa sekä talousarviota vuodelle 2021. Valtuusto ja kaupunginhallitus linjasi 2,5 miljoonan euron henkilöstösäästöt,
jotka päätettiin toteuttaa lomauttamalla henkilöstö. Helmikuussa 2021 koko henkilöstöä koskevat lomautukset kuitenkin peruttiin koronapandemian tuoman epävarmuuden vuoksi. Verotulot ja
valtionosuudet kehittyvät edelleen paremmin
kuin talousarviossa. Talousarvio on kuitenkin yli
neljä miljoonaa euroa alijäämäinen. Kustannuskehitys ennustaa kuitenkin haasteita talousarviossa
pysymiselle, käyttö menot ovat 6,2 % korkeammat
kuin edellisenä vuonna. Rahatilanne on ollut poikkeuksellisen hyvä ja kaupunki on lyhentänyt suunniteltua enemmän velkaa. Väestön kehitys on ylittänyt kaikki odotukset alkuvuoden osalta. Kesällä
kävimme maagisen 48.000 asukkaan rajan
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paremmalla puolella. Mielenkiinnolla odotamme
mihin tämä vuosi päätyy!
Kirjanpitolautakunnan kuntajaos on antanut ohjeet kunnille osavuosiraportoinnin suhteen ja ohjeistaa kuntia raportoimaan kolmen kuukauden
välein. Tähän raportointisykliin meidänkin on

siirryttävä. Jaksaa jatkaa! Koronan kanssa on jaksettava taistella. Uskon kuitenkin vahvasti tulevaisuuteen ja luottavaisin mielin uskon, että joskus
päästään matkustamaan ja tapaamaan muita ihmisiä ilman rajoituksia. Ensimmäistä osavuosikatsausta kirjoittaessa odotin rokotukseen pääsyä ja
nyt odotellaan kolmatta rokotusta!

Luottavaisin mielin tulevaisuuteen!

Stina Mattila kaupunginjohtaja
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2 Talouden toteutuminen ja arvio tulevasta kehityksestä
Vuosi 2021 on ollut edelleen koronapandemian varjostama. Rokotukset ovat lieventämässä tilannetta, mutta koronarajoitukset ovat
vaikeuttaneet ihmisten elämää sekä yritystoimintaa ja taloutta.

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

Vuosi 2020 oli kuntien osalta taloudellisesti tuloksekas pääosin koronatukien takia.

Toimintakulujen kasvu oli tammi-elokuussa
voimakasta. Käyttömenot kasvoivat 6,2 %.

Koronatuet jatkuvat vielä tänä vuonna. Yhteisöveron korotettu maksuosuus kunnille jatkuu
ja peruspalveluiden valtionosuuksissa on koronalisiä.

Henkilöstömenoja kasvattivat erityisesti viranhaltijoiden ja työsuhteisten palkkamenojen
nousu. Lisäksi sijaiskulut, varallaolon kustannukset, erilliskorvaukset sekä kokouspalkkiot
olivat kasvussa. Painetta palkkamenoissa on
erityisesti opetustoimessa.

Kokkola lähti tähän vuoteen noin 1,9 milj. euron alijäämäisellä tavoitteella. Liian kireällä
budjetilla ei haluttu hidastaa yhteiskunnan palautumista ja koronatoipumista.
Valtuusto päätti kuitenkin heti alkuvuodesta,
että marraskuussa hyväksytyn talousarvion
2,5 milj. euron henkilöstösäästöjä ei toteutetakaan, joten talousarvio kääntyi 4,4 milj. euroa
alijäämäiseksi.
Tämän vuoden talousnäkymiä heikentävät lisäksi kasvaneet työllisyysmenot, konserniyhtiöiden alentuneet osingot sekä sote -menoihin
liittyvä epävarmuus. Soiten loppuvuoden lisälasku Kokkolalle on ehkä useita miljoonia euroja.
Tammi-elokuun tulos on selvästi ennakoitua
parempi. Kahdeksan kuukauden ylijäämä on
yli 10 milj. euroa.
Hyvää tulosta selittävät ennen kaikkea kohonneet verotulot. Erityisesti tuloverokertymä on
ylittänyt odotukset. Tuloverot kasvoivat viime
vuodesta 6,1 milj. eurolla eli yli 5 %.
Ennakoitua nopeampi talouskasvu ja palkkasumman kasvu parantavat tilannetta.
Kiinteistöveroja nosti viime vuodelta siirtynyt
tuloutus. Yhteisöveroja nostivat koronatuet.
Valtionosuudet kasvoivat vajaat 2 % eli noin
1,25 milj. euroa viime vuodesta. Valtionosuudet tulevat ylittämään koko vuoden budjetoidun tason.

Palveluiden ostoissa nousun (+5,9 %) syynä
olivat mm. Soiten kasvanut laskutus, alueiden
kunnossapitokulujen kasvu sekä kuljetuspalveluiden lisääntyneet kulut.
Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen kasvu
nostaa työllisyyspalveluiden kuluja.
Muissa toimintakuluissa kasvoivat eniten
vuokramenot. Vuokramenoja kasvattivat uudet leasingvuokrakohteet.
Osinkotulot jäävät viime vuotta lähes 40 % pienemmiksi. Osinkotulotavoitetta ei tulla saavuttamaan merkittävien konserniyhtiöiden laskeneista tuloksista johtuen.
Kaupungin kokonaistulot ovat kehittyneet hyvin verotulokertymän ja valtionosuuksien ansiosta.
Toisaalta kulukasvu on aivan liian suuri kaupungin talouden kestokyvyn näkökulmasta.
Emme normaalioloissa kykene rahoittamaan
yli 5 %:n menojen lisäystä.
Tulosennusteen mukaan kaupungilla on mahdollisuuksia päästä lähelle 0 -tulosta, vaikka
budjetti on 4,4 m€ alijäämäinen.
Tämä edellyttää koko loppuvuoden tiukkaa kulukasvun rajaamista sekä sitä, että verojen ja
valtionosuusien kehitys jatkuu suotuisana.

Toimintatuottoja kasvattivat vesihuollon liittymismaksut, metsän myyntitulot, sosiaalipalvelumaksujen hyvä kehitys sekä käyttöomaisuuden myyntivoitot.
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3 Strategian ja talousarvion toteutuminen lautakunnittain sekä vastuualueittain
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. Valtuustokauden tavoitteissa seurataan mm. toiminnan asukaslähtöisyyttä ja yhteistyötä, elinvoiman kehittämistä, talouden tasapainoa ja henkilöstön hyvinvointia.
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Yleiset tavoitteet
Kaupunkistrategian tavoite Lähtötaso

Mittari

Asukkaiden tyytyväisyys palveluihin > 3,5

Vuonna 2017 yleinen palvelutyytyväisyys 3,80 (Lähde: Arttu 2 - kuntalaiskysely, Kuntaliitto)
Vuonna 2019 yleinen palvelutyytyväisyys 3,30 (Lähde: Kaupungin taloushohjelma)
Vuonna 2020 yleinen palvelutyytyväisyys 3,88 (Lähde: Erillaistuva
KuntaSuomi -tutkimus, Kuntaliitto)

>3,5
ToKuntalaistyytyväisyystutkimus toteutettiin
teutusyksyllä 2020 Kuntaliiton Erilaistuva Kunta- nut
Suomi -tutkimusohjelman kautta. Kuntalaistutkimuksen 2020 mukaan palvelutyytyväisyys oli 3,88.

Sidosryhmien arvio kaupungista yhteistyökumppanina >
4,0

Lähtötason selvityskysely toteutetaan syksyllä 2018

Kaupungin yrittäjäkysely toteutettiin 15.3Ei to5.4. Kyselyn tulosten perusteella vastaajien teututyytyväisyys kaupungin yrittäjäystävällisyy- nut
teen oli 3 (asteikko 1-5).

Työllisyysaste > 75%

Keski-Pohjanmaan maakunta
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 työllisysaste Q2/2021 oli 75,8 %.

Ei toteutunut

Positiivinen väestönkasvu

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

Väestönkasvu vuositasolla positiivista.
Ennakkotilaston mukaan Kokkolan väestö
on kasvanut + 167 henkilöä (08/2021 tilanne).

Toteutunut

Konsernivelka -10%

Konsernivelasta ei tällä hetkellä
saada luotettavaa kokonaistietoa tilikauden aikana kuukausitasolla.
Raportoinnin kehittäminen tekeillä.
Lopullinen vertailu- ja toteutumaluku
on tilinpäätöstilanne.
Konsernivelka:
2017: 453 miljoonaa euroa
2018: 408 miljoonaa euroa
2019: 423 miljoonaa euroa
2020: 454 miljoonaa euroa

Velan määrän kehittyminen.
Ei toKonsernivelan määrä oli vuonna 2020 yhteututeensä 454,13 m€. Velkamäärä kasvoi
nut
31,23 milj. eurolla eli 7,4 %:lla.
Tulevina vuosina jatkuvan investointipaineen seurauksena velkamäärän odotetaan
edelleen kasvavan. Lisäksi vuokravastuiden määrä kasvaa jyrkästi leasing -hankkeiden myötä.
Vuoden 2020 lopussa konsernilla oli velkaa
9 506 €/asukas.
Tammi-elokuussa 2021 lainamäärä on
vielä kasvanut, kun koko vuoden talousarviolaina nostettiin. Hyvän kassatilanteen
perusteella KH päätti, että kaupungin lainoja lyhennetään 10 m€ ylimääräistä.

Kokonaisveroasteen keventäminen

Verotuksen tasosta ja arvioinnista
käyty valtuustoseminaari. Tavoitteet
ja linjaukset määritellään talousarvion laadinnan yhteydessä.

Kokonaisverotuksen taso (kiinteistöverot,
tuloverot). Tuloveroprosenttia alennettiin 0,25 % vuonna 2020.
Tuloverokertymät olivat odotettua paremmat. Tuloverot kasvoivat veroprosentin
alennuksesta huolimatta vuodesta 2019 yli
5,5 milj. eurolla eli lähes 4 %:lla.
Tammi-elokuussa 2021 verotulojen hyvä
kehitys on jatkunut. Tuloverojen kokonaiskasvu oli yli 5%. Yhteisöveroja lisäävät koronatuet, kiinteistöveroissa näkyy tilitysten
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Tila

Toteutunut
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siirtyminen viime vuodelta tälle vuodelle.
Verotuloja on kasvattanyt positiivinen väestökehitys, palkkasumman kasvu, hyvä työllisyys ja ennakoitua nopeampi talouskasvu.

Vuosikate suurempi kuin
poistot

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

Vertailuluku. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä Tokonsernin vuosikate kattoi poistojen määteuturän. Vuosikate oli noin 125,6 % poistoista. nut
Kaupungin osalta tammi-elokuussa 2021
vuosikate oli selvästi poistoja suurempi
(205 %). Konsernitietoa ei ole saatu.

Sairauspoissaolojen vähentäminen -10%

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

Sairauspoissaoloja oli 1-8/2021 yht. 24 932 Ei toeli 10,4 kpv/hlö. Sairauspoissaoloja 1teutu8/2020 oli yht. 22 136 eli 9,6 kpv/hlö. Muu- nut
tos vuoteen 2020 on +0,8 kpv/hlö. Vertailuvuonna 1-8/2017 sairauspoissaoloja oli 21
524 kpv ja 9,3 kpv/hlö. Siihen verrattuna
sairauspoissaolot ovat toisen vuosikolmanneksen 2021 jälkeen lisääntyneet 1,1
kpv/hlö eli 10,2%.
Työtapaturmista johtuvia sairauspoissaoloja oli 1-8/2021 1097 kpv ja 1-8/2020
vastaava luku oli 629. Vertailuvuonna 2017
vastaavalla tarkastelujaksolla ko. päiviä oli
1025, joten työtapatumista johtuvia poissaoloja oli toisen vuosikolmanneksen 2021
jälkeen 7% enemmän.
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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

1 900 €

1 860 €

97,9 %

0,0 %

1 860 €

1 860 €

0€

250 €

0€

0€

1 900 €

2 110 €

111,1 %

13,4 %

1 860 €

1 860 €

Henkilös tökulut

-95 790 €

-60 114 €

62,8 %

13,8 %

-52 835 €

-83 535 €

Palvelujen os tot

-63 210 €

-37 317 €

59,0 %

37,6 %

-27 111 €

-44 911 €

-1 550 €

-480 €

31,0 %

46,0 %

-329 €

-661 €

-12 520 €

-7 989 €

63,8 %

-2,6 %

-8 198 €

-11 767 €

TOIMINTAKULUT

-173 070 €

-105 900 €

61,2 %

19,7 %

-88 473 €

-140 874 €

TOIMINTAKATE

-171 170 €

-103 790 €

60,6 %

19,8 %

-86 613 €

-139 014 €

TA 2021 +
muutos

Toteutuma
2021

Toteuma %
TA

Muutos %
21/20

Toteutuma
kumul.
2020

TP 2020

0

0

0

0

Henkilös tökulut

-101 246 €

-123 804 €

122,3 %

-554 €

-744 €

Palvelujen os tot

-24 650 €

-26 991 €

109,5 %

0€

-33 €

-1 600 €

-12 076 €

754,7 %

0€

0€

-4 300 €

-3 293 €

76,6 %

0€

0€

TOIMINTAKULUT

-131 796 €

-166 163 €

126,1 %

29871,8 %

-554 €

-777 €

TOIMINTAKATE

-131 796 €

-166 163 €

126,1 %

29871,8 %

-554 €

-777 €

Myyntituotot
Maks utuotot
Tuet ja avus tuks et
Muut toimintatuotot
Valmis tus omaan käyttöön
TOIMINTATUOTOT

Ai neet, tarvikkeet ja tavarat
Avus tuks et
Muut toimintakulut

3.2.2 Keskusvaalilautakunta

Talous

Myyntituotot
Maks utuotot
Tuet ja avus tuks et
Muut toimintatuotot
Valmis tus omaan käyttöön
TOIMINTATUOTOT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

22231,2 %

Avus tuks et
Muut toimintakulut
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3.2.3 Kaupunginhallitus

Talous
TA 2021 +
muutos

Toteutuma
2021

Toteuma %
TA

Myynti tuotot

3 899 861 €

2 556 854 €

Ma ks utuotot

71 549 €

115 €

893 000 €

Tuet ja a vus tuks et
Muut toi mi ntatuotot

Muutos %
21/20

Toteutuma
kumul.
2020

TP 2020

65,6 %

-1,0 %

2 582 781 €

3 972 495 €

0,2 %

-76,2 %

483 €

2 860 €

-18 067 €

-2,0 %

-120,8 %

87 071 €

870 134 €

3 052 629 €

1 752 204 €

57,4 %

163,5 %

664 872 €

2 274 085 €

7 917 039 €

4 291 106 €

54,2 %

28,7 %

3 335 207 €

7 119 574 €

Va l mi s tus oma a n kä yttöön
TOIMINTATUOTOT
Henki l ös tökul ut

-8 592 620 €

-5 526 110 €

64,3 %

-2,8 %

-5 683 424 €

-8 682 098 €

Pa l vel ujen os tot

-190 528 992 €

-126 010 410 €

66,1 %

5,0 %

-120 061 774 €

-183 375 287 €

Ai neet, tarvi kkeet ja tava ra t

-500 304 €

-404 872 €

80,9 %

62,3 %

-249 505 €

-422 839 €

Avus tuks et

-3 509 000 €

-2 508 944 €

71,5 %

5,7 %

-2 372 562 €

-4 341 585 €

Muut toi mi ntakul ut

-2 178 234 €

-1 273 515 €

58,5 %

-1,1 %

-1 287 507 €

-1 937 000 €

TOIMINTAKULUT

-205 309 149 €

-135 723 852 €

66,1 %

4,7 %

-129 654 773 €

-198 758 809 €

TOIMINTAKATE

-197 392 110 €

-131 432 746 €

66,6 %

4,0 %

-126 319 566 €

-191 639 234 €

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 €

245 055 €

58,3 %

-1,7 %

249 239 €

401 055 €

Maks utuotot

4 900 €

0€

0,0 %

0€

0€

2 503 000 €

1 371 426 €

54,8 %

401,7 %

273 353 €

1 685 167 €

TOIMINTATUOTOT

2 928 300 €

1 616 481 €

55,2 %

209,3 %

522 592 €

2 086 222 €

Henkilös tökulut

-2 360 408 €

-1 735 304 €

73,5 %

1,2 %

-1 713 976 €

-2 794 553 €

Palvelujen os tot

-179 505 490 €

-119 083 557 €

66,3 %

5,9 %

-112 486 706 €

-172 456 903 €

-22 800 €

-25 448 €

111,6 %

22,7 %

-20 746 €

-26 790 €

-1 174 000 €

-616 696 €

52,5 %

-14,5 %

-721 692 €

-1 427 763 €

-346 713 €

-107 006 €

30,9 %

-46,0 %

-198 037 €

-338 387 €

TOIMINTAKULUT

-183 409 411 €

-121 568 011 €

66,3 %

5,6 %

-115 141 157 €

-177 044 396 €

TOIMINTAKATE

-180 481 111 €

-119 951 530 €

66,5 %

4,7 %

-114 618 565 €

-174 958 174 €

Tuet ja avus tuks et
Muut toimintatuotot
Valmis tus omaan käyttöön

Ai neet, tarvikkeet ja tavarat
Avus tuks et
Muut toimintakulut
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3.2.5 Kaupunginhallitus - Kaupunginkanslia

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitLähtötaso
teet
1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Käyttötalouden tarTalousarkempi seuranta kuukau- viossa pysittain
syminen

Talousarviosssa on pysytty.

Kesken

2. Sairauspoissaolot

31.12.2017
= 405 kalenteripv, 16,46
pv/palvelussuhde Sairauslomasijaisten
kustannukset
2017 = 10228
€.

31.12.2018
= x-10% kalenteripv, x
pv/palvelussuhde Sijaiskulujen puolittaminen

Sairauspoissaolojen tarkempi seuranta, sairauslomasijaisia ei palkata lyhyiden sairauslomien ajaksi

Sairauslomapäivien
lukumäärä
ja sairauslomasijaisten kustannukset

Sairauslomatilastoja ei ollut
käytettävissä.
Sijaisia ei ole
palkattu.

Kesken

3. Työtapaturmat

31.12.2017 = 0
kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Työriskien arviointi/Pro24

Työtapaturmien lukumäärä

Ei työtapaturmia.

Kesken

4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset =
14,6 kpl

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen, määräaikaisten
vähentyminen

Eläkkeelle siirtyvien vakanssien täyttöä ja
määräaikaisten palkkaamista harkitaan kriittisesti

Henkilöstön lukumäärä

Asiakaspalvelu- Kesken
tiimistä jäänyt
eläkkeelle kaksi
henkilöä.

Määräaikaiset
= 0 kpl
Yhteensä =
14,6 kpl
5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

KaupunkilaisNegatiivisten Säännölliset asiakaskyten tyytyväisyys asiakaspaselyt
palveluihin
lautteiden
vähentäminen

6. Työtyytyväi- Vuoden 2017
syys
kyselyn tulokset
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TyöhyvinTiedonkulun parantamivoinnin panen. Kehityskeskusteluraneminen
jen käyminen.
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Asukkaiden tyytyväisyys
palveluihin
> 3,5

Ei aloitettu

Viikkopala- Viikkopalaveverien/inreita järjestetty
fojen luku- säännöllisesti.
määrä.
Käytyjen
kehityskeskustelujen
määrä.

Kesken
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Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palvelutuotannossa
hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalaisille
sähköisiä palveluja

Vaihtoehtoiset palvelumuodot ja toiminnan tehostuminen taloudellisuus
huomioiden.

Tiedonohjaussuun- Kyllä / ei
nitelman (TOS) laadintatyön jatkaminen ja käyttöönotto
vaiheittain. Sähköisen allekirjoituksen
käyttöönottaminen.
Siirtyminen Totaali
yhteystietojen ylläpitojärjestelmän
käyttöön.

TOS:n laadintaa jat- Kesken
ketaan. Sähköisen
allekirjoituksen ohjelmisto hankittu. Yhteystietojen ylläpitötyökalu Fonecta Totaali otettu käyttöön.

Palveluprosessien
selkeys ja asiakaslähtöisyys

Kaikkien toimialojen asiakaspalvelun
keskittäminen yhteen palvelupisteeseen.

Asiakaspalvelun
henkilöstön osaamisen laajentaminen ja siirtyminen
asiakaspalvelutiimiin. Aluetoimistoverkoston kriittinen
tarkastelu.

Lohtajan ja Ullavan
aluetoimitopalvelut
siirtyneet palvelupisteiksi kirjastoihin.

Kokkola luo toimivaa verkostoa soteja maakuntapalveluissa sekä tekee
tiivistä yhteistyötä
sidosryhmien
kanssa palvelujen
järjestämisessä

Kehittää ja innovoida uusia kestävän kehityksen
omaavia hankintaprosesseja.

Hankintatoimen ke- Kyllä / ei
hittäminen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden ja
sidosryhmien
kanssa.

Asiakaspalautteet

Kesken

Ei aloitettu

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
ONNISTUMME YHDESSÄ
RESURSSIVIISAS KAUPUNKI

Talous
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3.2.6 Kaupunginhallitus - Talous- ja tietohallintopalvelut

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitLähtötaso
teet
1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Ajantasainen ja nopea
raportointi, muutoksiin
reagointi

Edellisen
Raportointi on
kuukauden tehty tavoiteaitalousrakataulussa.
portti valmistuu
15.päivä
mennessä.

Toteutunut

2. Sairauspoissaolot

31.12.2017
= 228 kalenteripv, 4,9 pv/palvelusuhde.

31.12.2018
= x-10% kalenteripv, x
pv/palvelussuhde Sijaiskulujen puolittaminen

Työympäristön ja työtyytyväisyyden parantaminen yhteisten palavereiden ja keskusteluiden
kautta. Varhainen puuttuminen ja kehityskeskustelut.

Dokumentoidut kehityskeskustelut kerran vuodessa.
Sairauspoissaolojen määrä.

Tiimikehityskeskustelut
käydään syksyllä. Kesän aikana useat pitkät sairauslomat lisänneet
poissaolopäiviä.

Ei toteutunut

3. Työtapaturmat

31.12.2017 = 0
kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Riskien kartoitus ja ennakointi.

Työtapaturmien
määrä.

Ei työtapaturmia.

Toteutunut

4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset = 36
kpl

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen, määräaikaisten
vähentyminen

2,5 henkilötyövuoden
vähentyminen vuonna
2021 eläköitymisten ja
irtisanoutumisten
kautta.

Henkilöstömäärä ja
-budjetin
toteutuminen.

Keväällä eläköityneen henkilön tehtävät
jaettu uudelleen. 1 irtisanoutuneen tilalle ei palkattu
uutta.

Kesken

KaupunkilaisNegatiivisten Sähköisen palautejärten tyytyväisyys asiakaspajestelmän hyödyntämipalveluihin
lautteiden
nen.
vähentäminen

Negatiiviset palautteet 0 kpl.

Ei palautteita.

Toteutunut

Työhyvinvointikyselyn tulokset, tulosten parantuminen kehityskohteissa.

Tulokset käyty Kesken
läpi. Toimenpidekeskustelut
syyskuussa.
Positiivista kehitystä koronaongelmista
huolimatta. Etätyö muuttanut
vuorovaikutuksen keinoja.

Määräaikaiset
= 3 kpl
Yhteensä = 39
kpl
5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

6. Työtyytyväi- Vuoden 2018
syys
kyselyn tulokset
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TyöhyvinToimenpidesuunnitelvoinnin pamien toteuttaminen ja
raneminen
seuranta.
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä
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Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palveluissa korostetaan asukas- ja
asiakaslähtöisyyttä
ja palvelurakennetta kehitetään
kuntatalouden ehdoilla

Talousuunnittelun
tehostaminen ja
konsernilaskennan
kehittäminen.

Prosessien ja toiTehtäväkuvien päiminnanohjausjärvittäminen osana
jestelmän ominaiprosessikuvauksia.
suuksien parempi
hyödyntäminen.
Prosessikuvausten
tarkentaminen ja
virhemahdollisuuksien tunnistaminen.

Tehtävänkuvia käyty Toteutuläpi ja täsmennetty
nut
vastuita ja työnjakoa.

Palvelutuotannossa
hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalaisille
sähköisiä palveluja

Robotiikan ja automaation lisääminen
taloushallinnon prosesseissa.

Sähköisten palvelukanavien käytön lisääminen tiedottamisella ja kampanjoinnilla. Toimivan
portaalin käyttöönotto sähköisten laskujen vastaanottoon pieniltä toimittajilta. Automaation
hyödyntämismahdollisuuksien jatkuva kartoitus.

Robotiikan käyttöönotto jatkunut. Ostolaskut lähes täysin
sähköisiä.

Kesken

Talousuunnittelun
Kassavirtapohjaipitkäjänteisyyden li- nen pts otettu käytsääminen 2-5 vuo- töön. Kyllä/Ei.
den aikajanalla.
Raporttien ja ennusteiden kehittäminen.

Taloussuunnittelu
vuosille 2022-2024
käynnistetty. Taustalaskelmat päivitetty
ja tavoitteita simuloitu.

Toteutunut

Suunnittelupohjien
ja raamilaskelmien
kehittäminen. Tunnuslukulaskennan
kehittäminen ja
seuranta.

Suunnittelupohjat
päivitetty. Kyllä/Ei.

Tehty.

Toteutunut

Omaisuuden määrän, rakenteen ja
muutosten seuranta taseessa. Taseen omaisuuserien tasearvojen
alaskirjaus selvitetään ongelmakiinteistöjen osalta.

Omaisuuden myyn- Vuoden 2020 tilintitavoitteissa onnis- päätöksessä tehtiin
tuminen.
isot alaskirjaukset
kiinteistöjen tasearvoihin. MäärätietoiToimitilaohjelman
nen omaisuuden
toteuttaminen.
myynti jatkunut. Ulkopuolinen korjausvelkaselvitys

Laadun parantaminen virheitä vähentämällä ja päällekkäistä työtä karsimalla.
Ostolaskujen sähköistyksen lisääminen edelleen.

Sähköisten ostolaskujen määrän kasvattaminen 100
%:iin tämän hetken
95 %:n tasosta.
Automaatiohankkeiden toteuttaminen (3 robottitoimintoa käyttöön
vuonna 2021)

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
ONNISTUMME YHDESSÄ
RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkolan taloudenpito on vastuullista

Talous- ja tietohallinnon informaation
ajantasaisuus ja oikeellisuus.Olennaisen ja seulotun tiedon tuottaminen
päättäjille.
Vaihtoehtolaskelmien tuottaminen ja
vaikutusten arviointi.

Kokkolan taloudenpito on vastuullista

Tulevaisuusskenaarioden laskeminen eri oletusarvoilla (kulu- ja tulokasvu).
Kaupungin talouden kestokyvyn arviointi.

Kokkola tasapainottaa tasettaan

Taseriskien tunnistaminen, hallinta ja
niiden pienentäminen.
Konsernitaseen
analysointitapojen
kehittämiene.

16

Kesken
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Taseen tunnuslukujen kehitys paremmiksi.

valmistunut omaisuuuden hallinnan
tueksi.

Ongelmakiinteistöjen tasearvojen
alaskirjaus tehty.
Kyllä/Ei
Kokkolan kaupunki
on tunnettu hyvästä
ja korkeatasoisesta
osaamisesta

Henkilöstön osaamisen kehittäminen
ja painopisteiden
sopeuttaminen taloushallinnon työn
murroksessa.

Vaativan talouslas- Koulutussuunnitelkennan osaamisen man laatiminen.
lisääminen. Digitali- Kyllä/Ei.
saation hyödyntäminen. Koulutussuunnitelman laatiminen.

Kaupungin omistajaohjaus on ennakoivaa ja vuorovaikutteista

Tavoitteellinen ja
suunnitelmallinen
omistajaohjaus. Tulos- ja tavoitesopimusten päivittäminen.

Tulos- ja tavoitesopimukset päivitetty
riippuen strategialaadinnan aikataulusta. Kyllä/Ei.

Controller -toiminnan hyödyntäminen
konserniyhtiöiden
ja emon yhteistoiminnassa. Konsernilaskennan kehittäminen ja konserniyhtiöiden tulosKonserniyhtiöiden
määrän vähentämi- vaikutusten arvinen mm. fuusioiden ointi.
kautta.

Konserniyhtiöiden
määrä vähentyy.
Konserniraportti
kuukausitasolla vakiintuu käyttöön.
Kyllä/Ei.

Koronan takia koulutukset olleet webinaareja. Näissä
oloissa kokonaisvaltaista suunnitelmaa
on siirretty.

Kesken

Uusi strategiakausi
käynnistymässä.
Konserniyhtiöiden
määrää ja tavoitteita
tarkennetaan, kun
omistajaohjauksen
ohjeet päivityvät.
Konserniraportointi
kuukausitasolla ei
ole vielä vakiintunut.
Saatu konserniohjelmaan uusi työväline
raportoinnin helpottamiseksi.

Kesken

Talous
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3.2.7 Kaupunginhallitus - Elinkeinot ja kaupunkikehitys

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitLähtötaso
teet
1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Talousarvion aktiivinen
seuraaminen ja talousarviossa pysyminen

Kyllä / ei

Ollaan pysytty
talousarviossa.

Toteutunut

2. Sairauspoissaolot

31.12.2017 = 1
kalenteripv, 0,2
pv/palvelusuhde Sairauslomasijaisten
kustannukset
2017 = 0 €

31.12.2018
= x-10% kalenteripv, x
pv/palvelussuhde Sijaiskulujen puolittaminen

Ennaltaehkäisevä toiminta mahdollisuuksien
mukaan, lasten sairastaessa hyödynnetään
etätyön mahdollisuutta.

Sairauspoissaolojen määrä

Sairauspoissaoloja 11 pv

Kesken

3. Työtapaturmat

31.12.2017 = 0
kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Kiinnitetään huomiota
työturvallisuuteen

Työtapaturmien
määrä

Työtapaturmia
0

Toteutunut

4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset = 8
kpl

HenkilöstöHenkilöstösuunnitelsuunnitelmassa pysyminen
massa pysyminen, määräaikaisten
vähentyminen

Kyllä / ei

HenkilöstöEi aloitettu
suunnitelmassa
on pysytty.

Palautteisiin vastaaminen
3-5 vuorokauden sisällä

Palautteisiin on
vastattu välittömästi.

Työhyvinvointikyselyn tulokset

Tiimivalmennus Kesken
on ollut käynnissä ja saatetaan loppuun
syksyn aikana.

Määräaikaiset
= 1 kpl
Yhteensä = 9
kpl
5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

KaupunkilaisNegatiivisten Aktiivinen palautekanaten tyytyväisyys asiakaspavan käyttö ja viestintä
palveluihin
lautteiden
vähentäminen

6. Työtyytyväi- Vuoden 2018
syys
kyselyn tulokset

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Tiimin sisäisten prosessien kehittäminen, mahdollisuus kouluttautua
osaamisen kehittämiseksi, työergonomian
parantaminen

Toteutunut

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen
tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Meeting point-tapahtumaan osallistuminen,
Cloudia pienhankintajärjestelmän
käytön laajentaminen kaupunkiorganisaatiossa.

Kokkola Material Weekin valmistelutyö aloitettu ja osana
viikkoa toteutuu myös Meeting Point.

Kesken

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palveluprosessien selkeys ja
asiakaslähtöisyys

Avoin hankintayhteistyö kaupungin ja yrittäjien välillä

Edistetään elinkeinoelämän ja kaupunkiorganisaation
vuorovaikutusta
hankintoihin liittyen.

kyllä/ei

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
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Kokkola toimii
Aktiivinen Invest
aktiivisena kump- In -toiminta
panina alueen
yrityksille; tavoitteenaan tukea
yritysten kasvua,
kansainvälisyyttä
ja uusien työpaikkojen syntyä

Kruunupyynharjun
kaavoitus valmiina

Kokkola toimii
Digitaalisen tuloaktiivisena kump- muuttopalvelun
panina alueen
kehittäminen
yrityksille; tavoitteenaan tukea
yritysten kasvua,
kansainvälisyyttä
ja uusien työpaikkojen syntyä

Talent Coastline
kyllä / ei
Employment hankkeen toteuttaminen
sekä Info Finland
palvelun hyödyntäminen.

My Kokkola -alustan toimittaja Keson valittu ja sisältöjen rakenken
taminen on aloitettu. Alueellisia yhteisiä kv-osaajien verkostoitumis- ja rekrytilaisuuksia on suunniteltu yhdessä
Talent Coastline -ekosysteemin kanssa. TEM on myöntänyt rahoituksen maahanmuuttajien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluhankkeeseen ja
maahanmuuttajakoordinaattorin toimi on täytetty.

Kokkola toimii
aktiivisena kumppanina alueen
yrityksille; tavoitteenaan tukea
yritysten kasvua,
kansainvälisyyttä
ja uusien työpaikkojen syntyä

Kaupungin elinkeinoneuvonta
on yrityslähtöistä
sekä ilmiöitä ja
trendejä luotaavaa

Neuvontatyö ja yrityskehittäminen

202 kpl/yrityskehittäjä

Kokkola toimii
aktiivisena kumppanina alueen
yrityksille; tavoitteenaan tukea
yritysten kasvua,
kansainvälisyyttä
ja uusien työpaikkojen syntyä

Kaupungin elinkeinoneuvonta
on yrityslähtöistä
sekä ilmiöitä ja
trendejä luotaavaa

Aloittavien yrittäjien neuvonta

Uusyritystoiminnan asiakkaiden
määrä 100 kpl/v

98 asiakasta

Kesken

Kokkola toimii
aktiivisena kumppanina alueen
yrityksille; tavoitteenaan tukea
yritysten kasvua,
kansainvälisyyttä
ja uusien työpaikkojen syntyä

Kaupungin elinkeinoneuvonta
on yrityslähtöistä
sekä ilmiöitä ja
trendejä luotaavaa

Kasvun tai kansainvälistymisvalmiuksien edistäminen

Aktiviteettien
määrästä tavoitteena 51 % liittyen kasvun tai
kansainvälistymisvalmiuksien
edistämiseen.

62 %

Toteutunut

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Liiketoiminnaltaan monipuolinen urheilu- ja tapahtumapuisto.

Liiketoimintamahdollisuuksien varmistaminen ja kehittäminen

Toimenpiteet toteutuneet kyllä /
ei

Tapahtumapuiston esite on
valmistunut, Urheilupuisto
Oy:n tj rekrytoitu ja vuoden
2022 toimintamallin suunnittelu on käynnistetty.

Kesken

Kokkolan maineen nostaminen
sivistyskaupunkina

Tiivis yhteistyö
elinkeinoelämän
ja kampusalueen
välillä.

Vuorovaikutuksen Tilaisuuksia on
kehittäminen ja yl- järjestetty kyllä/ei
läpitäminen elinkeinoelämän, koulutusorganisaatioiden ja kaupungin
välillä
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Toimenpiteiden
toteutuminen

Kaavoitus on käynnistetty ja
alueen markkinointimateriaalia on kehitetty eteenpäin.

Kesken

kyllä / ei

Asiakaskontaktien määrä min.
200kpl/yrityskehittäjä

Kesken

Asiakastyytyväisyys 4,5

Asiakastyytyväisyys palveluihin
vähintään 4/5

Kaupunki on osallistunut
ToteuCentria-ammattikorkeakoulun tunut
uusien opiskelijoiden orientaatiopäiviin. Yhteydenpitoa
koulutusorganisaatioihin on
tiivistetty ja yhdessä on etsitty
keinoja tukea opiskelijoiden
työllistymistä alueelle.
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Ekosysteemisopimuksen mukainen ensimmäinen hankehakukierros on toteutettu.
Hankerahoitusta myönnettiin
kolmelle hankkeelle. Ekosysteemisopimuksen johtoryhmä
on kokoontunut kolme kertaa.
Kosek on tiivistänyt yhteistyötä Centrian TKI toimintojen
kanssa ja vuorovaikutus on
säännöllistä.
Kokkolan maiYrittäjyyskasvaneen nostaminen tuksen roolin
sivistyskaupunvahvistaminen
kina

Alueellisen yrittäjyyskasvatus hankkeen käynnistäminen

Hanke käynnistynyt

Kokkola toimii
aktiivisena kumppanina alueen
yrityksille; tavoitteenaan tukea
yritysten kasvua,
kansainvälisyyttä
ja uusien työpaikkojen syntyä

Alueen osaamista ja tutkimusta tukevan
toiminnan kehittäminen

Kuntarahoitusprosessin sujuvuus

Hankkeiden käsittelyaika enintään 40 vuorokautta

Kokkolan aseman vahvistaminen maakuntakeskuksena

Uuden kaupunkibrändin jalkauttaminen

Kokkolan aseman vahvistaminen maakuntakeskuksena

Hanke on saanut myönteisen
päätöksen päärahoittajalta ja
hanke on käynnistynyt.

Toteutunut

Hankeryhmä on käsitellyt elokuun mennessä 26 hanketta.
Näihin myönteisiä rahoituspäätöksiä on tehty 16 kpl.

Toteutunut

Kyllä / ei

Hankkeiden käsittelyaika on
ollut 20 päivää.

Tunnistetaan kehittämiskohteet
valtuustokaudelle
2021-2025

Toteutetaan kolme
markkinointikampanjaa (brändin
lanseeraus, Invest
In, asukasmarkkinointi imagokampanja)

Toteutuu / ei toteudu

Jalkauttaminen ja brändin lan- Toteuseeraus on edennyt suunnitunut
telmien mukaan. Uusi ilme
näkyy kauttaaltaan viestinnässä.

Kaupunkikeskustan kehittämisen
arviointi ja mahdollinen uudelleenorganisointi tehdyn
selvityksen pohjalta

kyllä / Ei

Arviointityö on aloitettu.

Kesken

Tilattavan sähköisen uutiskirjeen
lanseeraus

Kyllä / ei

Asian valmistelu on vielä kesken.

Kesken

Kesän ja syksyn aikana on toteutettu some-kampanjoita
(Kokkolan helmet ja arvontakampanja). Mielikuvakampanja Tampereen ja Pirkanmaan alueella viikoilla 38-39
Alihankintamessujen aikaan.
Teemoina yrittäminen, työ,
opiskelu ja hyvä elämä Kokkolassa. Paikallinen Heijastinkampanja turvallisuusteemalla kaikille alakoululaisille.

ONNISTUMME YHDESSÄ
Kokkola tarjoaa
kuntalaisille mahdollisuuden kehittää omaa
asuin- ja elinympäristöään

Edistetään ennakoivaa tiedon jakamista kuntalaisille

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
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Kuntaorganisaatiomme on
muuntautumiskykyinen

Kuntaorganisaatiomme on
muuntautumiskykyinen

Ennakoiva ja
kaupungin toimintaa ohjaava
kaupunkistrategia

Kehittämishankkeiden yhtenäinen hallinnointija toteuttamismalli läpi kaupunkiorganisaation.

Uuden kaupunkistrategian laadinta
monikanavaisia
osallistavia menetelmiä hyödyntäen.

Kaupunkistrategia on valmis
päätöksentekoon

Kehittämishankekartoitus ja hankeohjeen käyttöönotto.

Kartoitus tehty

kyllä/ ei

Hankeohjeen jalkauttaminen kaupunkiorganisaatioon

Uuden kaupunkistrategian
valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti. Sidosryhmät
ovat osallistuneet valmisteluun ja valtuuston ensimmäinen strategiatyöpaja on pidetty elokuussa.

Kesken

Kartoitettu eri toimialojen han- Kesketoiminnan periaatteita. Han- ken
keohjeen valmistelu on käynnissä.

kyllä/ei
Kuntaorganisaatiomme on
muuntautumiskykyinen

Viestintäsuunnitelman sisällyttäminen osaksi
kaupungin avoimempaa vuorovaikutusta.

Viestintäsuunnitel- kyllä/ei
mat on laadittu
saavutettavuus
huomioiden kaupungin hankkeissa,
projekteissa sekä
laajemmissa ohjelmissa ja kokonaisuuksissa.

Viestintäsuunnitelma on valToteumis ja otettu käyttöön kaupun- tunut
kiorganisaatiossa.

Talous
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3.2.8 Kaupunginhallitus - Työllisyyspalvelut

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitLähtötaso
teet
1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit
2. Sairauspoissaolot

Kaupunkistrategian
tavoite
Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

31.12.2018 =
0 kalenteripv,
0 pv/palvelusuhde Sairauslomasijaisten
kustannukset
2017 = 0 €.

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

toteuma

Työllisyyspalvelut
ovat pysyneet toteuman suhteen
vahvistetussa talousarviossa.

Toteutunut

poissaolot

Koko vastuualueella osavuosikatsauksen ajalta 1
sairauspoissaolopäivä ja harkinnanvaraisen työllistämisen osalta
17 päivää

Toteutunut

noudatetaan työtur- työtapaturvallisuudesta anmat
nettuja ohjeita ja
määräyksiä

Populuksen kautta
tietoa ei vielä saatavilla.

Kesken

talousarviossa pysyminen

31.12.2018
työn ja vapaa-ajan
= x-10% ka- yhteensovittaminen
lenteripv, x
pv/palvelussuhde Sijaiskulujen puolittaminen

Työllisyyspalvelujen henkilökunta 0 sairaslomapäivää
Työllistetyt 179
sairaslomapäivää
3. Työtapaturmat

31.12.2018 =
0 kalenteripv
työllisyyspalvelujen henkilökunta

Työtapaturmia ei tapahdu

Työllistetyt 30
kalenteripäivää
4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset =
2,5 kpl

Henkilöstöhenkilöstösuunnisuunniteltelman toteuttamimassa pysy- nen
minen, määräaikaisten
vähentyminen

työsuhteiden laatu

Työllisyyspalvelui- Kesken
hin palkattiin
kolme (3) uutta
työhönvalmentajaa
määräaikaisiin työsuhteisiin toteuttamaan työllisyydenhoidon kuntakokeilua omavalmentajina.

KaupunkilaisNegatiivisten jatkuva asiakaspaten tyytyväisyys asiakaspalautteen keräämipalveluihin
lautteiden
nen
vähentäminen

saatu palaute

Asiakkailta saatuihin palautteisiin
reagoidaan nopeasti. Niitä ei ole
tullut.

Määräaikaiset
= 1 kpl
Yhteensä =
3,5 kpl
5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

6. Työtyytyväi- Vuoden 2018
syys
kyselyn tulokset
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Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

kehityskeskusteluja
pyritään käymään
säännöllisesti työtehtäviin sidottuna,
ei vain kerran vuodessa

Toteutunut

tiimin työhy- Työllisyyspalvelu- Kesken
vinvointitujen osalta on kaksi
lokset
vastaajaa, joten
raporttia ei muodostu. Lähiesimies
pitää omia tiimejä
ja käy läpi uusia
tehtävänkuvia,
jotta työhyvinvoinnin osalta ollaan tilanteen tasalla.
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Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Huomioidaan työllisyyden kuntakokeilun ulkopuolelle
jäävien työttömien
työnhakijoiden työllistäminen.

Palveluvaihtoehtojen kartoittaminen yhteistyössä muiden
toimijoiden
kanssa

Olemassa olevia palveluita sekä asiakkaiden
palvelutarpeita on kartoitettu. Työtä on tehty
yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja on syntynyt selkeitä alaprojekteja kokeilun eri kohderyhmille. (erityisenä painopisteenä työmarkkinatuen kuntaosuuden
piirissä olevat).

Toteutunut

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palveluissa korostetaan asukas- ja
asiakaslähtöisyyttä
ja palvelurakennetta kehitetään
kuntatalouden ehdoilla

Tehdään ennakoivaa työllistämistoimintaa

Kyllä / Ei

Kokkola luo toimivaa verkostoa soteja maakuntapalveluissa sekä tekee
tiivistä yhteistyötä
sidosryhmien
kanssa palvelujen
järjestämisessä

Tiivistää yhteistyötä
eri toimijoiden
kanssa paremman
asiakaspalvelun
saavuttamiseksi

Vastuualue on akHankkeiden sitiivisesti mukana
sällöt vastaavat
työllisyyttä tukevien palvelutarvetta.
hankkeiden sisällön
suunnittelussa.

Yhteispalavereita on pi- Kesken
detty kymmenittäin kokeiluja tukevien hankkeiden kanssa (mm.
Centria, Yliopistokeskus, KPEDU). Työllisyyspalveluiden tiimi ollut aktiivisesti mukana
hankeryhmissä ja verkostostoissa. Yhteiset
palvelupolut saatu hyvin
käyntiin.

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Kokkola toimii aktiivisena kumppanina
alueen yrityksille;
tavoitteenaan tukea
yritysten kasvua,
kansainvälisyyttä ja
uusien työpaikkojen syntyä

Työllisyyden kuntakokeilun käynnistäminen ja työllistämisen kehittäminen
alueellisesti toimivaksi.

Työllistää työnhakijoita ja auttaa heitä
eteenpäin yksilöllisesti eri työllistymistilanteissa

Työllistettyjen
määrä sekä työllistymistä edistävissä toimenpiteissä olevien
määrä verrattuna v. 2017
lähtötasoon.

Yhteistyön tiivistäminen
Kosekin, TE-toimiston
ja henkilöstövuokrausyritysten kanssa on
aloitettu. Yritysten työvoimapulaan täsmäiskuja ja kohdistettua rekrytointia kuntakokeilun
asiakkaista.

Kesken

Kokkola toimii aktiivisena kumppanina
alueen yrityksille;
tavoitteenaan tukea
yritysten kasvua,
kansainvälisyyttä ja
uusien työpaikkojen syntyä

Työllisyyden kuntakokeilun käynnistäminen ja työllistämisen kehittäminen
alueellisesti toimivaksi.

Työllistäminen kuntaorganisaatiossa
siten että jatkopolku löytyy yrityssektorilta

Työllistettyjen
määrä verrattuna v.2017 lähtötasoon.

Kaupungin roolia työnKesken
antajana on alettu tutkia
enenevässä määrin siten, että kaupunki palkkaa sopivia työnhakijoita, kerryttää heidän
osaamistaan, saa joko
työvoimaa itselleen tai
jatkopoluttaa heitä yrityssektorille.

ONNISTUMME YHDESSÄ
RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen
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Tehdään yhteistyötä kaikkien kunnan toimialojen
kanssa

Työtehtäviä työllis- Työllistettyjen
tettäville ja työhar- määrä eri vasjoittelijoille tai työtuualueilla
kokeilijoille jokaisella kaupunkiorganisaation toimialalla.

Kunnan vastuu työllisyydestä 1.3.2021 lähtien mahdollistaa kuntien tutkimisen työnantajaroolissa erilaisista
näkökulmista ja kuntainfran kautta. Keskustelu tästä on aloitettu.

Kesken
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Talous
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3.2.9 Kaupunginhallitus - Käyttövaraus

Talous
TA 2021 +
muutos

Toteutuma
2021

Toteuma %
TA

0

0

17 047 €

-7 614 €

-44,7 %

TOIMINTAKULUT

17 047 €

-7 614 €

TOIMINTAKATE

17 047 €

-7 614 €

Muutos %
21/20

Toteutuma
kumul.
2020

TP 2020

0

0

0,5 %

-7 573 €

-267 213 €

-44,7 %

0,5 %

-7 573 €

-267 213 €

-44,7 %

0,5 %

-7 573 €

-267 213 €

Toteuma %
TA

Muutos %
21/20

Toteutuma
kumul.
2020

TP 2020

0€

22 241 €

Myynti tuotot
Ma ks utuotot
Tuet ja a vus tuks et
Muut toi mi ntatuotot
Va l mi s tus oma a n kä yttöön
TOIMINTATUOTOT
Henki l ös tökul ut
Pa l vel ujen os tot
Ai neet, tarvi kkeet ja tava ra t
Avus tuks et
Muut toi mi ntakul ut

3.2.10 Kaupunginhallitus - Pelastustoimi

Talous

Myynti tuotot

TA 2021 +
muutos

Toteutuma
2021

0€

0€

404 429 €

269 619 €

66,7 %

4,0 %

259 144 €

388 716 €

404 429 €

269 619 €

66,7 %

4,0 %

259 144 €

410 957 €

Ma ks utuotot
Tuet ja a vus tuks et
Muut toi mi ntatuotot
Va l mi s tus oma a n kä yttöön
TOIMINTATUOTOT
Henki l ös tökul ut

-137 964 €

-82 384 €

59,7 %

-1,2 %

-83 371 €

-118 546 €

Pa l vel ujen os tot

-4 190 196 €

-2 793 464 €

66,7 %

2,4 %

-2 727 645 €

-3 631 478 €

-15 200 €

0€

0,0 %

0€

-10 500 €

-354 548 €

-198 804 €

56,1 %

-11,2 %

-224 000 €

-333 700 €

TOIMINTAKULUT

-4 697 908 €

-3 074 652 €

65,4 %

1,3 %

-3 035 016 €

-4 094 225 €

TOIMINTAKATE

-4 293 479 €

-2 805 033 €

65,3 %

1,1 %

-2 775 872 €

-3 683 268 €

Ai neet, tarvi kkeet ja tava ra t
Avus tuks et
Muut toi mi ntakul ut
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3.2.11 Kaupunginhallitus - Henkilöstöpalvelut

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitLähtötaso
teet
1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen toimenpide

Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Seuranta kuukausittain,
hankinnat ja käyttö
suunnitelmassa pysyen

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Osavuosikatsaukset, talouden toteuma
2021

Taloutta seura- Kesken
taan ja on pysytty talousarviossa.

2. Sairauspoissaolot

31.12.2017
= 159 kalenteripv, 9,9 pv/palvelusuhde Sairauslomasijaisten kustannukset 2017 = 0 €.

Sairauspoissaolojen vähentäminen
-10%

Noudatetaan kaupungin Sairausmalleja (Kehityskeskus- poissaolot
telut, Työkyvyn aktiivi2021
nen tuki, Polku vastuulliseen työkäyttäytymiseen jne.). Hyvä yhteistyö työterveyhsuollon
kanssa.

Sairauspoissaoloja ajalla 18/2021 6,7 kpv/
työntekijä

3. Työtapaturmat

31.12.2017 = 0
kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Riskienarvioinnit (vuosittainen päivitys), työturvallisuuskävelyt

Työtapaturmien aiheuttamien sairauspoissolojen
määrä
2021

Työtapaturmien Kesken
aiheuttamia
sairauspoissaoloja ajalla 18/2021 0 kpv

4. Henkilöstösuunnitelma

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

HenkilöstöSuunnitelman toteuttasuunnitelminen.
massa pysyminen, määräaikaisten
vähentyminen

Henkilöstön määrä
2021.

Määräaikaisia
työntekijöitä on
tarvittu sijaistamaan ja lisäresurssiksi
palkka- ja hrohjelmiston
käyttöönottoprojektista johtuen

Kesken

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Työhyvinvointikysely 2021

Säännölliset
viikkoinfot ja
työpaikkapalaverit kuukausittain.

Kesken

Määräaikaiset
= 1 kpl
Yhteensä
= 17,5 kpl (+
henkilöstön
edustajat 5,5)
6. Työtyytyväi- Vuoden 2017
syys
kyselyn tulokset

Oman työhyvinvointisuunnitelman noudattaminen. Säännölliset tapaamiset, epäkohtien
esiin ottaminen.

Kesken

Toiminnallisten tavoitteiden toteuminen
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 lisäapuna.
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Strategian toimeenpano
Kaupunkistrate- Vastuualueen tagian tavoite
voite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Koordinoi kaupungin
hyvinvointisuunnitelman laatimista ja sen
toteuttamista.

Hyvinvointikertomus
2020

Hyvinvointiraortti 2020 valmis ja suunnitelma 2021
laadittu.

Toteutunut

Kokkolan kaupunki on pidetty
ja houkutteleva
työnantaja

Työhyvinvoinnin joh- Työhyvinvointikyselyn
taminen tiedolla: työ- toteuttaminen
hyvinvointikyselyn
vastausprosentin parantaminen ad 70.

Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti 2021

Kokkolan kaupunki on pidetty
ja houkutteleva
työnantaja

Työkäyttäytyminen
on vastuullista koko
organisaatiossa kaikissa tilanteissa, eikä
epäasiallista käyttäytymistä ilmene.

”Polku vastuulliseen
työkäyttäytymiseen” toimintamallin juurruttamisen jatkaminen
kaikkiin yksiköihin,
josta videoavusteisen
toimintaohjeen hyödyntäminen. Tarvittaessa työpajoihin osallistuminen, niiden ohjaus henkilöstöpalveluiden toimesta.

Epäasiallisen käyttäytymisen
/kiusaamisen kokemukset vähenevät.
Työhyvinvointikysely.

Työhyvinvointikyselyssä
2020 epäasiallisen kohtelun
tapaukset vähentyneet kaikilta osin merkittävästi.

Kesken

Kokkolan kaupunki on pidetty
ja houkutteleva
työnantaja

Henkilöstön perehdytys on laadukasta
ja systemaattista
sekä palvelussuhteiden alussa, että sen
varrella muutostilanteissa.

Uudenlaisen digitaalisuutta hyödyntävän
perehdytysmallin (joka
rakennettu 2020 lopussa päättyvässä Kevan puoliksi rahoittamassa hankkeessa
yhteistyössä Verve
oy:n kanssa) laajentaminen hankevaiheen
pilottien lisäksi muihin
yksiköihin.

Henkilöstön Hanke on päättynyt, juurrutsitoutumitamisvaihe alkanut/ kesken.
nen ja hyvinvointi.
Työhyvinvointikysely.

Kesken

Kokkolan kaupunki on pidetty
ja houkutteleva
työnantaja

Osaavat esimiehet

Lähiesimiestyön ammattitutkinto -ryhmien
toteuttaminen ja muu
esimieskoulutus

Toteutuneet Kolme lähiesimieskoulutukkoulutukset sen ryhmää toteutunut, nelja koulutuk- jäs ryhmä aloittamassa.
seen osallistuneiden
esimiesten
määrä

Kesken

Kokkolan kaupunki on tunnettu
hyvästä ja korkeatasoisesta
osaamisesta

Henkilöstön osaami- Tarveperusteisen kounen ja osaamistarlutussuunnitelman laapeet tunnistetaan ke- timinen.
hityskeskustelurunkoa käyttäen.

Koulutussuunnitelma.

Kesken

Kokkolan kaupunki on tunnettu
hyvästä ja korkeatasoisesta
osaamisesta

Jatkuvan oppimisen
sähköisen työvälineistön käyttöönotto
pilotointiin osallistuneiden yksiköiden
koko vastuualueella.

SOPIVASTI LÄHELLÄ
HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvointisuunnitelman ja raportin laadinnan koordinointi.

ONNISTUMME YHDESSÄ
RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
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Järjestelmän aktiivinen
käyttöopastus ja työnjako pilottiin osallistuneiden kesken

Ei
aloitettu

Kesken

27

Talous
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3.2.12 Ympäristöterveyslautakunta - Ympäristöterveydenhuolto

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitLähtötaso
teet
1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Tulot: 1 570
173 €
Menot: -2 477
802 €

Kaupunkistrategian
tavoite
Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Vastuualueen toimenpide
Toiminnan sopeuttaminen talousarvioon

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Talousarvion toteuma
2021.

Toimintatuottojen toteutuma
64,3 %

Kesken

Toimintakulujen
toteutuma 61,3
%

Netto: -907 629
€

Toimintakate
56,1 %

Investoinnit: 0 €
2. Sairauspoissaolot

31.12.2017 =
302 kalenteripv,
10,1 pv/palvelusuhde. Sairauslomasijaisten kustannukset 2017 = 9
073 €.

31.12.2018
= x-10% kalenteripv, x
pv/palvelussuhde Sijaiskulujen puolittaminen

Työhyvinvointisuunnitelma, henkilöstön tukeminen, Tyky-toiminta,
varhainen puuttuminen

3. Työtapaturmat

31.12.2017 =
0 kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Riskiarvioinnit ajan tasalla. Toimenpidesuunnitelma toteutetaan.

4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset =
28 kpl

XX pv

Kesken

Työtapaturmat
2021

0 pv

Kesken

HenkilöstöSuunnitelman toteuttasuunnitelminen.
massa pysyminen, määräaikaisten
vähentyminen

Henkilöstön määrä
2021.

Vakituiset: 26

Kesken

KaupunkilaisNegatiivisten Aktiivinen asiakastyytyten tyytyväisyys asiakaspaväisyysseuranta. Valpalveluihin
lautteiden
vontatehtäviä suorittavähentämiessa kaikki asiakkaat
nen
huomioidaan siten, että
he kokevat saaneensa
asiallisen ja oikeudenmukaisen kohtelun.

Saatu palaute.

Asiakastyytyväisyyskyselyjen perusteella
terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon
palveluista ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä.

Määräaikaiset
= 2 kpl
Yhteensä =
30 kpl
5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

6. Työtyytyväi- Vuoden 2020
syys
kyselyn tulokset
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Sairauspoissaolopäivät
2021
Sijaiskulut

TyöhyvinTyky-toiminta ja säänvoinnin panölliset kehityskeskusraneminen
telut
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Pidetty
Tyky-toiminta ja
kehityskeskustelut. Työtyytyväisyyden kehitys.

Määräaikaiset:
6

Kesken

Ei aloitettu
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Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Vastuualueen henkilömäärää on vähennetty yhdellä henkilötyövuodella. Sähköisien lomakkeiden kehittäminen on jatkunut. Eläinlääkintähuollon valvontatehtävistä on sähköinen palautejärjestelmä otettu käyttöön.
Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2021 valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta n. 43 % on toteutunut. Jakson
suunnitelluista tarkastuksista n. 64 % on toteutunut. Koronatilanne vaikuttaa tulokseen.
Sopivat yhteiset tilat praktikkoeläinlääkäreille, joilla on kanta-Kokkola ja Kruunupyy vastuualueinaan, on selvityksen alla.

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Sähköisiä asiointipalveluja kehitetään
edelleen yhteistyössä tietohallinnon
kanssa. Tiedottaminen facebookissa ja
netissä. Tiedotteita
ja ennakkotietoa valvonnasta annetaan
aktiivisesti tiedoitusvälineille ja valvontakohteille.

Lomakkeiden käyttöönotto.

Sähköinen palautejärjestelmä eläinlääkintähuollon
valvontatehtävistä on
otettu käyttöön 1.7.2021.

Kesken

Päätösprosessien
seuranta ja tarvittavat toimenpiteet.

Tilasto poikkeustapauksista.

KesTavoitteena on että ilmoituksien käsittelyaika ken
on alle 14 päivää. Toteutumisaste on 85 %

Valvontasuunnitelman toteutuminen
suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden
mukaisesti.

Valvontasuunnitelman toteutumisen
seuranta.

Kesken

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palveluissa
korostetaan
asukas- ja
asiakaslähtöisyyttä ja palvelurakennetta kehitetään kuntatalouden ehdoilla

Sähköiset asiointipalvelut otetaan
käyttöön ympäristöterveyenhuollossa.

Palveluprosessien selkeys ja asiakaslähtöisyys

Asiakkaita koskevat
toimenpiteet ja päätökset tehdään lainsäädännön ja laatujärjestelmän mukaisesti.

Joustava viestintä.

Annettujen tiedotteiden määrä. Tiedottamisen kehitys.

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Asukkaiden
terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen

Turvallisien elintarvikkeiden, talous- ja
uimavesien, elinympäristön sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen.
Vaikuttava valvonta
Omavalvonnan tukeminen talousveden
tuotannossa ja jakelussa.

Valvontasuunnitelman
mukaisesta valvonnasta
43 % on toteutunut. Koronatilanne vaikuttaa tulok> 95 % C tai D ar- seen. 18 % toimijoista on
vosanan toimijoista korjannut todettuja puuton saanut seuraa- teita seuraavassa tarkastuksessa. Uusintatarkasvassa tarkastuksessa A tai B arvo- tus ei ole tehty kaikissa
kohteissa. Vesilaitoksien
sanan.
riskiarvioinnit ovat jatkuneet.
Riskiarvioinnin hyväksymispäätökset.

ONNISTUMME YHDESSÄ
RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kuntaorganisaatiomme
on muuntautumiskykyinen
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Kehittyminen muuttuvassa ympäristössä ja puitteissa.
Asiakkaiden kuunteleminen.

Ympäristöterveyden- Saadut palautteet.
huollon toimitilatarPalvelut vastaavat
vetta tarkastellaan.
kysyntä.
Koulutussuunnitelman toteutuminen.
Toiminnan kehittäminen palautteiden ja
tilastojen perusteella.

Sopivat yhteiset tilat praktikkoeläinlääkäreille, joilla
on kanta-Kokkola ja Kruunupyy vastuualueinaan,
on selvityksen alla.

Kesken
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Talous

3.2.13 Sivistyslautakunta

Talous
TA 2021 +
muutos

Toteutuma
2021

Toteuma %
TA

Muutos %
21/20

Toteutuma
kumul.
2020

TP 2020

Myynti tuotot

2 583 776 €

1 293 139 €

50,0 %

4,7 %

1 234 813 €

2 077 593 €

Ma ks utuotot

3 349 700 €

1 968 844 €

58,8 %

20,8 %

1 630 284 €

2 961 183 €

587 300 €

2 079 031 €

354,0 %

40,5 %

1 479 407 €

1 315 269 €

1 213 140 €

600 122 €

49,5 %

51,6 %

395 794 €

1 026 288 €

7 733 916 €

5 941 137 €

76,8 %

25,3 %

4 740 299 €

7 380 334 €

Henki l ös tökul ut

-62 183 599 €

-43 337 677 €

69,7 %

8,4 %

-39 991 454 €

-60 507 007 €

Pa l vel ujen os tot

-14 441 802 €

-9 490 497 €

65,7 %

5,5 %

-8 996 967 €

-13 400 774 €

Tuet ja a vus tuks et
Muut toi mi ntatuotot
Va l mi s tus oma a n kä yttöön
TOIMINTATUOTOT

Ai neet, tarvi kkeet ja tava ra t

-2 489 110 €

-1 727 188 €

69,4 %

9,7 %

-1 573 767 €

-2 173 591 €

Avus tuks et

-6 594 800 €

-4 374 547 €

66,3 %

-0,6 %

-4 400 677 €

-6 476 865 €

-22 644 306 €

-14 753 523 €

65,2 %

4,7 %

-14 095 128 €

-21 220 303 €

TOIMINTAKULUT

-108 353 617 €

-73 683 432 €

68,0 %

6,7 %

-69 057 993 €

-103 778 540 €

TOIMINTAKATE

-100 619 701 €

-67 742 295 €

67,3 %

5,3 %

-64 317 694 €

-96 398 206 €

Muut toi mi ntakul ut

2. Osavuosikatsaus 2021
Kokkolan kaupunki

31

3.2.14 Sivistyslautakunta - Sivistyskeskus

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistra- Vastuualueen toitegian tavoite menpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Talousarviossa
pysyminen,
seuranta kuukausittain

Vastuualueen toiTalousarminnan toteuttami- vion toteunen siten, että käyt- tuma %
tötalous pysyy kaupunginvaltuuston
vahvistaman talousarvion sisällä.

Toimintakatteen toteutuma on 68,8 %, joka on
ajanjaksoon nähden tavoitteiden mukainen.

Kesken

Sairauspoissaoloja
8/2021 15 kpl (vrt.
8/2020 20 kpl)

Kesken

2. Sairauspoissaolot

31.12.2017
= 231 kalenteripv, Sairauslomasijaisten
kustannukset
2017.

31.12.2018 =
x-10% kalenteripv, x pv/palvelussuhde Sijaiskulujen
puolittaminen

Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta.
Työn mitoituksen
tarkastelu.

3. Työtapaturmat

31.12.2017 = 0
kalenteripv

Työtapaturmia
ei tapahdu

Pidetään vuoden
Työtapatur2017 työtapaturma- mien määrä
taso = 0

Ei työtapaturmia vuoden
2021 aikana

Kesken

4. Henkilös- Vakituiset = 11
tösuunnikpl
telma

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen, määräaikaisten vähentyminen

Toiminta ja palvelut
sovitetaan nykyisen
henkilövahvuuden
mukaisiksi ja tehtävänkuvia tarkastellaan ja tarvittaessa
tehtäviä organisoidaan uudelleen.

Vakituisten
ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä

Vakinaisen henkilökunnan määrä on laskenut
aiemmasta vuodesta:
8/2021: 11 henkilöä
(8/2020: 14 henkilöä).

Toteutunut

5. Asiakas- Kaupunkilaistyytyväisyys ten tyytyväisyys
ja asiakas- palveluihin
lähtöisyys

Asukkaiden
tyytyväisyys
palveluihin >
3,5

Säilytetään kuntalaiskyselyissä sama
tulostaso kuin
Arttu2 -tutkimuksessa 2017

Kuntalaiskyselyjen tulokset strategiakaudella

Kuntalaiskysely 2020 tu- Toteulokset on käsitelty. Sivis- tunut
tystoimen osalta kuntalaisten mielipide palvelujen hoidosta ja saavutettavuudesta on kaikkien
palvelujen osalta yli 3,5.

6. Työtyytyväisyys

Työhyvinvoinnin paraneminen vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Vastuualueelle laaditaan vuosittainen
työhyvinvointisuunnitelma

Työhyvinvointikyselyn tulokset

Sivistyskeskuksen työKeshyvinvointikyselyn tulok- ken
set on käsitelty henkilöstön kanssa ja niiden
pohjalta on laadittu sivistyskeskuksen hyvinvointisuunnitelma. Yleisesti
ottaen työhyvinvointi on
säilynyt aiemmalla hyvällä tasolla.

Määräaikaiset
= 0 kpl
Yhteensä = 11
kpl

Vuoden
2019 kyselyn
tulokset

Sairauspoissaolojen määrä.

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen
tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Sivistystoimen organisaatiota kehitetään sivistyspalvelujen kehittämistyöryhmän työn
sekä kehittämissuunnitelman arvioinnin pohjalta.

SivistystoiKehittämissuunnitelman arviointi
men kehittätehdään syksyllä 2021.
missuunnitelman arvioinnin tulokset ja
asiakastyytyväisyyskyselyt

Toteuma 31.8

Tila

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palveluissa korostetaan asukas- ja asiakaslähtöisyyttä ja
palvelurakennetta kehitetään kuntatalouden ehdoilla
32

Sivistystoimen
palvelut ovat korkealaatuisia ja
asukkaiden helposti saavutettavissa.

Kesken
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Kokkola luo toimivaa verkostoa sote- ja
maakuntapalveluissa sekä
tekee tiivistä
yhteistyötä sidosryhmien
kanssa palvelujen järjestämisessä

Sivistystoimella
on toimiva verkosto sote- ja
maakuntapalvelujen kanssa sujuvien palveluketjujen aikaansaamiseksi. Palvelujen tasa-arvoinen
saatavuus
soteuudistuksen
toteuduttua.

Aktiivinen toimiminen LAPE-yhteistyö-ryhmässä ja
yhdyspintapalvelujen kehittäminen
ajoissa sotemuutosta ennakoiden.

Osallistumismäärä LAPEyhteistyöryhmän kokouksiin.

Sivistyskeskuksen edustaja on
osallistunut kaikkiin LAPE-yhteistyöryhmän kokouksiin.

Toteutunut

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Tarjotaan kuntalaisille laadukkaat ja saavutettavat sivistyspalvelut.

Palvelujen kehittäminen sivistystoimen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Toimiva
kumppanuus kulttuurilaitosten ja yhteisöjen kanssa ja
kuntalaisten aktivointi omaehtoiseen harrastustoimintaan.

Kehittämissuunnitelman
arvioinnin tulokset, HYTEindikaattorien
kehitys hyvinvointikertomuksessa

Kehittämissuunnitelma arvioidaan syksyllä 2021. Kaupungin
Hyvinvointikertomus vuodelta
2020 on valmistunut ja käsitelty
vuoden 2021 aikana.

Kesken

Lapsen oikeuksien ja lapsiystävällisyyden
edistäminen

Sivistystoimi noudattaa lapsiystävällisen kunnan
periaatteita ja ylläpitää lapsiystävällisen kunnan
statusta.

Lapsiystävällinen
kunta -mallin toimintasuunnitelman
toteuttaminen.

Toimintasuunnitelman
päätavoitteiden toteutumisen arviointi

Lapsiystävällinen kuntatoimintasuunnitelmaa on käsitelty nuorisovaltuustossa ja lapsivaltuustossa ja se tulee sivistyslautakunnan käsittelyyn syksyllä
2021.

Kesken

Kokkolan aseman vahvistaminen maakuntakeskuksena

Jatkuva laadunarviointi ja siihen
perustuvat kehittämistoimet edistävät tasa-arvoa
ja oppimisedellytyksiä. Oppimisympäristöjen kehittämisessä ollaan edelläkävijöitä

Koulutuksen laatua, tasa-arvoa ja
tuloksellisuutta
edistetään hankerahoituksen avulla.
Oppimisympäristöjen kehittämistyö
perustuu pedagogiikan kehittämiseen ja rohkeaan
uudistumiseen

Varhaiskasvatuksen ja
opetuksen
laadunarvioinnin keskeiset tulokset.
Hankkeiden
määrä ja kokonaisrahoitus.

Koulujen toiminnan arvioinnit on Kesken
toteutettu keväällä 2021. Koronahaasteista huolimatta turvallisuudentunne koettiin hyväksi
kaikkien arviointiin osallistuneiden ikäluokkien osalta. Koronatilanteesta johtuen otettiin digiharppauksia. Koulujen tvt-laitteistoihin ollaan pääosin tyytyväisiä. Koulujen pihojen ja ympäristön käyttö aiheutti eniten kritiikkiä. Opetuspalveluilla on käynnissä 31.8.2021 yhteensä 26
hanketta. Hankkeiden kokonaisbudjetti on: 3 118 734 €. 5/2021
– 8/2021 on saatu päätös 5 uudesta hankkeesta.

Peruskoulun (1-6
lk) lapsivaltuuston
toiminnan vakiinnuttaminen. Nuorisovaltuuston toiminnan ohjaaminen.

Lapsi- ja nuorisovaltuustojen kokouksien ja aloitteiden määrä.
Vanhempainraatien kokousten
määrä.

Lapsivaltuusto on kokoontunut
Kesken
vuonna 2021 kolme kertaa ja
nuorisovaltuusto kahdeksan kertaa. Nuorisovaltuusto on tehnyt
esityksen viranhaltijakummitoiminnan käynnistämisestä Kokkolassa. Kouluilla toimivat vanhempainyhdistykset ja -raadit ovat
kokoontuneet vaihtelevasti.

Sivistyskeskuksen
henkilöstön

Uudistuneiden

Sivistystoimen toimintasääntö on Kesken
uudistettu vuoden 2021 aikana

ONNISTUMME YHDESSÄ
Kokkola tarjoaa
kuntalaisille
mahdollisuuden
kehittää omaa
asuin- ja
elinympäristöään

Peruskoulun (1-6
lk) lapsivaltuuston aktiivinen toiminta ja vanhempainraatien toiminnan aktivointi.

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kuntaorganisaatiomme on

Sivistyskeskuksen
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muuntautumiskykyinen

organisaatiouudistusta jatketaan, kehitetään
positiivista, yhteistoiminnallista
ja valmentavaa
johtajuutta.

toimenkuvia tarkistetaan ja vastuualueiden yhteistyötä vahvistetaan.
Esimiesvalmennukset ja täydennyskoulutukset.

toimenkuvien
määrä. Esimiesvalmennuksien ja niihin osallistujien määrät.

ja uusi toimintasääntö on astunut
voimaan 1.8.2021. Tässä yhteydessä on uudistettu muutamien
viranhaltijoiden ja toimenhaltijoiden tehtävänkuvia ja neljä tointa
on muutettu virkasuhteisiksi. Esimiehiä on ohjattu suorittamaan
lähiesimiestyön ammattitutkintoa. Tällä hetkellä tutkintoa suorittaa sivistystoimialalta noin
kymmenen henkilöä ja muutama
henkilö on saanut tutkinnon valmiiksi alkuvuonna.

Kokkolan talou- Toiminnan ja paldenpito on vas- velujen järjestätuullista
minen valtuuston
päättämässä
käyttötalouskehyksessä

Toimialan talouden
tasapainottamiseksi palvelut
tuotetaan taloudellisesti ja uudistamalle toimintatapoja. Hankerahoitusta haetaan aktiivisesti.

Talousarviossa pysyminen, toteutumien seuranta kuukausittain, tilinpäätöksen
keskeiset tunnusluvut,
hankerahoituksen
määrä.

Opetuspalveluilla on käynnissä
Kesken
31.8.2021 yhteensä 26 hanketta.
Hankkeiden kokonaisbudjetti on:
3 118 734 €. 5/2021 – 8/2021 on
saatu päätös 5 uudesta hankkeesta.

Kokkolan kaupunki on pidetty
ja houkutteleva
työnantaja

Sivistyskeskus
koordinoi vastuualueiden toimenpiteitä työhyvinvoinnin edistämiseksi

Työhyvinvointikyselyjen tulokset, sairauspoissaolojen määrä

Työhyvinvointikyselyjen tulokset
on saatu ja niitä on käsitelty yhteisessä hyvinvointipajassa. Pajan tulosten perusteella on koostettu sivistyskeskuksen hyvinvointisuunnitelma.

Työhyvinvointikyselyjen tulosten
seuranta ja kehittämistoimenpiteet

Kesken

Talous
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3.2.15 Sivistyslautakunta - Varhaiskasvatuspalvelut

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen
toimenpide

Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Talousarvion toteutuman seuranta ja arviointi
yksikkötasolla ja
vastuualueittain

Talousarviossa pysyminen

Toimintakulujen toteutuma on 67,5
%. Toimintakatteen toteutuma on
67,6 %.

Kesken

2. Sairauspoissaolot

31.12.2017
= 9851 kalenteripv,
17 pv/palvelusuhde Sairauslomasijaisten kustannukset
2017

31.12.2018
= x-10% kalenteripv, x
pv/palvelussuhde Sijaiskulujen puolittaminen

Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta, työolosuhteiden parantaminen, mentorointi,
työnohjaus, hyvinvointijohtaminen, vakituisten
sijaisten palkkaaminen

Sairauspoissaolojen määrä
10% pienempi
kuin vuoden 2017
lähtötason
sairauspoissaolomäärä

Sairauspoissaolojen määrä on liKessääntynyt edellisen vuoden taken
sosta. Strategian mukaista tavoitetta on käsitelty johtajien ja työterveyshoidon sekä henkilöstöpalvelujen kanssa. Sairauspoissaolojen
kehittymistä seurataan yksiköissä
ja aina tarvittaessa ryhdytään kaupungin mallin mukaisiin toimenpiteisiin. Varhaiskasvatuksen sairauslomien määrään on vaikuttanut
muutaman yksikön sisäilmahaasteet sekä koronaohjeistuksien mukaiset poissaolot työstä heti, jos on
infektion mukaista oireilua.

3. Työtapaturmat

31.12.2017
= 631 kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Panostetaan työturvallisuutta lisääviin välineisiin
ja ennaltaehkäisyyn

Työtapaturmista
johtuvien
poissaolojen määrän väheneminen

Työtapaturmien määrä on hiukan
kasvanut viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Edelleen työturvallisuutta lisääviin välineisiin on
panostettu. Ennaltaehkäisyn huomioiminen on otettu päivittäiseen
toimintaan mukaan.

Kesken

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen, määräaikaisten
vähentyminen

Pystytään lain ja
asetuksen normeissa, palkataan tarpeeseen
vakituisia työntekijöitä

Henkilöstömäärän
pysyminen henkilöstösuunnitelmassa

Henkilöstömäärä on kasvanut
viime vuoden tasosta. Lisäykset
ovat Vingen päiväkodin työntekijät
ja muut valtuuston hyväksymään
henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät
työntekijät. Lopulliset henkilöstölisäykset on käsitellyt ja hyväksynyt
kaupungin henkilöstösuunnittelutyöryhmä. Alkuvuoden aikana on
jonkin verran jouduttu palkkaamaan myös sijaisia työntekijöiden
poissaoloihin. Kesän aikana ei ole
tarvittu sijaisia kovinkaan paljoa.
Määräaikaisten työntekijöiden työsopimukset ovat loppuneet toukokuulle.

Kesken

4. Henkilös- Vakituiset =
tösuunni428 kpl
telma
Määräaikaiset = 150
kpl
Yhteensä =
578 kpl

5. Asiakastyytyväisyys
ja asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin

Negatiivisten
asiakaspalautteiden
vähentäminen

Laadun kehittäminen ja varhaiskasvatuspaikkamäärän oikea mitoitus

Asiakasarviointien pysyminen
hyvällä tasolla

Varhaiskasvatuksen omissa asiaTokastyytyväisyyskyselyissä arviot
teuvarhaiskasvatuspalveluista kyselyi- tunut
den perusteella pysyivät hyvällä tasolla.

6. Työtyytyväisyys

Vuoden
Työhyvin2019 kyselyn voinnin paratulokset
neminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Työhyvinvointikyselyjen perusteella kehittäminen

Työhyvinvointikyselyjen tulosten parantaminen

Varhaiskasvatuspalveluiden yksiKesköt ovat käyneet alkuvuodesta
ken
henkilöstöpalveluiden ohjeistuksen
mukaisesti läpi vuoden 2020 työhyvinvointikyselyjen tulokset. Tulosten pohjalta on tehty yksikön työhyvinvointisuunnitelman kehittämistoimenpiteet. Toimenpiteitä toteutus on aloitettu tai alkamassa.
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Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen
tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Arviot palveluista hyvällä
tasolla ja varhaiskasvatussopimuksien
määrän kehitys. Raporttien
seuranta

Asiakastyytyväisyyttä mitattiin arviointisuunnitelman mukaisesti. Palveluihin ollaan tyytyväisiä. Koronapandemia ja erilaiset suositukset ja ohjeistukset ovat vaikuttanut lasten läsnäoloihin sekä poissaoloihin. Varhaiskasvatuksen palveluverkon
osalta on jatkettu arviointityötä yhdessä kaupunkiympäristön kanssa.

Kesken

Toteutunut

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palveluissa korostetaan asukas- ja asiakaslähtöisyyttä ja
palvelurakennetta kehitetään kuntatalouden ehdoilla

Palveluprosessien selkeys ja
asiakaslähtöisyys

Palveluverkkosuunnitelman
eteenpäin vieminen ja kehittäminen tarpeen mukaiseksi. Varhaiskasvatuksen Abilita-tietojärjestelmän päivityksen
yhteydessä otetaan käyttöön raportointi.

Palveluprosessien selkeys ja
asiakaslähtöisyys

Palveluita ja nii- Asiakasarvioinnit
den prosesseja
parannetaan
säännöllisen
arvioinnin tulosten perusteella

Arvioinnin kes- Keskeiset tulokset ovat pysyneet hykeisten tulokvällä tasolla.
sien pysyminen
hyvällä tasolla

Kokkola luo toimivaa verkostoa sote- ja
maakuntapalveluissa sekä
tekee tiivistä
yhteistyötä sidosryhmien
kanssa palvelujen järjestämisessä

Lapset puheeksi -menetelmän käyttöönotto

Koulutetun
henkilöstön
määrä

Alkuvuonna järjestettiin 1 LP-meneKestelmäkoulutus, johon osallistuu 8 var- ken
haiskasvatuksen työntekijää. Koulutus päättyy 5.5. Uudet koulutukset
ovat suunniteltu alkavaksi syksyllä.

Menetelmäkoulutusten toteuttaminen varhaiskasvatuksen henkilöstölle

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
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Kokkolan maineen nostaminen sivistyskaupunkina

Riittävän ja oikea-aikaisen
tuen antaminen
sitä tarvitseville
jo kasvun ja oppimisen polun
alkuvaiheessa

Varhaiserityiskasvatuksen resurssin
painopisteen muuttaminen avustajista
varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitajiksi

Varhaiserityiskasvatuksen
lastenhoitajien
määrä, laadullinen arvio henkilöstön kyselystä

Opetus- ja kulttuuriministeriön CoTovid19 -hankkeen rahoituksen kautta
teuon varhaiskasvatukseen saatu 6 var- tunut
haiserityiskasvatuksen lastenhoitajaa
(velho). Tulokset varhaiserityiskasvatuksen palvelujen käyttäjiltä ovat hyvällä tasolla.

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Liikkumisen
merkityksen
huomioiminen
lapsen päivittäisessä toiminnassa

Kehitetään liikuntavastaavien verkostoa varhaislapsuuden liikunnan ja
liikkumisen asiantuntija- ja tukiryhmäksi, joka kannustaa ja antaa
ideoita muulle varhaiskasvatuksen
henkilöstölle ja
perheille.

Liikuntavastaavien tapaamisten ja koulutusten määrä, perheille suuntautuvien liikuntaaiheisten tapahtumien
määrä

Liikuntavastaavien tapaamisia ja liiKeskuntakasvatukseen liittyviä koulutuk- ken
sia on ollut 16. Yhteensä osallistujia
on ollut noin 420 henkilöä. Perheille
suunnattuja liikunta-aiheisia tapahtumia ei ole koronasta johtuvien syiden
vuoksi ollut.

Lapsen oikeuksien ja lapsiystävällisyyden
edistäminen

Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelma toteuttaminen

Yksiköiden toimintasuunnitelmissa
huomioidaan Lapsiystävällinen
kunta -mallin kehittämiskohteet. Lasten oikeuksien käsittely kirjataan
Kokkolan

Huomiointi toimintasuunnitelmissa ja varhaiskasvatussuunnitelman
päivitys. Positiivisen pedagogiikan

Varhaiskasvatussuunnitelma päiviKestettiin suunnitelmien mukaan. Yksiköt ken
ovat huomioineet LYK-ohjelman tavoitteet toimintasuunnitelmissaan.
Positiivisen pedagogiikan koulutuksen on saanut n. 250 henkilöä. Koulutus mahdollisuus on tarjottu kaikille
työntekijöille.
2. Osavuosikatsaus 2021
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Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Turvallisen kasvuyhteisön
edistäminen
varhaiskasvatuksessa

varhaiskasvatussuunnitelmaan.
Positiivisen pedagogiikan koulutus
koko henkilöstölle.

koulutuksen
käyneiden
määrä.

Otetaan käyttöön
yhtenäiset periaatteet kiusaamisen
ehkäisemisessä ja
puuttumisessa

Yhteisen toimintamallin toimeenpaneminen ja noudattaminen eri varhaiskasvatuksen yksiköissä.

Jokainen yksikkö on laatinut kiusaamisen vastaisen suunnitelman yhdessä henkilöstön, lasten ja huoltajien kesken. Suunnitelmaa toteutetaan yksikön toimintasuunnitelman
mukaan.

Kesken

Toteutetaan lapsivaikutusten arviointia rakennushankkeiden yhteydessä

Toteutuneiden
lapsivaikutusten arviointien
määrä. Valmistelussa olevien
lapsivaikutusten arviointien
määrä

Yksi lapsivaikutusten arviointi (lava)
on valmistelussa. Piispanmäen
osalta lasten, huoltajien sekä henkilökunnan kuuleminen on tehty ja raportti on valmistunut.

Kesken

Varhaiskasvatuksen sisäisten vastuuhenkilöryhmien
kehittäminen
eteenpäin ja hyödyntäminen osaamisen jakamisessa.

Toteutuneiden
vastuuhenkilöryhmien tapaamis- ja koulutuskertojen
määrä

S2-yhdyshenkilöiden ja S2-ydinryhKesmän tapaamiset, liikuntavastaavien
ken
ja liikuntahankkeen ohjausryhmän
tapaamiset ja koulutukset, digitsemppareiden tapaaminen, yhteensä 8 tilaisuutta.

ONNISTUMME YHDESSÄ
Kokkola tarjoaa
kuntalaisille
mahdollisuuden
kehittää omaa
asuin- ja
elinympäristöään

Lapsia ja huoltajia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkolan kaupunki on tunnettu hyvästä ja
korkeatasoisesta osaamisesta

Henkilöstön
osaamisen
hyödyntäminen
ja kehittäminen.

Talous
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3.2.16 Sivistyslautakunta - Perusopetus

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite

Mittari

Talousarviossa pysyminen, seuranta
kuukausittain

Talousarvion toteutuman kuukausikohtainen arvionti
ja toimenpiteet. Talousohjelman tavoitteiden toimenpiteiden valmistelu
ja toimeenpano.
Käyttötalouden
menot suhteessa
oppilasmäärän kehitykseen.

Toimintakatteen toteutuma %.
Kustannukset € / oppilas vuosittain.

Toteuma 31.8

Tila

Perusopetuksen toiminta- Kesken
kulujen toteutuma on 70,3
%. Toimintakatteen toteutuma on 68 %. Henkilöstökulujen kasvu on ollut ennakoitua korkeampi. Varsinkin sijaisten käyttö on
ollut paljon korkeampi
Opetushalli- kuin mihin talousarviossa
tuksen tilas- on varauduttu. Määrärahat eivät tule riittämään,
tovertailu
kuntien vä- lautakunnalle ja edelleen
kaupunginhallitukselle vallillä vuositmistellaan esitys lisämäätain.
rärahasta.

2. Sairauspoissaolot

31.12.2017
= 6 719 kalenteripv, X
pv/palvelusuhde Sairauslomasijaisten
kustannukset 2017 =
X €.

31.12.2018 =
x-10% kalenteripv, x
pv/palvelussuhde Sijaiskulujen puolittaminen

Työolosuhteiden
parantaminen.
Työhyvinvointipajat, mentorointi,
työnohjaus, hyvinvointijohtaminen.

Sairauspoissaolojen määrä.

Sairauspoissaolot ovat
opetuspalveluissa koronan vuoksi nousseet merkittävästi (opetuspalvelut
v.2020: 4667, v. 2021:
5604). Perusopetuksen ja
lukion tilastot eivät ole eriteltävissä. Vuoden 2021
tilastot eivät ole täysin
verrattavissa aikaisempaan vuoteen.

Kesken

3. Työtapaturmat

31.12.2017
= 93 kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Turvallisuuskoulutus ja -suunnitelmat

Työtapaturmien
määrä.

Työtapaturmamäärät
(2020:24, 2021:62) ovat
nousseet merkittävästi.

Kesken

4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset =
X kpl

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen, määräaikaisten
vähentyminen

Henkilöstösuunnitelman noudattaminen / oppilasmäärän kasvun suhteen. Tarpeellisten
määräaikaisten
palvelusuhteiden
vakinaistaminen.
Henkilöstömäärän
mitoittaminen palveluverkkomuutosten yhteydessä.

Vakinaisten
ja määräaikaisten
työntekijöiden määrä.
Ryhmämäärä.

Opetuspalvelujen palvelussuhteiden määrä: vakinaiset 601, määräaikaiset
225. (henkilöstöyksikön
toimittama tilasto) Ohjelmistomuutoksen vuoksi ei
ole ollut mahdollista eriyttää perusopetusta omaan
tilastoon.

Kesken

Palveluprosessien
kehittäminen ja oppilaiden sekä huoltajien osallistaminen ja tiedottaminen. Positiivinen
pedagogiikka.

Prosessimuutoksiin
liittyvien kyselyjen tulokset.

Sivistystoimen uusi toimintasääntö astui voimaan 1.8.2021. Uudistuksen myötä eräät prosessit
yksinkertaistuivat.

Kesken

Työhyvinvointikyselyjen keskim.
tulosten ylittäminen

Työhyvinvointitulokset on Kesken
saatu ja työhyvinvointisuunnitelmat ovat tehty
kouluilla. Työhyvinvointikyselyjen tulokset ovat samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina.

Määräaikaiset = X kpl
Yhteensä =
X kpl
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Vastuualueen toimenpide

5. Asiakastyytyväisyys
ja asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys
palveluihin

Negatiivisten
asiakaspalautteiden vähentäminen

6. Työtyytyväisyys

Vuoden
2018 kyselyn tulokset

Työhyvinvoin- Työhyvinvointikynin paranemi- selyt
nen vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä
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Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palveluissa korostetaan asukas- ja
asiakaslähtöisyyttä
ja palvelurakennetta kehitetään
kuntatalouden ehdoilla

Palveluverkkopäätösten toteuttaminen tehtyjen päätösten mukaisesti

Yhdistettyjen koulujen (Isokylä, Villa ja
Kiviniitty) pedagogista kehittämistä
jatketaan. Piispanmäen ja Halkokarin
monitoimitalojen
suunnittelu jatkuu.

Kouluyksikköjen
määrä ja koko.
Keskimääräinen
ryhmäkoko.

Länsipuiston koulun Kesken
toiminta lakkasi
31.7.2021. Isokylän
yhtenäiskoulu aloitti
toimintansa
1.8.2021. 7-9. luokkien kielikylpyopetus/
kaksikielinen opetus
siirtyi Kiviniityn kouluun. Mariankadun
koulu (sairaalakoulu)
aloitti itsenäisenä
kouluna.

Palvelutuotannossa
hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalaisille
sähköisiä palveluja

Edistetään digitaalisen opetuksen valmiuksia ja mahdollisuuksia

Ajanmukaisen opetusvälineistön hankinta. Opetushenkilöstön digivalmiuksien parantaminen.
TVT-strategian päivittäminen.

Aiheeseen liittyvien
koulutusten ja niihin osallistuneiden
määrä.

TVT-suunnitelman
Toteutupäivittäminen on
nut
aloitettu ja työ etenee syksyn aikana.
TVT-laitteita on päivitetty tietohallinnon
kanssa laaditun
suunnitelman mukaisesti sekä toteutettu
uusia hankintoja
koulukohtaisesti.
Qridi-ohjelmaa on pilotoitu hankerahoituksen avulla n. 40
opettajan ja n. 600
oppilaan toimesta ja
uusia käyttäjiä tulee
syksyn aikana.

Kokkola luo toimivaa verkostoa soteja maakuntapalveluissa sekä tekee
tiivistä yhteistyötä
sidosryhmien
kanssa palvelujen
järjestämisessä

Lapset puheeksi menetelmän käyttöönotto kaikilla
kouluilla.

Menetelmäkoulutusten toteuttaminen opetus- ja oppilashuollon henkilöstölle

Menetelmän käyttöönottaneiden
koulujen määrä.
Lapset puheeksi koulutuksen käyneiden määrä, käytyjen keskustelujen
määrä.

LP-menetelmää on
käsitelty kevään rehtoriseminaarissa.
Menetelmäkoulutuksen on suorittanut
kuluvan lukuvuoden
aikana 3 erityisopettajaa/kuraattori/psykologia. Syyskaudella toteutetaan
kaksikielinen LPkoulutus.

Kesken

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Kulttuurikasvatussuunnitelman vaiheittainen toteuttaminen etenee.

Kulttuurikasvatussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokilla 1-3
(suom.)

Osallistuneiden
luokkien ja oppilaiden määrä

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

Kesken

Lapsen oikeuksien
ja lapsiystävällisyyden edistäminen

Lapsiystävällinen
kunta uuden toimintasuunnitelman
toteuttaminen

Lapsivaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen. Lapsen oikeuksista koulutetaan henkilöstöä

Lapsivaltuuston tapaamisten
määrä. Toteutuneet koulutukset ja
osallistujamäärät.

Lapsivaltuusto on
kokoontunut kolme
kertaa. Kokouksissa
on käsitelty mm.
Kokkolan harrastamisen Suomen mallia ja esitelty Kokkolan kansallista

Kesken

2. Osavuosikatsaus 2021
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kaupunkipuistoa.
Lasten oikeuksista
on järjestetty valtuustoseminaari Lapsiystävällinen kunta
–teemalla 25.3.2021,
jossa oli 36 osallistujaa. Lapsiystävällistä
kuntatoimintasuunnitelmaa käsiteltiin valtuuston strategiaseminaarissa 26.8.
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Turvallisen kasvuyhteisön edistäminen kouluympäristössä

Kiusaamisen ehkäisemisen ja puuttumisen periaatteita
yhtenäistetään.
Osallistutaan valtakunnalliseen tiedonkeruuseen terveyden ja hyvinvoinnin osalta.

Valtakunnallisten
hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen
kyselyn tulokset
(TEA-viisari, Kouluterveyskysely)

Kokkolan maineen
nostaminen sivistyskaupunkina

Perusopetuksen
Aktiviinen hankeKehittämishankkeisystemaattinen ja
haku ja verkostoitu- den määrä ja kokotavoitteelinen kehit- minen
naisbudjetti.
täminen.

Valtakunnalliseen
Toteutukouluterveyskynut
selyyn on vastattu
maalis-huhtikuussa.
Tulokset saadaan
syksyllä. Lasten ja
nuorten hyvinvointia
on edistetty mm. KOHASU-hankkeen
harrastustoiminnalla,
jota on toteutettu jokaisella koululla.
Harrastustoimintaan
on osallistunut yhteensä 1560 oppilasta.
Opetuspalveluissa
on 31.8.2021 yhteensä 26 hanketta.
Hankkeiden kokonaisbudjetti on yhteensä 3 118 734
euroa. 5/2021 –
8/2021 on saatu
päätös 5 uudesta
hankkeesta.

Toteutunut

ONNISTUMME YHDESSÄ
Kokkola tarjoaa
kuntalaisille mahdollisuuden kehittää omaa asuin- ja
elinympäristöään

Oppilaita ja huoltajia osallistetaan
koulujen toiminnassa ja uusien rakennushankkeiden
suunnitteluvaiheessa.

Toteutetaan lapsivaikutusten arviointia rakennushankkeiden yhteydessä.
Osallistavaa budjetointia ja vanhempainraatien toimintaa kehitetään.

Aloitetut ja valmistuneet lapsivaikutusten arvioinnit.
Kuinka monella
koululla on toteutettu osallistuvaa
budjetointia.

Osallistuva budjeKesken
tointi jatkuu kouluilla
lv 2021-2022. Piispanmäen lapsivaikutusten arviointia on
täydennetty raportilla
"varhaiskasvatuksen
sekä esi- ja alkuopetuksen lasten ja varhaiskasvatuksen
henkilökunnan kuuleminen"

Yksiköt toteuttavat
hyväksyttyjen työhyvinvointisuunnitelmien toimenpiteitä

Työhyvinvointikyselyn tulokset

Työhyvinvointitulokset on saatu ja työhyvinvointisuunnitelmat ovat tehty kouluilla. Työhyvinvointikyselyjen tulokset
ovat samalla tasolla
kuin aikaisempina
vuosina.

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkolan kaupunki
on pidetty ja houkutteleva työnantaja
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Työhyvinvoinnin
edistäminen perusopetuksessa

Kesken

2. Osavuosikatsaus 2021
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Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

Palveluverkkouudistuksia tuetaan
toimivilla koulujen
johtamisjärjestelyillä.

Palveluverkkomuutoksia koskevien
koulujen johtamiseen laaditaan selkeät toimenkuvat,
määritellään vastuunjaot ja turvataan riittävät henkilöresurssit.

Toimenpiteiden toteutuminen.

Ykspihlajan koulun ja Kesken
päiväkodin johtamisjärjestelyä on uudistettu uuden koulun
käyttöönoton myötä.
Isokylän yhtenäiskoulun toimii yhden
rehtorin alla ja apulaisrehtoreita on
1.8.2021 alkaen
kolme.

Kokkolan kaupunki
on tunnettu hyvästä
ja korkeatasoisesta
osaamisesta

Tunnistetaan, hyödynnetään ja kehitetään henkilöstön
osaamista

Kehitetään ja monipuolistetaan täydennyskoulutuksen
muotoja. Jaetaan
osaamista organisaation sisällä. Kehittäjä- ja tutoropettajamallin vakiinnuttaminen

Tutor- ja kehittäjäopettajien sekä
muiden vastuuopettajien määrä.

Jokaisella koululla
Toteutuon oma kehittäjänut
opettaja. Digitutoropettajia ei enää ole
hankerahoituksen loputtua.

Talous

2. Osavuosikatsaus 2021
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3.2.17 Sivistyslautakunta - Lukio ja vapaa sivistystyö

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Talousarviossa pysyminen, seuranta
kuukausittain

Vastuualueen
toimenpide

Mittari

Talousarvioon
Toimintaperustuva toikatteen
meenpano ja
toteutuma
kuukausittainen
seuranta

Tila

Seurataan talousarvion toteutumista säännöllisesti.
Toimintakatteen toteutuma
on 65,5%.

Kesken

31.12.2017
=607 kalenteripv, Sairauslomasijaisten
kustannukset
2017.

31.12.2018 = Henkilöstön hyx-10% kalen- vinvoinnin seuteripv, x
ranta
pv/palvelussuhde Sijaiskulujen puolittaminen

3. Työtapaturmat

31.12.2017
= 0 kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Toimipisteiden Työtapariskienarviointurmien
tien päivitys,
määrä.
pelastussuunnitelmien päivitys

Lukiokoulutuksessa ja vaKesken
paassa sivistystyössä ei ole
tiedossa työtapaturmia.

4. Henkilöstösuunnitelma

Lukiot: 62
opettajaa

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen, määräaikaisten
vähentyminen

KSL:n henkilöstövalmennus.
Opiston palvelukokonaisuuden kehittäminen ja henkilöstön työnkuvien
muotoilu tarpeiden mukaiseksi.

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

Henkilöstösuunnitelmaa on
toteutettu ja Suomalaisen
lukion rehtori- ja johtamisjärjestelyä on uudistettu.
Kokkolan seudun opiston
henkilöstörakennetta on
tarkoituksenmukaistettu
muuttamalla It-opettajan
toimi koulutussuunnittelijan
toimeksi.

Lukioissa säännölliset palautekyselyt opiskelijoille ja toiminnan kehittäminen palautteen
pohjalta. Opistossa asiakaspalautteen huomioiminen palvelun kehittämisessä.

Opiston
opiskelija
ja tuntiopettajapalautteet.

Lukiossa kyselyjä toteutettu Kesken
suunnitellusti ja tulosten
pohjalta on tehty toimenpiteitä. Vapaassa sivistystyössä jäi koronan ruuhkauttaman palvelutilanteen
vuoksi asiakaspalautteet
keräämättä ja käsittelemättä työvuoden 20202021 osalta.

Työhyvinvointikysely

Lukion työhyvinvointikyKesken
selyn tulokset on saatu ja
työhyvinvointipaja on toteutettu. Kokkolan seudun
opisto oli kyselyssä jaettu
osastoihinsa, joten omaa
eriteltyä tulosta kyselystä ei
saatu. Työhyvinvointipaja
on kuitenkin toteutettu. Työhyvinvointisuunnitelmat laadittiin keväällä 2021.

5. Asiakastyytyväisyys
ja asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin

Negatiivisten
asiakaspalautteiden vähentäminen

6. Työtyytyväisyys

Vuoden 2020
kyselyn tulokset

Työhyvinvoin- Työhyvinvointinin paranemi- suunnitelman
nen vuosittai- päivittäminen
sessa työhyvinvointikyselyssä

Sairauspoissaolojen
määrä.

Toteuma 31.8

2. Sairauspoissaolot

Vapaa sivistystyö:13,5
päätoimisessa työsuhteissa.
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Kaupunkistrategian
tavoite

Sairauspoissaolot ovat ope- Kesken
tuspalveluissa koronan
vuoksi nousseet merkittävästi (opetuspalvelut
v.2020: 4667, v. 2021:
5604). Perusopetuksen ja
lukion tilastot eivät ole eriteltävissä. Vuoden 2021 tilastot eivät ole täysin verrattavissa aikaisempaan
vuoteen.

Kesken
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Strategian toimeenpano
Kaupunkistrate- Vastuualueen
gian tavoite
tavoite

Vastuualueen
toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Kesken

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palveluissa korostetaan asukas- ja asiakaslähtöisyyttä ja
palvelurakennetta kehitetään
kuntatalouden
ehdoilla

Kokkolan suomalaisen lukion toimipaikat yhdistyvät 1.8.2021 päätösten mukaisesti.

Kokkolan suomalaisen lukion toimipaikkojen yhdistymisen valmistelu etenee
vaiheittain. Kehittämissuunnitelman välitavoitteiden saavuttaminen.

Kokkolan suoKSL:n toimipaikat yhdistyvät
malaisen lukion vuonna 2022. KSG jatkaa väliaitoimipaikat yh- kaisissa tiloissa Terveystiellä.
distyvät
1.8.2021. Valmistelun välitavoitteet saavutetaan suunnitelman mukaan
2021.

Palvelutuotannossa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalaisille
sähköisiä palveluja

Lukiot ja opisto
kehittävät opiskelijoiden, kuntalaisten ja kaupungin henkilöstön
digitaalista osaamista hallintaa
tuottamalla uusia
lukio- ja kansalaisopisto-opetuksen muotoja.

Lukioissa digitaalisten oppimateriaalien ja kokeiden lisääminen.
Opisto kehittää
etäosallistumisen
madollisuuksia

Digitaalisten
kokeiden osuus
kokeista lukioissa. Etäopetusta hyödyntävien kurssien
määrä opiston
tarjonnassa ja
taiteen perusopetuksessa.

Lukio ovat ottaneet käyttöön digi- Toteutaaliset oppimateriaalit laajenetunut
van oppivelvollisuuden ja uuden
opetussuunnitelman käyttöönoton myötä. Opiston avoimesta
kurssitarjonnasta 18% toimi kevätkauden ainakin osittain etäopetuksessa. Tuntiopettajien etäopetuksen mahdollisuuksia on
parannettu luomalla heille opiston
omat TEAMS-kokousyhteys valmiudet.

Palveluissa korostetaan asukas- ja asiakaslähtöisyyttä ja
palvelurakennetta kehitetään
kuntatalouden
ehdoilla

Lukiot kehittävät opiskelijoiden, kuntalaisten
ja henkilöstön digitaalista osaamista ja vuorovaikutusta

Lukiossa Wilman
uusien toimintojen hyödyntäminen

Käyttöönotettujen uusien
Wilma-toimintojen määrä

Wilman toimintoja hyödynnetään Kesuuden opetussuunnitelman toteu- ken
tuksessa. Uusia digitaalisia palvelumuotoja suunnitellaan digitaalisuuden kasvun myötä.

Palveluprosessien selkeys ja
asiakaslähtöisyys

Lukioiden ja opiston palvelua kehitetään opiskelijaja asiakaspalautteen pohjalta.

Lukioissa säännölliset opiskelijapalautekyselyt.
Opiston asiakaspalaute kerätään
vuosittain aineryhmäkohtaisesti
viiden vuoden
kierrolla.

Lukioiden opis- Lukiossa kyselyjä on toteutettu
kelijapalauteky- suunnitellusti ja tulosten pohjalta
selyn tulokset.
on tehty toimenpiteitä. Opistossa
ei toteutettu suunniteltuja sähköisiä asiakaspalvelukyselyitä ohjelmatoimittajan pitkäkestoisten ongelmien vuoksi.

Toteutunut

Kokkola luo toimivaa verkostoa
sote- ja maakuntapalveluissa
sekä tekee tiivistä yhteistyötä
sidosryhmien
kanssa palvelujen järjestämisessä

Lukioiden maakunnallinen yhteistyö jatkuu.
Opisto toimii aktiivisesti maakunnallisessa Vapaan sivistystyön
yhteistyöverkostossa ja koulutuskuntayhtymän
elinikäisen oppimisen hankkeessa.

Lukiot mukana
maakunnallisissa
toisen asteen
ver-kostoissa.
Toteutetaan yhteisiä maakunnallisia hankkeita. Opistosta
osallistutaan ja
osallistetaan
maakunnan vapaan sivistystyön
yhteistoimintaan
ja työllisyyskokeiluun.

Lukioiden
hankkeiden
määrä ja niiden
tavoitteiden toteutuminen.
Tehdyn vapaan
sivistystyön yhteistyön ja elinikäisen oppimisen koulutusten
määrä.

Lukio osallistuu maakunnalliseen
toisen asteen yhteistyöhön ja hakee OPH:n hankkeita. Kolme
hanketta on päättynyt ja yksi hakemus on vireillä. Opisto on
kumppanina koulutuskuntayhtymän hallinnoimassa elinikäisen
oppimisen hankkeessa ja osallistunut seitsemän kansalaisopiston
yhteiseen OPH:n kehittämishanke hakuun.

Toteutunut

Kokkola luo toimivaa verkostoa
sote- ja maakuntapalveluissa
sekä tekee

Lukion ja korkeaasteen nivelvaiheen sujuvuus

Lukioiden ja alueen korkea-asteen oppilaitosten yhteistyö ja

Toteutuneiden
lukiokurssien
määrä. Lukiolaisten

Lukiolaiset ovat suorittaneet korkea-asteen opintoja varsin vähän. Yhteistyö korkea-asteen oppilaitosten kanssa jatkuu mm.

Kesken
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tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa palvelujen järjestämisessä

opintomahdollisuuksien tarjoaminen lukio-opiskelijoille.

kurssisuoritusten määrä

väyläopintoina ja yhteisen opintotarjottimen myötä.

Liikkuminen Kok- Lukiolaisten pyökolassa on suju- räilyn ja liikennevaa ja turvallista turvallisuuden
edistäminen

Kaupunkipyörien
hankkiminen lukiolaisille osana
Liikkuva opiskelu
- hanketta.

Lukiolaisten
kaupunkipyörien käyttöaste.
Lukiolaisille
kouluaikana tai
koulumatkoilla
sattuneiden tapaturmien
määrä.

Lukiopyörät ovat säännöllisessä
käytössä ja pyöräilyä tukevia
suunnitelmia on laadittu lukion tilojen muuttamista koskevien
suunnitelmien yhteydessä.

Toteutunut

Lapsen oikeuksien ja lapsiystävällisyyden edistäminen

Lapsiystävällinen
kaupunki -tunnustuksen saamisen edellyttämät
toimenpiteet lukioissa.

Lukiolaisten oikeuksien ja osallisuuden edistäminen osana lukioiden kehittäjäopettajien tehtävää.

Toteutuneiden Lasten oikeudet huomioidaan toiosallisuushank- mipaikoittain. Opettajien työpakeiden määrä
jassa on laadittu koulun lupaukset nuorille.

Toteutunut

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Turvallinen ja hyvinvointia edistävä oppimisympäristö lukiolaisille. Opiston taidekasvatus edistää osallisuutta ja
ehkäisee syrjäytymistä.

Lukioiden opiskelijahuoltotyö ja
Liikkuva opiskelu
-hanke. Lasten ja
nuorten taidekoulu edistää taideopetuksen
saavutettavuutta.

Lukion kouluterveyskyselyn
keskeiset tulokset. Lasten taideopetuksen
määrä koko
kaupungin alueella.

Kouluterveyskysely on toteutettu Toteukevään aikana. Tulokset eivät ol- tunut
leet elokuussa vielä saatavilla.
Lasten ja nuorten kuvataidekoulu
osallistuu koulujen iltapäiviin sijoitetun "Suomen mallin" kokeilutoimintaan.

Kokkolan aseman vahvistaminen maakuntakeskuksena

Laadukas ja vetovoimainen lukiokoulutus

Monipuolinen
kurssitarjonta,
luonnontieteiden
ja teknologian
erityinen koulutustehtävä, mahdollisuus suorittaa urheiluakatemiaopintoja.

Lukioiden opiskelijamäärä,
erityisen koulutustehtävän ja
urheiluakatemian opiskelijamäärät

Erityistä koulutustehtävää ja urKesheiluakatemiaa on markkinoitu
ken
paikallisesti ja alueellisesti. Suomenkielisessä nuorten lukiokoulutuksessa opiskelijamäärät kasvoivat. Erityisen koulutustehtävän
vetovoimaisuus oli aiempia lukuvuosia suurempi. Kaikki halukkaat eivät päässeet linjalle mikä
nosti keskiarvorajaa.

Kokkolan maineen nostaminen
sivistyskaupunkina

Yhteistyö perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
välillä oppijan polun tukemisessa.

Opinto-ohjaajien
ja opiskelijahuollon yhteistyö nivelvaiheissa ja
lukio-opintojen
aikana.

Lukio-opintojen
keskeyttäneiden määrä

Lukio-opetuksen keskeyttäminen Keson harvinaista. Yksittäisiä opiske- ken
lijoita on siirtynyt toisiin oppilaitoksiin. Positiivisen julkisuuskuvan edistäminen jatkuu.

Kokkola toimii
aktiivisena kumppanina alueen
yrityksille; tavoitteenaan tukea
yritysten kasvua,
kansainvälisyyttä
ja uusien työpaikkojen syntyä

Lukioiden yhteistyön lisääminen
korkea-asteen
koulutuksen ja
elinkeinoelämän kanssa

Lukioiden ja alueen korkea-asteen oppilaitosten yhteistyö ja
opintomahdollisuuksien tarjoaminen lukio-opiskelijoille. Yhteinen yrittäjyyttä
edistävä kehittämishanke korkea-asteen, lukioiden ja toisen
asteen ammatillisen koulutuksen
välillä.

Korkeakouluyhteistyössä toteutuneiden lukiokurssien
määrä. Lukiolaisten ko. kurssisuoritusten
määrä

Lukiolaiset ovat suorittaneet kor- Keskea-asteen opintoja varsin väken
hän. Yhteistyö korkea-asteen oppilaitosten kanssa jatkuu mm.
väyläopintoina ja yhteisen opintotarjottimen myötä. Yhteistyötä pyritään kehittämään edelleen.
Kannustetaan opettajakuntaa aktiiviseen työelämä- ja yritysyhteistyöhön.

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
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ONNISTUMME YHDESSÄ
Kokkola tarjoaa
kuntalaisille mahdollisuuden kehittää omaa
asuin- ja elinympäristöään

Lukiot tarjoavat
opiskelumahdollisuuksia kaikenikäisille kaupunkilaisille. Opisto
mahdollistaa aktiivisten kaupunkilaisten omaehtoista tapahtumaja taidetoimintaa

Lukiot luovuttavat Tilojen käyttöpäivä- tai tunaste.
tivuokralla hallitsemiaan tiloja
määräaikaiseen
käyttöön.

Lukion kaikki tilat ovat syyslukuToteukaudella käytössä. Opisto on teh- tunut
nyt tilayhteistyösopimuksia kolmen eri toiminnajärjestäjän
kanssa ja yhden sopimuksen
koulutusyhteistyöstä.

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkolan taloudenpito on vastuullista

Järkevä resurssien käyttö lukioissa

Vuosittaiset lukioiden kurssitarvelaskelmat

Kurssien määrä
suhteessa lukioiden opiskelijamääriin, ryhmäkoot

Suomenkielinen lukio kurssikehykseksi on alustavasti hyväksytty 960 ja aikuislukion 48 kurssia. Ruotsinkielisessä lukiossa
290 kurssia. Opiskelijamäärä
vahvistuu tilastopäivänä
20.9.2021.

Toteutunut

Kuntaorganisaatiomme on
muuntautumiskykyinen

Lukioiden johtajuuden kehittäminen. Jaettu ja yhteistoiminnallinen
johtajuus. Opisto
kehittää palvelutarjontaa ajankohtaisiin tarpeisiin ja luo kaupunkiin kustannustehokkaasti
osaamista sekä
hyvinvointia.

Lukion rehtoreiden koulutukset.
Opiston päätoiminen henkilöstö
seuraa kehitystä
ja osallistuu kansalaisopistojen
sekä taiteen perusopetuksen
koulutuksiin

Koulutuksiin
osallistumisen
määrä

Rehtoreille on järjestetty positiivisen johtamisen seminaari keväällä. Lukioiden rehtoreiden johtajuutta kehitetään aktiivisella
koulutuksella. Opiston henkilöstö
on osallistunut lyhytkestoisiin
verkkokoulutuksiin. Etäkoulutuksiin osallistumisten määrän seurantaa ei ole järjestetty.

Kesken

Talous
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3.2.18 Sivistyslautakunta - Kulttuuripalvelut

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitLähtötaso
teet
1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila
Kesken

Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Talousohjelman pohjalta laaditun talousarvion toteutumisen kuukausittainen seuranta

Talousarviossa pysyminen

Vastuualueen
avustukset kirjautuvat etupainotteisesti,
mutta avustustoiminta on
budjetin ja
suunnitelmien
mukaista. Toimintakate
31.8.2021 on
72,4 %.

2. Sairauspoissaolot

31.12.2017 = X
kalenteripv, X
pv/palvelusuhde Sairauslomasijaisten
kustannukset
2017 = X €.

31.12.2018
= x-10% kalenteripv, x
pv/palvelussuhde Sijaiskulujen puolittaminen

Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta. Työn mitoituksen tarkastelu ja
optimointi

Sairauspoissaolojen määrä.

Sairauspoissa- Kesken
olojen suhteen
tilanne on säilynyt hyvänä

3. Työtapaturmat

31.12.2017 = X
kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Tähdätään vuoden
2017 työtapaturmatasoon = 0. Huomio työparityöskentelyyn ja ergonomiaan fyysisesti
vaativissa tapahtumanjärjestelytöissä

Työtapaturminen
määrä.

Vastuualueella
ei ole kirjattuja
työtapaturmia

4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset = X
kpl

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen, määräaikaisten
vähentyminen

Toiminta ja palvelut sovitetaan tasolle, jota voidaan ylläpitää vuodesta
2020 pienentyneellä
henkilöstöllä.

Henkilöstösuunnitelmien
mukaisen
henkilöstöresurssin
käyttö toimintavuonna

Toimintaa on
Kesken
pidetty yllä henkilöstösuunitelman mukaisella
henkilöstöresurssilla

Kuntalaiskyselyssä
saatava
palvelutasoarvio

Toimintavuodelta ei ole
kuntalaispalautetta. Järjestökysely on
tehty ja sen tulokset saatu

Kesken

Työhyvinvointimittareiden positiivinen
kehitys

Vastuualueen
pieni koko estää vastuualuekohtaiset
tulokset työhyvinvointikyselyssä

Kesken

Määräaikaiset
= X kpl
Yhteensä = X
kpl
5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

KaupunkilaisNegatiivisten Saavutetaan kuntalaisten tyytyväisyys asiakaspakyselyissä sama tulospalveluihin
lautteiden
taso kuin Arttu2 -tutkivähentämimuksessa 2017
nen

6. Työtyytyväi- Vuoden 2019
syys
kyselyn tulokset
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Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Vastuualueelle laaditaan työhyvinvointisuunnitelma henkilöstöltä
saadun palautteen pohjalta

Kesken
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Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palveluissa korostetaan asukas- ja
asiakaslähtöisyyttä
ja palvelurakennetta kehitetään
kuntatalouden ehdoilla

Kansalaistoimintaa
tukemalla varmistetaan kustannustehokkaat ja maantieteellisesti kattavat
mahdollisuudet
kulttuuritoiminnalle

Tapahtumaverkostojen ja -kumppanuuksien vahvistaminen tapahtumatoiminnan aktiivisena pitämiseksi

Kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista varmistavien toimintatapojen käyttömäärä

Koronapandemia on Kesken
vaikeuttanut yhteissuunnittelun toteuttamista, mutta järjestökysely on toteutettu
vuoden alussa

Kokkola luo toimivaa verkostoa soteja maakuntapalveluissa sekä tekee
tiivistä yhteistyötä
sidosryhmien
kanssa palvelujen
järjestämisessä

Kulttuuripalvelujen
vastuualueen verkostoja laajennetaan III ja IV sektoreiden suuntaan
kulttuuritoiminnan
mahdollisuuksien
varmistamiseksi
koko kaupungin
alueella

Yhteistyötä 3. sektorin ja muiden kulttuuritoimijoiden
kanssa vahvistetaan lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan mahdollisuuksien edistämiseksi

Lasten ja nuorten
harrastustoiminnan
tukemiseen käytettyjen määrärahojen
kehitys. Toiminnalla tavoitettujen
lasten ja nuorten
määrän kehitys

Lasten ja nuorten
kulttuuripalvelujen
toteuttaminen ja kysyntä ovat kärsineet
koronapandemian ja
siihen liittyvien rajoitusten johdosta

Kesken

Kesken

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Taiteen ja kulttuurin
hyvinvointivaikutusten laajentaminen
kuntalaisten piirissä

III ja IV sektorin tukeminen kaupunkilaisten kulttuurisessa aktivoimisessa

Avustettujen kohteiden ja yhteistyöhankkeiden määrän kehitys.

31.8. mennessä
avustuspäätöksiä
tehty vastuualueen
osalta 88 kpl

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Lasten ja nuorten
kulttuuritoimintaa
kehittämällä edistetään perheiden hyvinvointia

Vastuualue osallistuu perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelman
kehittämiseen ja
toimeenpanoon
kaupungissa

Taitojen polku -toiminnan vakiintuminen ja laajeneminen toimintavuoden
aikana

Taitojen polkua on
Kesken
toteutettu perusopetuksen kouluissa,
mutta koronarajoitukset vaikuttivat kielteisesti palvelun käyttöön. Keväällä 2021
peruskouluissa toimi
myös harrastustoimintaa kannustava
Kohasu-hanke

Kuntalaiskeskustelut ja muut aktivointitoimenpiteet kulttuuritoiminnan ja tapahtumien tiimoilta

Kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia
edistävien tilaisuuksien ja toimenpiteiden määrän kehitys

Kuntalaiskeskustelukierrosta ei ole voitu
toteuttaa pandemiarajoitusten takia

Vastuualueen toiminnan toteuttaminen ja talouden
seuranta määrärahojen tehokkaan
käytön varmistamiseksi

Vastuualueen tilinpäätöksen (netto),
kulttuurimenojen
(€/asukas) sekä toiminnan tunnuslukujen kehitys. Taideja kulttuurilaitosten
julkisen tuen kehitys

Talousarvio on toteu- Kesken
tunut myös vuoden
toisella tarkastelujaksolla suunnitelmien
mukaisesti

ONNISTUMME YHDESSÄ
Kokkola tarjoaa
kuntalaisille mahdollisuuden kehittää omaa asuin- ja
elinympäristöään

Kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus
kulttuuritoiminnan
kehittämiseen ja
harrastamiseen
omien tarpeiden ja
kiinnostuksen pohjalta

Kesken

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkolan taloudenpito on vastuullista
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Toimintavuoden tehokas ja taloudellinen toteuttaminen
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Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

Yhteistoiminnallisten prosessien vakiinnuttaminen sivistyspalveluissa

Kehitetään sivistystoimen yhteistoiminnallisia prosesseja yhdessä muiden vastuualueiden
kanssa

Vuosittainen arviointi prosessien kehittymisestä ja yhteistoiminnallisten
tiimien työstä

Kansalaistoiminnan
Kesken
edistämistä suunnitteleva tiimi on kokoontunut vuoden aikana neljästi. Yhteistoiminnallisten tiimien arviointi ja
mahdollinen uudelleenjärjestely tehdään valtuustokauden vaihdoksen yhteydessä

Talous
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3.2.19 Sivistyslautakunta - Kirjastopalvelut

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitLähtötaso
teet
1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Talousarviokehykseen
perustuva toimeenpano
ja kuukausittainen seuranta

Toimintakatteen toteuma %

Toimintakatteen toteutuma
on 67,1 %.

Kesken

Kesken

2. Sairauspoissaolot

31.12.2017 =
666 kalenteripv, 16 pv/palvelusuhde Sairauslomasijaisten kustannukset 2017 = 11
050 €

31.12.2018
= x-10% kalenteripv, x
pv/palvelussuhde Sijaiskulujen puolittaminen

Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta ja yhteistyö terveyshuollon
kanssa

Sairauspoissaolojen määrä.

Sairauspoissaolot 237 päivää

3. Työtapaturmat

31.12.2017 = 0
kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Toimipisteiden riskienarviointien ja pelastussuunnitelmien päivitys,
ennaltaehkäisy ja jälkihoito

Työtapaturmien lukumäärä

Yksi lievä työta- Kesken
paturma. Ei sairauspoissaoloja.

4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset =
40 kpl

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen, määräaikaisten
vähentyminen

Toiminta ja palvelut sovitetaan henkilöstösuunnitelman mukaisesti

Henkilöstön lukumäärä

Henkilöstön lukumäärä 39

Kesken

Kuntalaiskyselyjen
tulokset ja
asiakaspalaute

Asiakaspalautteet käsitellään
aktiivisesti vastuualueen kokouksissa ja
huomioidaan
palveluiden kehittämisessä.

Kesken

Työhyvinvointisuunnitelma
laadittu.

Toteutunut

Määräaikaiset
= 0,78 kpl
Yhteensä =
40,78 kpl
5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

KaupunkilaisNegatiivisten Asiakaspalaute huomiten tyytyväisyys asiakaspaoidaan palvelujen kehitpalveluihin
lautteiden
tämisessä
vähentäminen

6. Työtyytyväi- Vuoden 2018
syys
kyselyn tulokset

TyöhyvinTyöhyvinvointisuunnitel- Työhyvinvoinnin paman toteuttaminen
vointikyraneminen
selyn tuvuosittailokset
sessa työhyvinvointikyselyssä

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

E-aineistojen käyttökerrat
41 115.

Kesken

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palvelutuotannossa
hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalaisille
sähköisiä palveluja
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Vastuualue hyödyntää tietotekniikan ja automaation
kirjastopalvelujen kehittämisessä

Kirjastopalvelut eh- E-aineistojen
käisevät digitaalista käyttökerrat
syrjäytymistä mahdollistamalla kaupunkilaisille pääsy
digitaalisiin palveluihin

Uudet etäkäyttöiset aineistot: elokuvapalvelu
Viddla, lehtipalvelu PressReader, äänikirjapalvelu
Naxos Spoken Library ja
musiikkipalvelu Rockway
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Palveluprosessien
selkeys ja asiakaslähtöisyys

Vastuualue hyödyntää tietotekniikan ja automaation
kirjastotilojen kehittämisessä

Omatoimisuuden
kehittäminen vastuualueella

Omatoimikirjaston käynnit

Omatoimikirjaston käynnit Kesken
3 896.

Kälviän omatoimikirjaston
suunnittelun
aloitus

Kälviän omatoimikirjaston
toteutukseen myönnetty
hankerahoitusta 15 000 €
ja suunnittelu käynnistynyt.

Kokonaislainaus

Koronapandemian takia
kirjastoissa rajoitetut palvelut 1.-17.1. Kirjastoauto
tauolla 1.1.-18.4. Kirjastot
suljettu 15.5.-7.6.

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Ajanmukaisessa
kirjastossa asiakkaille tarjotaan nykyaikaiset kirjastopalvelut, jotka
muuntuvat asiakkaiden tarpeiden ja
käyttötottumusten
mukaan

Vastuualue edistää
kaikenikäisten lukemista ja kirjallisuutta sekä tarjoaa
kuntalaisille pääsyn
aineistoihin, tietoon
ja kulttuurisisältöihin

Fyysiset käynnit
Pääkirjaston
toiminnalliset
muutokset
Uuden kirjastoauton hankesuunnitelma

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Lasten- ja nuorten
lukemisen edistäminen

Vastuualue tekee
säännöllistä päiväkoti- ja kouluyhteistyötä

Kesken

Kokonaislainaus 391 033
ja fyysiset käynnit 161
151. Koronapandemian
vaikutukset näkyvät sekä
laina- että kävijämäärissä.
Pääkirjaston toiminnallisten muutoksien suunnittelua ja toteutusta jatkettu.

Lasten ja
nuorten kirjojen hankinta

Lasten ja nuorten kirjojen
hankinta 5 163 kpl ja lainaus 173 488.

Lasten ja
nuorten kirjojen lainaus

Virtuaalisia kirjailijavierailuja toteutettu hankevaroin sekä ala- että yläkoululaisille.

Kesken

Kirjailijavierailu
yhdelle
luokka-asteelle vuodessa

ONNISTUMME YHDESSÄ
Kokkola tarjoaa
kuntalaisille mahdollisuuden kehittää omaa asuin- ja
elinympäristöään

Kiinnostavien, monipuolisten ja matalankynnyksen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen

Vastuualue järjestää tapahtumia kaikenikäisille kuntalaisille

Tapahtuminen
määrä

Koronapandemian takia
Kesken
järjestetty vain virtuaalisia
kirjailjavierailuja ja lukupiirejä. Tapahtumia yhteensä 52 kpl.

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

Vastuualue on
muuntautumiskykyinen

Sivistystoimen yhteistoiminnallisten
prosessien kehittäminen muiden vastuualueiden kanssa

Vuosittainen
arviointi prosessien kehittymisestä

Vastuualue osallistunut
prosessityöskentelyyn.

Kesken

Kokkolan kaupunki
on tunnettu hyvästä
ja korkeatasoisesta
osaamisesta

Lisätään henkilökunnan osallisuutta
toiminnan kehittämisessä ja varmistetaan osaaminen
koulutuksilla

Vahvistetaan osaamista koulutuksilla

Koulutuspäivien määrä

Henkilökunta osallistunut
aktiivisesti kirjastoalan
etäkoulutuksiin ja webinaareihin. Yhteensä 65
koulutuspäivää.

Kesken
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3.2.20 Sivistyslautakunta - Museopalvelut

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian tavoite
Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Vastuualueen toimenpide
Pysytään talousarvion
raamissa ja hankitaan
ulkopuolisia rahoituksia
hankkeistamalla sisältöjä toimintatapojen kehittämiseksi ja laajentamiseksi.

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Toimintakatteen toteuma %.

Toimintakatteen toteutuma
on 66,2 %.

Kesken

2. Sairauspoissaolot

31.12.2017 = X
kalenteripv, X
pv/palvelusuhde Sairauslomasijaisten
kustannukset
2017 = X €.

31.12.2018
Henkilöstön hyvinvoinSairaus= x-10% ka- nin seuranta, ei sijaisku- poissaololenteripv, x
luja.
jen määrä.
pv/palvelussuhde Sijaiskulujen puolittaminen

Sairauspoissaolotietoja ei
toistaiseksi
saatavilla.

Kesken

3. Työtapaturmat

31.12.2017 = X
kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Ei työtapaturmia

Työtapaturmien
määrä.

0

Kesken

4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset = X
kpl

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen, määräaikaisten
vähentyminen

Noudatetaan henkilöstösuunnitelmaa

Henkilöstömitoitus
sopeutetaan VOS
rahoituksen mukaiseksi.

ALVA-tehtävästä puuttuneet vakanssit
täytetty
1.8.2021 alkaen.

Toteutunut

KaupunkilaisNegatiivisten Säilytetään Arttu2-kunten tyytyväisyys asiakaspatalaiskyselyn tulotaso.
palveluihin
lautteiden
vähentäminen

Kuntalaiskyselyjen
tulokset
strategiakaudella.

Määräaikaiset
= X kpl
Yhteensä = X
kpl
5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

6. Työtyytyväi- Vuoden 2018
syys
kyselyn tulokset

TyöhyvinTyöhyvinvointisuunnitel- Työhyvinvoinnin paman laadinta ja toivointikyraneminen
meenpano.
selyn tuvuosittailosten pasessa työhyranemivinvointikynen.
selyssä

Ei aloitettu

Työhyvinvointisuunnitelma on
laadittu

Kesken

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Palveluiden käyttömäärä ja toteutuneet hankkeet sekä
asiakasosallisuudesta saatu mahdollinen palaute.

KHRM toimii korona- Kesken
pandemia rajoitusten
puitteissa, yleisötiloissa henkilömäärärajoitukset, näyttelykävijöitä 8700, tapahtumia 3. Hankkeita meneillään
kaksi, kaksi rahoitushakemusta jätetty.

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palveluissa korostetaan asukas- ja
asiakaslähtöisyyttä
ja palvelurakennetta kehitetään
kuntatalouden ehdoilla

Asukas- ja asiakaslähtöisyys KHRM
museon kulttuuriperinnön teemojen
esillä pitämisessä
talouden raamien
asettamissa puitteissa.
Kiepin uusien tilojen suunnittelu kävijät huomioiden.
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KHRM museon laadukas elämys-, ohjelma- ja tietopalvelutarjonta sekä muu
osallistava monimuotoinen palveluntuotanto ja yleisötyö. Kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaispalvelu
on tarjolla alueella.

Kieppi on suljettu palovahingon vuoksi.
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Rakennustyöt etenevät, P1 saavutettu.
Pihan suunnittelu
käynnistynyt.
Palvelutuotannossa
hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalaisille
sähköisiä palveluja

Kokkola luo toimivaa verkostoa soteja maakuntapalveluissa sekä tekee
tiivistä yhteistyötä
sidosryhmien
kanssa palvelujen
järjestämisessä

KHRM museon digitointivalmiuden
parantaminen vastaamaan museolain
nojalla alueelliselta
vastuumuseolta
edellytettyä kokoelmavastuun digitointivalmiutta.

Lisätään KHRM
museon kokoelmien digitointiastetta ohjelmistohankinnoin ja varmistetaan aineistojen digitaalista saatavuutta myös alueella (museolaki).
Monipuolistetaan
Kiepin kokoelmien KHRM museon didigitoinnin jatkami- gitaalisen median
nen ja kokoelmatie- palvelutarjontaa.
don vapaa saatavuus.

Ohjelmistojen hankinnat, objektien digitointimäärät, palveluiden käyttö,
vuorovaikutuksellisen ja some-tarjonnan kävijämäärät.

KHRM kokoelmahal- Kesken
lintaohjelmiston hankinta edennyt. Kokoelmia avattu
Finnaan,
khrm.finna.fi. Somessa tavoitettu
59.595 henkilöä,
seuraajia 8666, julkaisuja 296, somereaktioita 3198.

KHRM museolla on
aktiivinen rooli alueellisena vastuumuseona kulttuuriperinnön, alueellisen museotyön ja
taidemuseotyön
sektoreilla.

Laajennetaan
KHRM museon palvelutarjontaa alueella ja vahvistetaan taiteen hyvinvointivaikutuksia
hyte-yhteistyössä.

Museopalvelujen
käyttömäärät ja
kumppanien mahdollinen palaute yhteistyöstä ja palvelusta.

Näyttelykävijöitä
8700 pandemiarajoitusten puitteissa, kirjattu 64 kiittävää
asiakaspalautetta.
Aluetaidenäyttely
kiertää alueen kunnissa.

Toiminnan arkistoinnin jatkaminen. Länsipuiston koulun
luontonäytteiden (mineraalit, hyönteiset)
inventointi.
Kesken

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Asukkaiden merkityksellisyyden kokemusten vahvistaminen KHRM museon tarjonnalla hyvinvoinnin tueksi.

KHRM museo tarjoaa palveluitaan
osallistavasti lähellä asukkaita. Ilmainen sisäänpääsy museon ohjelmapalveluihin.

Asiakasosallisuuden, osallistujien ja
ohjelmakävijöiden
määrät.

Asiakasosallisuus
Kesken
911, kontaktointeja
2357, näyttelykävijöitä 8700, henkilömäärärajoitukset tapahtumissa ja yleisötiloissa. Taide boxissa hyte konsepti
käytössä alueellisen
taidemuseotyön puitteissa.

Lapsen oikeuksien
ja lapsiystävällisyyden edistäminen

Lapset ja nuoret
osallistuvat kollektiivisesti tulevaisuutensa muotoutumiseen ja tarkastelevat sitä kulttuuriperinnön taustaa vasten.

KHRM museo monipuolistaa ja vahvistaa yleisötyön ja
museopedagogian
palveluita sekä tarjoa museon potentiaalia oppimisympäristönä.

Osallistujien lukumäärä ja palveluiden käyttötavat.

Yleisötyön
amanuenssin tehtävä täytetty
1.8.2021 alkaen.
Koululaisryhmiä
otettu vastaan yleisötiloissa.

Kesken

Kokkolan aseman
vahvistaminen
maakuntakeskuksena

Sekä KHRM kaupunginmuseon,
että alueellisen
vastuumuseon tehtäväkenttien hoito.
Museolain muutos
siirsi valtion viranomaistehtäviä
KHRM museolle,
jonka tulee voida
toimia täysipainoisena kaupunginmuseona voidakseen hoitaa

KHRM museo tuottaa kulttuuriperinnön ja taiteen alojen moniulotteista
ja laadukasta palvelua ja ylläpitää
niiden merkitystä
sekä hoitaa asiantuntija- ja viranomaistehtäviä niin
Kokkolan kaupungissa kuin alueella.

Palveluiden käyttö
ja mahdollinen palaute palvelun laadusta ja toimivuudesta. Viranomaistoiminnan määrällinen toteutuma.

Viranomaistehtävän
lausuntoja alueiden
ja metsäkäytön, kuntien ja toimijoiden
tarpeisiin 163 kpl.
Alueellinen taidevastuu virittää yhteistyötapahtumia pandemian sallimissa rajoissa.

Kesken

2. Osavuosikatsaus 2021
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alueellista vastuumuseota. Uusia
palveluita ovat arkeologia, restaurointi ja alueellinen
visuaalinen kulttuuri. Toimintakyvyn varmistaminen
edellyttää VOS:n
kohdentamista täysimääräisenä
KHRM museolle.
Kokkolan aseman
vahvistaminen
maakuntakeskuksena

Kaupungin alueellisen, kansallisen ja
kansainvälisen vetovoiman vahvistaminen KHRM museon ylläpitämin
taiteen ja kulttuuriperinnön sisällöin.

KHRM museo jatkaa taiteen hyteyhteistyötä, vahvistaa outsider-taiteen
vetovoimaa ja edistää kansallisen
kaupunkipuiston tavoitteita sekä hyödyntää kulttuuriperintöä niin kaupungin kuin alueen vetovoimatekijänä.

Palveluiden käyttäjämäärät sekä onnistuneet kumppanuudet ja hankkeistukset.

Outsider-taiteen nä- Kesken
kyvyyttä edistetään,
haettu rahoitusta
Zimmer-kokoelmajulkaisua varten yhteistyössä Stiftelsen för
Nordiska Konstskolanin kanssa. ALVAtehtävään liittyvä
Youthful Heriatge
hanke toteutuu pääosin virtuaalisesti.

ONNISTUMME YHDESSÄ
Kokkola tarjoaa
kuntalaisille mahdollisuuden kehittää omaa asuin- ja
elinympäristöään

Pyritään aktivoimaan kuntalaisia
käymään keskustelua kulttuurisesti
kestävästä kaupunkikuvasta ja kaupungin kehittämisestä.

KHRM museo ylläpitää keskustelua
kulttuurisesti kestävästä kaupunkikehttämisestä yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa
mm. kansallisen
kaupunkipuiston
toimintakehikossa
ja alueellisen vastuumuseon tehtäväkentällä.

Yhteistyötoteutusten määrät ja tapahtumien kuntalaisaktiivisuus sekä
yhteydenottojen
määrä.

Kuntalaisaktiivisuus
Kesken
738, tapahtumia toteutunut 2. Yhteistyö
maakunnan toimijoiden kesken alueellisen museotoiminnan
ja taiteen kentillä.
Yhteistyötä jatketaan
kansallisen kaupunkipuiston puitteissa.

Kokkola tarjoaa
kuntalaisille mahdollisuuden kehittää omaa asuin- ja
elinympäristöään

Kuntalaisosallisuutta ja yhteistuottajuutta tuetaan
kattavasti KHRM
museon palvelutuotannossa.

KHRM museo jatkaa aktiivista yhteistyötä ETT-toimijoiden kanssa, tutkii
uusia osallistavia
toimintamuotoja ja
hyödyntää vuorovaikutteisia kanavia
aktiivisesti. Kiepin
yhteistyö Kiepin ystävät ry:n ja muiden
alan toimijoiden
kanssa.

Osallistujien, asukasaktiivisuuden ja
yhteydenottojen
määrä sekä yhteishankkeiden kattavuus.

ETT-toiminta aktivoi- Kesken
tunut ja toteutuu osittain etäyhteyksin.
Yhteishankkeita meneillään 3.

KHRM museo
hankkeistaa aktiivisesti ja pyrkii tarttumaan ulkopuolisiin
rahoitusmahdollisuuksiin.

Jätettyjen hakemusten lukumäärä
ja yhteissumma
sekä saadut rahoitukset ja hankeavustukset.

Kiepissä Veikko Salkion kirjahanke loppusuoralla. Puuttuvien lähdemateriaalien kartuttaminen.

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkolan taloudenpito on vastuullista
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KHRM museossa
noudatetaan vastuullisesti talousarviota ja haetaan aktiivisesti ulkopuolisia rahoituksia.

Kaksi yhteistyössä
Kesken
laadittua rahoitushakemusta jätetty, yhteisumma 163.000 e.
Kiepin hankintojen
valmistelua. Neuvottelut Kiepin menetettyyn irtaimistoon liittyvistä korvauksista
vakuutusyhtiön
kanssa kesken.
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Kokkola tasapainottaa tasettaan

KHRM museo pyrkii vähentämään
vastuullaan olevaa
kiinteistömassaa ja
keskittymään museotoiminnan ytimeen.

KHRM museo pyrkii vapautumaan taloutta rasittavista
kiinteistöistä, jotka
eivät tue toimintaa.
Kotiseutuarkiston
tulevaisuutta tarkastellaan.

Epätarkoituksenmukaisista kiinteistöistä luopumisen
eteneminen.

Kokoelmien säilytystilojen vaihtoehtojen
selvittely etenee työryhmässä.

Kesken

Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

KHRM museossa
henkilökunnan
osaamiset kohdennetaan organisaation tuloksellisuuden kannalta oikeisiin tehtäviin.

Oleelliset kompetenssit kohdentuvat
KHRM museossa
alueellisen vastuumuseon ja kaupunginmuseon ydinpalvelutehtäviin.

Toimenkuvien tarkoituksenmukaisuus ydinpalvelutehtävän ja alueellisen vastuumuseon
tehtävien kannalta.

Yleisötyön ja tietopalveluamanuenssien toimet täytetty
1.8.2021 alkaen.

Kesken

Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

Kollektiivinen asiantuntujuus tuottaa
KHRM museossa
jaettua johtajuutta.

Asiantuntijuus tuottaa KHRM museossa toimivaltaa
hierakkisen aseman sijasta.

Museopalvelun toimintakyky ja asiantuntevuus sekä
niistä saatu mahdollinen palaute.

Itseohjautuvat asiantuntijatiimit tuottavat
kollektiivista johtajuutta.

Kesken

Kokkolan kaupunki
on tunnettu hyvästä
ja korkeatasoisesta
osaamisesta

KHRM museossa
henkilöstön osaamistarpeet tunnistetaan ja osaamisen kehittämistä
tuetaan suunnitelmallisesti.

KHRM museossa
henkilöstölle hankitaan tarvittavia kohdennettuja ja täydennyskoulutuksia
sekä tuetaan jatkokouluttautumista.

Koulutusten osuvuus tarpeisiin nähden ja niihin osallistuneiden määrä
sekä suoritetut koulutukset tai opinnot.

Henkilökunnan osaa- Kesken
mista vahvistetaan
osaamistarpeisiin
vastaavin koulutuksin. Akateemisia jatkotutkintoja tekeillä,
3 henkilöä.

Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

KHRM museo-organisaation rajapintoja pyritään häivyttämään kumppanuuksien ja ulkopuolisten osaamisten hyödyntämiseksi.

KHRM museossa
edistetään sujuvia
ja avoimia yhteistyömalleja kumppaneiden kanssa.

Kumppanuuksien
lukumäärä ja sitoutuminen yhteistyöhön.

KHRM toimii aktiivisesti verkostoissaan
ja avaa uusia yhteistyöpintoja yhteiskunnan eri sektoreilla.

Kesken

Talous
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3.2.21 Sivistyslautakunta - Nuorisopalvelut

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitLähtötaso
teet
1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite
Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toimintojen toteuttami- Talousarnen ja asetettujen taviossa pyvoitteiden toteuttaminen syminen
talousarvion raameissa

Toteuma 31.8

Tila

ToimintakatKesken
teen toteutuma
on 50,3 %, joka
on ajanjaksoon
nähden hyvä.

2. Sairauspoissaolot

31.12.2018 =
400 kalenteripv, 17 pv/palvelusuhde Sairauslomasijaisten kustannukset 2018 = 0€.

31.12.2018
Henkilöstön työhyvin= x-10% ka- voinnin seuranta
lenteripv, x
pv/palvelussuhde Sijaiskulujen puolittaminen

Sairauspoissaolojen määrä.

Sairauspoissaolotietoja ei ole
saatu.

Kesken

3. Työtapaturmat

31.12.2018 =
11 kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Työturvallisuuden vaaliminen

Työtapaturmien
määrä.

Ei työtapaturmia.

Kesken

4. Henkilöstösuunnitelma

2021 suunnitelma

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen, määräaikaisten
vähentyminen

Henkilöstösuunnitelman
noudattaminen. Muutoksena: yhden (1) henkilötyövuoden vähennys
(siirto sivistyskeskukseen LYK-koordinaatioon)

Henkilöstösuunnitelmien
mukaisen
henkilöstöresurssin
käyttö toimintavuonna.

Henkilöstöresurssin käyttö
ei ole toteutunut suunnitelman mukaan,
rekrytointeja on
tehty ja tehdään vielä loppuvuonna.

Kesken

KaupunkilaisNegatiivisten Toimintokohtaisten
ten tyytyväisyys asiakaspaasiakaspalautteiden kepalveluihin
lautteiden
rääminen
vähentäminen

Palautteen
määrä ja
saadun
palautteen
paraneminen

Asiakaspalaut- Kesken
teita on kerätty
toimintojen
päätyttyä suullisesti ja somen
kautta. Kyselyitä ei ole toteutettu.

Työhyvinvointikyselyn tulosten paraneminen

Työhyvinvointikyselyn tulokset on käsitelty
toukokuussa ja
työhyvinvointisuunnitelma on
laadittu.

Vakituiset = 22
kpl
Määräaikaiset
= 2,5 kpl
Yhteensä =
24,5 kpl
5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

6. Työtyytyväi- Vuoden 2018
syys
kyselyn tulokset

TyöhyvinNuorisopalvelujen työvoinnin pahyvinvointisuunnitelman
raneminen
noudattaminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Kesken

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Talousarvion toteutuminen

Toimintakatteen toteuma on 50,3%.

Kesken

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palveluissa korostetaan asukas- ja
asiakaslähtöisyyttä
ja palvelurakennetta kehitetään
kuntatalouden ehdoilla
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Toimintojen toteuttaminen talousarvion mukaisin resurssein

Talousarviokehykseen perustuva toimeenpano ja kuukausittainen seuranta

2. Osavuosikatsaus 2021
Kokkolan kaupunki

Palvelutuotannossa
hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalaisille
sähköisiä palveluja

Digitalisaation
mahdollisuuksien
hyödyntäminen toimintaprosessien
sujuvoittamiseksi

Sähköisen tilastointijärjestelmän laajempi hyödyntäminen

Tilastojärjestelmän Sähköistä avustustuottamien tilastoten hakua ei ole
jen hyödyntäminen otettu käyttöön.
toimintojen suunnittelussa

Kesken

Palveluprosessien
selkeys ja asiakaslähtöisyys

Aito kohtaaminen
ja nuorten hyvinvoinnin, kasvun, itsenäistymisen ja
osallisuuden tukeminen. Tavoitteena
35 000 kohtaamiskertaa

Nuorten kohtaaminen nuorisotiloilla, tapahtumissa, liikkuvassa nuorisotyössä, osallisuustoiminnassa, kulttuurisessa nuorisotyössä ja muissa
ympäristöissä nuorisokulttuurin muutos tunnistaen

Nuorisotilojen, - tapahtumien, osallisuustoiminnan ja
kulttuurisen nuorisotyön kohtaamien
nuorten määrä

Kesken

Käyntikerrat nuorisotiloilla 3415.
Nuorisotapahtumia
ei ole järjestetty. Kesällä järjestettiin kesäkerho 1.-3. -luokkalaisille, luovia pajoja eri puolilla Kokkolaa ja musiikkipajoja Rokkikoululla.
Rokkikoulun oppilaita 132 ja käyntikertoja 3227.

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Kokkola toimii aktiivisena kumppanina
alueen yrityksille;
tavoitteenaan tukea
yritysten kasvua,
kansainvälisyyttä ja
uusien työpaikkojen syntyä

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Kokkolan maineen
nostaminen sivistyskaupunkina
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Koulutukseen ja
työelämään pääsyn
turvaaminen sekä
koulupudokkuuden
ehkäiseminen

Kohdennettu nuorisotyö on osaltaan
ehkäisemässä koulupudokkuutta ja tukemassa nuoria
palvelujen kiinnittymisessä

Etsivän nuorisotyö
ja Ohjaamon osallistujamäärän säilyminen vuoden
2018 tasolla.
Työtreenitoiminnan
hakijoiden ja osallistujien määrän
säilyminen nykyisellä tasolla

Etsivän nuorisotyön
asiakkuudet 168,
joista uusia tavoitettuja nuoria 72.

Kesken

Ohjaamon asiakkaat
26 nuorisopalveluiden resurssilla.
Työtreenitoimintaa ei
järjestetty pandemiatilanteesta johtuen.

Nuorisotyötä toteutetaan koko kaupungin alueella tilanteen ja tarpeen
edellyttämällä tapaa

Yhteisöllistä ja kohdennettua nuorisotyötä toteutetaan
keskustan lisäksi
Kälviällä, Lohtajalla
ja Ullavassa. Toteutetaan liikkuvaa
nuorisotyötä nuorisotilapalveluiden
katvealueilla

Nuorisotilojen kävijämäärän säilyminen vuoden 2018
tasolla. Liikkuvan
nuorisotyön kohtaamien nuorten
määrä

Nuorisotiloilla 3870
käyntikertaa.

Nuorten harrastustamisen osallistumiskynnystä madalletaan

Nuorten harrastustoiminnan tukemiseksi lisätään lajikokeiluja nuorisotiloilla ja niiden
kautta. Harrastamisavustusta
myönnetään harkinnanvaraisesti

Lajikokeilujen
määrä ja osallistujien määrä. Harrastustoimintaan
myönnettyjen tukien määrä

Lajikokeiluita ei ole
Kesken
järjestetty pandemiatilanteesta johtuen.

Koulunuorisotyö tukee koulun kasvatustehtävää ja nuoren kehitystä. Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan

Koulunuorisotyössä
kohdattujen nuorten määrä lisääntyy
vuodesta 2018. Ennaltaehkäisevässä
päihdetyössä

Koulunuorisotyössä
on kohdattu 10 036
nuorta. Suunnitelmallisesti tuettuja
nuoria on 334.

Nuorisopalvelujen
ja koulujen yhteistyön kehittäminen
ja ehkäisevän päihdetyö tekeminen

Kesken

Liikkuvaa nuorisotyötä on tehty säännöllisesti erityisesti
touko- ja kesäkuussa
kauppakeskuksissa
ja nuorten suosimissa paikoissa eri
puolilla Kokkolaa.
Kohdattuja nuoria on
1955.

Harrastetoimintaan
ei ole haettu tukea.

Kesken
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mm. Etsivän nuorisotyön, Ankkuritiimin ja nuorisotilatyön myötä

elämysreittiin osallistujien määrä ja
monialainen työryhmätoiminta.

Elämysreitti toteutettiin stream-tapahtumana ja siihen osallistuivat 7.-8. -luokkalaiset.
Nuorisopalveluista
on osallistuttu 9 monialaiseen työryhmään, joissa on käsitelty nuorten päihteidenkäyttöä.

Lapsen oikeuksien
ja lapsiystävällisyyden edistäminen

Hyväksytyn toimintasuunnitelman
mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen

1. Osallisuuden
edistäminen 2. Harrastustoiminnan
edistäminen 3.
Lapsen oikeuksien
tunnettavuuden lisääminen

Nuorisopalveluiden
osallisuustoiminnan
tavoittamien nuorten määrän lisääntyminen. Toteutettujen lajikoulujen
määrä ja osallistujien määrä.

Nuorten tapahtuma- Kesken
työryhmää ei ole
aloitettu, yksi nuorten toimintaryhmä on
kokoontunut tuetusti.

Vastuualueen hallinnoimien tilojen
tehokas käyttö harrastustoiminnassa.
Nuorten toimintaryhmien tukeminen
avustusten myötä

Myönnettyjen käyttölupien määrä säilyy tai nousee verraten vuoteen
2018. Myönnettyjen
avustusten prosentuaalinen osuus
avustusmäärärahaan nähden

Tilojen käyttölupia on Kesken
alkuvuonna myönnetty 5.

Nuorisovaltuusto ja
nuorisotila- ja tapahtumatoiminnan
suunnittelu yhdessä nuorten
kanssa

Osallistuneiden
nuorten määrä säilyy vuoden 2018 tasolla. Nuorisovaltuuston käsittelemien asioiden
määrä säilyy vuoden 2018 tasolla

Lajikokeiluita ei ole
toteutettu.

ONNISTUMME YHDESSÄ
Kokkola tarjoaa
kuntalaisille mahdollisuuden kehittää omaa asuin- ja
elinympäristöään

Kuntalaisten oman
aktiivisuuden tuki

Kokkola tarjoaa
kuntalaisille mahdollisuuden kehittää omaa asuin- ja
elinympäristöään

Nuorten osallisuus
toiminnan suunnittelussa

Erityis- ja kohdeavustuksista on
myönnetty 23% ja
kumppanuusavustukisista 100%.
Uusi nuorisovaltuusto aloitti toimintansa 23.1.2021.

Kesken

Nuorisovaltuuston
kokouksia 8 ja käsiteltyjen asioiden
määrä 46.

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
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Kokkolan kaupunki
on pidetty ja houkutteleva työnantaja

Työhyvinvoinnin
edistäminen

Toteutetaan hyväksytyn työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteet

TyöhyvinvointikyTyöhyvinvointikyselyn tulosten para- selyn tulokset on käneminen
sitelty toukokuussa
ja työhyvinvointisuunnitelma on laadittu.

Kesken

Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

Sivistystoimen sisäisen yhteistyön
kehittäminen

Kehitetään sivistystoimen yhteistoiminnallisia prosesseja yhdessä muiden vastuualueiden
kanssa

Vuosittainen arviointi prosessien kehittymisestä ja yhteistoiminnallisten
tiimien työn tuloksista

Kesken

Yhteistoiminnallisten
tiimien arviointi ja
mahdollinen uudelleenjärjestely tehdään valtuustokauden vaihdoksen yhteydessä.
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3.2.22 Sivistyslautakunta - Liikuntapalvelut

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen toimenpide

Talousarviossa
pysyminen, seuranta kuukausittain

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

TalousarviokehykTalousarvisen ja talousohjelossa pysyman pohjalta laadi- minen
tun talousarvion toteutumisen seuranta kuukausittain.

Toimintakatteen toteutuma on 68,5 %. Tulotavoite ei tule toteutumaan.

Kesken

2. Sairauspoissaolot

31.12.2017 =
316 kalenteripv,
11,7 pv/palvelusuhde Sairauslomasijaisten kustannukset
2017 = 9
999€.

31.12.2018 = x10% kalenteripv,
x pv/palvelussuhde Sijaiskulujen puolittaminen

Henkilöstön hyvin- Sairausvoinnin seuranta.
poissaoloToimenpiteet yhjen määrä.
teistyössä henkilöstön, henkilöstöpalvelujen ja työterveyden kanssa.

Sairauspoissaoloja
171 kalenteripäivää.
Määrä on kasvanut
edelliseen vuoteen
verrattuna.

Kesken

3. Työtapaturmat

31.12.2017 =
0 kalenteripv

Työtapaturmia ei
tapahdu

Riskien arviointien
ja turvallisuussuunnitelmien toteuttaminen

Työtapaturmien määrä

Ei työtapaturmia

Kesken

4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset =
21 kpl

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen, määräaiMääräaikaiset kaisten vähentyminen
= 8 kpl

Henkilöstösuunnitelman noudattaminen

Henkilöstösuunni-telman mukaisen henkilöstöresurssin käyttö
toimintavuonna

Palvelujen koronarajoi- Kesken
tusten takia henkilöstöresurssin käyttö on
ollut suunniteltua pienempi.

Yhteensä =
29 kpl
5. Asiakastyytyväisyys
ja asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin

Negatiivisten
asiakaspalautteiden vähentäminen

Asiakaspalautteen
aktiivinen vastaanottaminen, käsittely
ja huomiointi palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä

Palautteiden määrä
ja tyyppi
sekä kuntalaiskyselyjen tulokset

Palautejärjestelmän
Kesken
kautta saadut palautteet (91 kpl) ja muut
on käsitelty toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Moitteet ulkoliikuntapaikkojen ja ulkoilureittien kunnossapidosta ovat lisääntyneet talousohjelman
leikkausten ja lisääntyneen käytön myötä.

6. Työtyytyväisyys

Vuoden 2019
kyselyn tulokset

Työhyvinvoinnin
paraneminen
vuosittaisessa
työhyvinvointikyselyssä

Työhyvinvointisuunnitelman toteuttaminen

Työhyvinvointi-kyselyn tulosten
myönteinen
kehitys

Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu

Kesken

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Sähköisen asioinnin lisääminen
(mm. vuorovaraukset, ryhmiin ilmoittautumiset). Sähköisen avustusjärjestelmän käytön

Sähköisten palvelujen käyttömäärien
myönteinen kehitys. Sähköisten
avustushakemusten osuus 100%
(kohde-, koulutus-,

Sähköisten palveluKesken
jen käytön kehitys on
ollut tavoitteen mukainen. Kesän uimakoulujen osalta otettiin käyttöön

Tila

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palvelutuotannossa
hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalaisille
sähköisiä palveluja
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Digitalisaation
mahdollisuuksien
hyödyntäminen ja
sähköisten palvelujen laajentaminen
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Kokkola luo toimivaa verkostoa soteja maakuntapalveluissa sekä tekee
tiivistä yhteistyötä
sidosryhmien
kanssa palvelujen
järjestämisessä

Toimiva terveysliikunnan verkosto
sotepalvelujen ja
muiden sidosryhmien kanssa erityisesti riskiryhmien
tavoittamiseksi ja
aktivoimiseksi

laajentaminen
myös ohjaustoiminta-avustusten
hakuun ja käsittelyyn.

erityisavustukset)
ja ohjaustoimintaavustukset 60%

verkkomaksu ilmoittautumisen yhteydessä.

Liikunta- ja elintapaneuvonta-prosessin tavoitettavuuden ja jatkuvuuden kehittäminen
eri toimijoiden terveysliikuntapalvelujen yhteistyöllä

Liikuntaneuvonnan
asiakasmäärän kehitys (yksilö-/ryhmäneuvonta). Liikuntaryhmiin osallistuneiden määrä.
Erityisliikuntakortti
palvelun käyttö

Liikuntaneuvonnan
Kesken
prosessia kehitetty
osana Soite 2.0.
hanketta. Elintapavalmennuksen etäneuvonta pilottiryhmät käynnistyivät hyvin. Koronarajoitusten takia ohjatut liikuntaryhmät olivat
pääosin tauolla kevätkauden muutamia
pien- ja erityisryhmiä
lukuun ottamatta.
Syyskausi käynnistyi
lähes normaalisti tarkistetuilla osallistujamäärillä

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Monipuolisten ja
saavutettavien liikkumisolosuhteiden
ja suorituspaikkojen ylläpitäminen ja
kehittäminen

Osallistuminen liikunta- ja ulkoiluolosuhteiden korjausja kehittämishankkeiden toteuttamiseen suunnitelman
mukaisesti

Toteutetut liikuntapaikkahankkeet ja
ylläpidettävien
paikkojen määrän
kehitys. Urheilupuisto olosuhteiden
hankesuunnittelun
eteneminen

Liikuntapaikka- ja ul- Kesken
koiluhankkeiden
(mm. Roskaruka,
skeittpaikat ja Laajalahti) toteuttaminen
etenee suunnitelmien mukaan. Ulkoliikuntaselvitys tehty
ja kuntoratojen kehittämissuunnitelman
valmistelu käynnistetty. Vastuualue
osallistuu Urheilupuiston hankkeiden
selvitystyöhön.

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Lasten ja nuorten
sekä avoimen että
seurapohjaisen liikuntaharrastustoimintaan osallistumisen mahdollistaminen

Harraste- /höntsäliikunnan järjestäminen yhteistyössä
eri toimijoiden
kanssa. Vähävaraisten lasten ja
nuorten liikunnanharrrastamisen tukeminen

Avoimien ja höntsä
-vuorojen myönteinen kehitys.
Lasten ja nuorten
harrastustoimintaan myönnettyjen
tukien määrä (seuratoiminta / omatoiminen liikunta)

Koronarajoitukset
ovat vähentäneet
Höntsä- ja avoimien
vuorojen määrä.
Avustukset painottuvat loppuvuoteen.

Kesken

ONNISTUMME YHDESSÄ
Kokkola tarjoaa
kuntalaisille mahdollisuuden kehittää omaa asuin- ja
elinympäristöään

Seura- ja yhdistystoiminnan sekä
kuntalaisten oman
aktiivisuuden tukeminen

Liikuntaseurojen ja
muiden liikuntaa
järjestävien toimijoiden toimintaedellytysten turvaaminen tilojen käytön
ja muiden aktivointitoimenpiteiden
myötä.

Avustusmäärärahojen, hankkeiden ja
tapahtumien määrän kehitys.
Tilojen käyttötuntien ja -asteiden kehitys.

Koronarajoitukset
Kesken
vaikuttivat etenkin
kevätkaudella seurojen ja yhdistysten toimintaan ja tilojen
käyttömahdollisuuksiin.

Hyödynnetään systemaattisesti monipuolisia ja asukasystävällisiä kanavia kuntalaisten

Monipuolisten ja
asiakasystävällisten kanavien hyödyntäminen

Aktiivisen sähköisen palveluviestinnän ylläpitäminen.
Muiden vuorovaikutteisten

Viestintäkanavien
käytön myönteinen
kehitys. Kuntalaisten osallisuutta
edistävien

Uusien verkkosivuKesken
jen ja muiden viestintäkanavien käytön
kehitys on ollut tavoitteen mukainen.
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ja päättäjien vuoropuhelussa

kuntalaisten ja
päättäjien vuoropuhelussa

kohtaamisten ja
toimenpiteiden ja tivaikuttamismahdol- laisuuksien määrän
lisuuksien tarjoami- kehitys.
nen

Järjestökyselyn lisäksi on toteutettu
mm. kuntorata kysely (N=512)

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkolan taloudenpito on vastuullista

Liikuntapalvelujen
Monipuolisten tertehokas ja taloudel- veyttä ja hyvinvoinlinen järjestäminen tia edistävien liikuntapalvelujen tuottaminen ja kehittäminen. Aktiivinen
hanketoiminta

Vastuualueen tilinpäätöksen netto, liikuntatoiminnan
menojen (€/asukas), muiden tunnuslukujen ja TEAviisari tuloksen kehitys. Hanketoiminnan toteutuminen

Liikuntapaikkojen ja - Kesken
palvelujen koronarajoitusten takia tavoitteet (kävijät, käyttötunnit, tulokertymät)
eivät ole toteutuneet.
Esim. VesiVeijarin
kävijät -35%. TEAviisarin tulos 76
(koko maa 72).
Myönteisiä hankerahoituspäätöksiä on
saatu.

Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

Yhteistoiminnallisuuden vahvistaminen sivistyspalveluissa ja muiden
keskeisten kumppanien kanssa

Vuosittainen arviointi prosessien kehittymisestä ja yhteistoiminnallisten
tiimien työstä

Arviointi ja mahdollinen uudelleenjärjestely tehdään valtuustokauden vaihdoksen yhteydessä.

Kehitetään sivistystoimen yhteistoiminnallisia prosesseja yhdessä muiden vastuualueiden
kanssa

Kesken

Talous
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3.2.23 Kaupunkirakennelautakunta

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

2. Sairauspoissaolot

Kaupunkistra- Vastuualueen toitegian tavoite menpide

Tila

Tulojen toteutuma% on
Ei aloi0,7% pienempi viime
tettu
vuonna vastaavana ajankohtana talousarvioon nähden. Menojen toteutuma%
on 2,8 % suurempi kuin
vuoden 2020 elokuussa. Liikenneväylien kunnossapitoon on mennyt n. 366 200
euroa enemmän kuin viime
vuonna vastaavana ajankohtana. Toimitilojen lämmitykseen on mennyt n. 234
300 euroa ja alueiden kunnossapitoon n. 177 900 euroa enemmän kuin elokuussa 2020. Tämän hetkisen ennusteen mukaan on
haasteita pysyä talousarviossa toimintakatteen osalta.

Talousarviokehykseen perustuva talousarvio ja sen toteutumisen kuukausittainen seuranta. Pitkän aikavälin investointisuunnitelmat sovitetaan taloustavoitteeseen ja suunnitelmilla varaudutaan myös korjausvelan pienentämiseen

Talousarviossa pysyminen.
Seurataan
kustannusten
muodostumista
työmailla
ja Unit4 järjestelmällä.
Tehdään
tarvittavia
korjaavia
toimenpiteitä.

31.12.2017 31.12.2018 =
= 10 699
x-10% kalentekalenteripv ripv, x pv/palvelussuhde Si31.12.2018 jaiskulujen
puolittaminen
= 9 132

Työhyvinvointiin
panostaminen.
Avoimien toimien
täyttäminen henkilöstösuunnitelman
mukaisesti. Koulutus, tehtävänkierto,
aktiivisen tuen tehostaminen.

Sairaus6 801 kalenteripv
poissaolojen määrän pitäminen
vuoden
2017 lähtötasoa
alempana.
Seurataan
erityisesti 1 - 3
päivän
poissaoloja.

Kesken

Koulutus ja seuranta; ergonomiaja työturvallisuus.
Esimies- ja ohjaustyöhön panostaminen sekä huomio
työparityöskentelyyn ja ergonomiaan fyysisesti vaativissa työtehtävissä. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävien järjestäminen.

Työvuoden läpivienti ilman työtapaturmia.

441 kalenteripv

Kesken

Toiminta ja palvelut
sovitetaan tasolle,
jota voidaan ylläpitää nykyisellä henkilöstömäärällä.

Henkilöstösuunnitelmien
mukaisen
henkilöstöresurssin käyttö
toimintavuonna.

Henkilöstösuunnitelman
mukaisesti.

31.12.2019
= 10 934
kalenteripv
31.12.2020
= 10 418
kalenteripv
31.12.2017 Työtapaturmia
= 530 kaei tapahdu
lenteripv
31.12.2018
= 372 kalenteripv
31.12.2019
= 316 kalenteripv
31.12.2020
= 252 kalenteripv
4. Henkilös- Vakituiset
tösuunni= 446,22
telma
kpl
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Toteuma 31.8

Talousarviossa
pysyminen,
seuranta kuukausittain

kalenteripv

3. Työtapaturmat

Mittari

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen, määräaikaisten vähentyminen

Puhtaus- ja ruokapalveluissa työtapaturmien
määrä on kasvanut merkittävästi edelliseen vuoteen
verrattuna.

Kesken
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5. Asiakastyytyväisyys
ja asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten ja
yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys
palveluihin.

Negatiivisten
asiakaspalautteiden vähentäminen

Asiakaspalautejärjestelmän hyödyntäminen toiminnan
kehittämisessä.
Kuntalaiskyselyn
tulostason pitäminen samalla tasolla
vuoden 2017
kanssa.

Asiakaspalautteiden määrän ja laadun seuranta. Toteutuneet
yhteistyösopimukset. Kuntalaiskyselyssä
saatava
palvelutasoarvio.

Asiakaspalautteet käsitelty
kaupunkirakennelautakunnassa ja rakennus- ja ympäristölautakunnassa.

Toteutunut

6. Työtyytyväisyys

Vuoden
Työhyvinvoin2018 kyse- nin paranemilyn tulokset nen vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Kehityskeskustelut
ja niihin liittyvät
työhyvinvointipajat.
Kehittämissuunnitelman mukaiset
henkilöstöön liittyvät toimenpiteet
saadun palautteen
pohjalta.

Seurataan
kehittämiskohteiden toteutumista
vuoden aikana.
Käytyjen
kehityskeskusteluiden
määrä.

Työhyvinvointipajoja on toKesken
teutettu vastuualueittain
erittäin kattavasti. Työhyvinvointipajoissa laadittujen kehittämissuunnitelmien toteuttamista jatketaan.
Kehityskeskustelut käynnissä.

Talous
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3.2.24 Kaupunkirakennelautakunta - Hallinto

Yleiset tavoitteet
Yleiset
tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio,
käyttötalous ja investoinnit

2. Sairauspoissaolot

31.12.2017
= 177 kalenteripv
31.12.2018
= 214 kalenteripv

Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen
toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Talousarviossa pysyminen, seuranta
kuukausittain

Pitkän aikavälin
investointisuunnitelmat sovitetaan taloustavoitteeseen ja
suunnitelmilla
varaudutaan
myös korjausvelan pienentämiseen.

Hallinnon
kustannusten
muodostumisen
seuranta.
Riittävien
resurssien
varaaminen.

Hallinnon henkilöstön siirtyminen suoraan vastuualueille näkyy tulojen toteutumassa. Menojen toteutuma% on
2,9 % pienempi kuin viime vuonna
vastaavana ajankohtana talousarvioon
nähden.

Ei
aloitettu

31.12.2018 =
x-10% kalenteripv, x
pv/palvelussuhde Sijaiskulujen puolittaminen

Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus,
tehtävänkierto,
aktiivisen tuen
tehostaminen.

Sairaspoissaolojen seuranta erityisesti lyhyiden 1 3 päivän
poissaolojen osalta.

Kaupunkiympäristön hallintopalveluiden uudelleen organisointi tapahtui
vuoden 2020 aikana ja henkilöstöresurssit siirrettiin sille vastuualueelle,
joille henkilöstöresurssit oli osoitettu.
Sairauspoissaolot raportoidaan siinä
vastuualueella, jolle henkilöstöresurssit on siirretty.

Kesken

Työtapaturmia ei tapahdu

Koulutus ja
seuranta; ergonomiakoulutus. Esimies- ja
ohjaustyöhön
panostaminen.

Kalenteripv/vuosi

Kaupunkiympäristön hallintopalveluiden uudelleen organisointi tapahtui
vuoden 2020 aikana ja henkilöstöresurssit siirrettiin sille vastuualueelle,
joille henkilöstöresurssit oli osoitettu.
Työtapaturmat raportoidaan siinä vastuualueella, jolle henkilöstöresurssit on
siirretty.

Kesken

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen, määräaikaisten
vähentyminen

Sairaspoissaolojen vähentäminen. Henkilöstösuunnitelman mukaiset
rekrytoinnit.

Henkilökuntamäärä

Henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

Toteutunut

Negatiivisten
asiakaspalautteiden vähentäminen

Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa lisätään. Huomioidaan asiakaspalautteet

Toteutuneet yhteistoimintasopimukset ja

Asiakaspalautejärjestelmä on ollut
15.05. käytössä kaksi vuotta. Yhteenveto palautejärjestelmän tuloksista käsitelty lautakunnassa.

Toteutunut

31.12.2019
= 189 kalenteripv
Vuonna
2020 henkilöstö siirtynyt vastuualueille
3. Työtapaturmat

31.12.2017
= 0 kalenteripv
31.12.2018
= 0 kalenteripv
31.12.2019
= 7 kalenteripv
Vuonna
2020 henkilöstö siirtynyt vastuualueille

4. Henki- Vakituiset =
löstösuun- 6,8 kpl
nitelma
Määräaikaiset = 0 kpl
Yhteensä =
6,8 kpl
5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys
palveluihin
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6. Työtyytyväisyys

Vuoden
2018 kyselyn tulokset

Työhyvinvoinnin paraneminen vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

toiminnan kehittämisessä.

toimintamallit.
Asiakaspalautteiden
määrä.

Kehityskeskustelut. Työhyvinvointipajat kyselyn pohjalta.
Étsitään kehittämiskohteet.

Seurataan Hallinnon kehityskeskustelut pidetty
kehittä100%.
miskohteiden totetumista
vuoden aikana esimerkiksi
kehittämiskeskusteluissa.

Toteutunut

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Asiakaspalautteen
laadullinen arviointi
ja määrän seuranta
sekä vertailu edelliseen vuoteen.

AsiakaspalautejärToteutujestelmä on ollut
nut
15.05. käytössä
kaksi vuotta. Yhteenveto palautejärjestelmän tuloksista ja
vertailu käsitelty lautakunnassa

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palvelutuotannossa
hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalaisille
sähköisiä palveluja

Viestinnän tehostaminen kaikilla Kaupunkiympäristön
osa-alueilla siten,
että positiivisen ja
rakentavan palautteen määrä kasvaisi. Tavoitteena
on myös hyödyntää
palautepalvelun
kautta vastaanotettuja kehittämisideoita.

Kaupunkiympäristön viestintätiimin
toiminnan tehostaminen kaupungin
viestintäsuunnitelman mukaisesti ja
viestinnän tehostaminen. Asiakaspalautejärjestelmän
seurannan ja tulosten arvioinnin kehittäminen.

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
ONNISTUMME YHDESSÄ
RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkolan taloudenpito on vastuullista

Toiminnan ja resurssien toteuttaminen talousarvion
mukaisesti siten,
että siinä määriteltyihin tavoitteisiin
päästään.

Talouden ja toimin- Kuukausiraportit tonan tiivis seuranta
teumatietoineen
ja tarvittaessa muutoksiin reagointi
sekä sopeuttamistoimenpiteet.

Hallinnon henkilösKesken
tön siirtyminen suoraan vastuualueille
näkyy tulojen toteutumassa. Menojen
toteutuma% on lähes
samalla tasolla kuin
viime vuonna vastaavana ajankohtana
talousarvioon nähden.

Kokkolan kaupunki
on pidetty ja houkutteleva työnantaja

Henkilöstöpolitiikan
toteuttaminen kaikilla osa-alueilla siten, että resurssit
on kohdennettu oikeisiin paikkoihin.

Henkilöstöpolitiikassa tarvittaviin
muutoksiin reagointi ja resurssien
kohdentamisen
ajantasaisuudesta
huolehtiminen.

Kaupunkiympäristön Toteutuhallintopalveluiden
nut
uudelleen organisointi tapahtui vuoden 2020 aikana ja
henkilöstöresussit
siirrettiin sille vastuualueelle, joille henkilöstöresurssit oli
osoitettu. Työhyvinvoinnin edistäminen
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Henkilöstötyytyväisyyden seuranta ja
tulosten vertailu
edellisiin vuosiin.
Henkilöstöresurssien seuranta yksikkötasolla.
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tapahtuu sillä vastuualueella, jolle resurssit on siirretty.
Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

Vastuualueet ylittävän poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen sekä tiimityön merkityksen
korostaminen.

Henkilöstön osaamisen tunnistaminen ja kohdentaminen oikeisiin asioihin sekä tiimiajattelun edelleen kehittäminen. Henkilöstön osaamiskartoituksen toteuttaminen.

Osaamiskartoituksen tulosten analysointi ja resurssien
kohdentamisen
seuranta sekä saatava palaute.

Osaamiskartoitukset Toteutuon otettu osaksi joka nut
päiväistä toimintaa.
Resurssit kohdennetaan toimintatarpeen
mukaisesti. Jokaisen
uuden rekrytoinnin
kohdalla tarkastetaan olemassa oleva
työnkuva ja muutetaan vastaamaan toiminnan tarpeita ennen rekrytoinnin
aloittamista. Resurssien kohdentamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Talous
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3.2.25 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet

Yleiset tavoitteet
Yleiset
tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio,
käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen
toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Käyttötalouden tulojen toteutuma% on Kes4 % suurempi kuin vuoden 2020 eloken
kuussa. Tämä selittyy pääasiassa metsien myynnistä saaduilla tuloilla, mutta
myös vuokratuottoja on kertynyt 2,2%
enemmän kuin elokuussa 2020. Menojen toteutuma% on 1,9% korkeampi
kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana talousarvioon nähden. Investointien maan myynnistä saatavat tulot
ovat nousseet viime vuodesta 1,2 milj.
eurolla. Maanostoon on mennyt 183
000 euroa vähemmän kuin elokuussa
2020.

Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Maanostoon
myönnettyjen
määrärahojen
riittävyyden
sekä käyttötalouden seuraaminen. Maan
myynnistä saatujen tuottojen
seuranta.

Menot ja tulot

31.12.2018
= x-10% kalenteripv, x
pv/palvelussuhde Sijaiskulujen
puolittaminen

Työhyvinvointiin panostaminen. Avoimien
toimien täyttäminen henkilöstösuunnitelman
mukaisesti.
Koulutus, tehtäväkierto, aktiivisen tuen tehostaminen.

Seurataan
Sairaspoissaoloissa ei ole tapahtunut
sairauspois- merkittäviä muutoksia edellisen osasolojen ke- vuosikatsauksen jälkeen.
hitysta. Erityisesti seurataan 1 - 3
päivän poissoloja. Kalenteripäivät.

Työtapaturmia ei tapahdu

Koulutus ja
kalenteripäi- Työtapaturmia ei ole sattunut.
seuranta: ergo- viä/vuosi
nomia- ja työturvallisuuskoulutus.

4. Henki- Vakituiset
löstösuun- = 22 kpl
nitelma

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

Sairaspoissaolojen vähentäminen. Henkilöstösuunnitelman mukaiset
rekrytoinnit.

5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys
palveluihin

6. Työtyytyväisyys

Vuoden
2018 kyselyn tulokset

2. Sairauspoissaolot

31.12.2017
= 174 kalenteripv
31.12.2018
= 181 kalenteripv
31.12.2019
= 293 kalenteripv

3. Työtapaturmat

31.12.2017
= 12 kalenteripv
31.12.2018
= 9 kalenteripv

Kesken

Toteutunut

31.12.2019
= 5 kalenteripv
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Henkilömäärä

Maankäyttöinsinööri, metsuri ja kiinToteistösihteeri rekrytoitu tarkasteluaiteukana. Tällä hetkellä kaikki vakanssit on tunut
täytetty.

NegatiivisAsiakaspalauten asiakas- tejärjestelmän
palautteiden seuranta.
vähentäminen

Asiakaspalautteen
määrän ja
laadun seuranta sekä
näistä johtuvat toimenpiteet.

Asiakaspalautteet kaupungin yhteisen
järjestelmän kautta.

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Seurataan
Kehityskeskusteluja ei ole aloitettu.
kehittämiskohteiden
toteutumista
vuoden aikana.

Kehityskeskustelut. Työhyvinvointipajat kyselyn pohjalta.
Etsitään kehittämiskohteet.

Toteutunut

Asiakaspalautejärjestelmä on ollut
15.05. käytössä kaksi vuotta. Yhteenveto palautejärjestelmän tuloksista laaditaan lautakuntien käsiteltäväksi.
Ei
aloitettu
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Kehityskeskustelut 1 x
vuodessa.

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen
tavoite

Vastuualueen
toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Sähköiset palvelut monipuolisesti
käyttöön.

Sähköiset palvelut 100%:sti
käytössä.

Sähköiset tilausjärjestelmät karttatilauksissa ja maastomittaustilauksissa
on käytössä.

Kesken

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palveluissa
korostetaan
asukas- ja
asiakaslähtöisyyttä ja palvelurakennetta kehitetään kuntatalouden ehdoilla

Asiakkaiden aktivointi sähköisten
palvelujen käyttöön.

Palveluprosessien selkeys ja asiakaslähtöisyys

Maastomittauspalveluiden kehittäminen ja tietojen ajantasaisuus
sekä lakisääteisten palveluiden
tarjoaminen nopealla aikajänteellä.

Omakotitonttien, yhtiömuotoisten tonttien sekä teollisuustonttien tarjonta on
nähtävillä sähköisessä eTontti-palvelussa. Omakotitonttien haku on sähköisesti mahdollista. Tonttijakojen ja kiinteistötoimitusten hakeminen sähköisesti on vireillä. Varattujen teollisuustonttien seurantajärjestelmää kehitetään, mikäli nykyinen MapInfo-ohjelmisto lakkaa.
Tehokkaan, toimivan ja resurssiviisaan palvelutoiminnan tarjoaminen kuntalaisille

Palvelupyyntöihin vastataan
kuntalaisille 1-2
päivän sisällä.
Seurataan tavoitteen toteutumista.
Toimenpiteiden
määrät:
Tonttijakoja kpl
Tontin lohkomisia / tontteja kpl
Yeisen alueen
lohkomisia kpl
Rasitetoimituksia kpl
Rakennuslupakarttoja kpl
Rakennuspaikan merkintä
kpl
Sijaintikatselmuksia kpl
Maaperäselvityksiä kpl

Palvelupyyntöihin on kyetty vastaamaan 1-2 päivän kuluessa.

Kesken

Kiinteistötoimitusten ruuhkia on saatu
purettua. Rakennusvalvontamittausten
määrä on edellisen vuoden tasolla.
Dronen käyttö kartoitustehtävissä on
edelleen kasvanut.
Tonttijakoja 16, joissa 22 tonttia.
Tontin lohkomisia 16, joissa tontteja
20.
Yleisen alueen lohkomisia 1 kpl.
Rasitetoimituksia 4 kpl.
Muut toimitukset 3 kpl.
Rakennuslupakarttoja 608 kpl
Rakennuspaikan merkintöjä 95 kohdetta.
Ennakkopaalutuksia 75 kohdetta.
Sijaintikatselmuksia 86 kohdetta.
Maaaperäselvityksiä 5 kohdetta, 57
pistettä
Kantakartan tarkistusta 2164 pistettä
Dronekuvaukset 17 kohdetta, pinta-ala
136.8 ha.
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Kantakartan ylläpito tuntia
Dronekuvauksia kpl/ha

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Kokkola
eheyttää kaupunkikuvaansa huomioiden koko
kunnan alueen elinvoimaisuuden

Tasapainotetaan
kaupungin omaa
tonttivarantoa ja
luovutusta

Kokkola
eheyttää kaupunkikuvaansa huomioiden koko
kunnan alueen elinvoimaisuuden

Monipuolisen rakentamispaikkojen / tonttien varmistaminen koko
Kokkolan alueella.

Uudisrakentamisen ohjaus kaupungin ja yksityisten maille.

Luovutettujen
Luovutettu 20 uutta omakotitonttia ja
tonttien määrän kolme yhtiömuotoiseen rakentamiseen
seuranta
tarkoitettua tonttia.

Kesken

Kanta-Kokkolan alueella on varattavissa tontteja puolet koko vuoden tarpeesta. Yhtiömuotoisista tonteista on
ollut pulaa. Uusille omakotitonteille on
edelleen kysyntää.
Luotettava ja ennakoiva maapolitiikka. Luovuttaa
eheyttämistavoitetta tukevia tontteja asemakaavoitetuilla alueilla
ja taajamissa
sekä myös isoimmissa yleiskaavoitetuissa kylissä.

Luovutettujen /
vapaana olevien tonttien lukumäärä (omakotitalotonttivaranto) kpl

Luovutettavissa olevia omakotitontteja
kanta-Kokkolan alueella 18, Kälviällä
20, Lohtajalla 30, Ullavassa 10.

Maanhankintaan käytetty €

Maanhankintaan on käytetty 125 807
euroa.

Maanmyyntitulot milj. €

Maanmyyntitulot 1,7 milj. euroa

Tonttien vuokratulot milj. €
Kokkola toimii
aktiivisena
kumppanina
alueen yrityksille; tavoitteenaan tukea yritysten
kasvua, kansainvälisyyttä
ja uusien työpaikkojen
syntyä

Yritystonttien monipuolinen ja
vaihtoehtoja sisältävä tarjonta.

Asukkaiden
terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen

Monipuolisten
lähi- ja virkistysmetsien varmistaminen lähellä
kuntalaisia

Teollisuus- ja liiketonttien tonttivarannon kasvattaminen monipuolisesti eri alueilta.

Teollisuustonttien luovutus
Liiketonttien
luovutus
Teollisuustontteja on jatkuvasti saatavilla
eri puolilla kaupunkia.

Laadukas lähi- ja
virkistysmetsien
hoito

Kesken

Yhtiömuotoiseen rakentamiseen osoitettujen tonttien määrä on vähäinen.

Vuokralaskutus yhteensä 4 milj. euroa

Teollisuustontteja on luovutettu yksi.
KesLiiketontteja on luovutettu kaksi (Sunken
tinranta). Näkyvällä paikalla olevista liiketonteista on pulaa.
Teollisuustontteja on saatavilla runsaasti eri puolilla kaupunkia.

Metsänhoitoohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta

Kevään pitkien sairaslomien vuoksi
Keshehtaarimäärissä ollaan jäljessä tavoit- ken
teista. Asiakaspyyntöihin on pystytty
vastamaan.

Suojelualueiden määrä ha

Kunnostusojitusta 0 m

Metsänhoitotöiden määrä 95,0 ha

Uudistushakkuut 3,7 ha
Erikoishakkuut 10,3 ha
Kasvatushakkuut 26,0 ha
Luovutettu ainespuu 13 740 m3
(kaava-alueiden erikoishakkuista n.
1400 m3, myrskyn tuhopuita 2500 m2)
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Asukaspyynnöt / toteutetut 69 /60 kpl
Sisäiset palvelut (kohteet) 27 kpl / 511
tuntia
Arboristipalvelut 18 kpl (kohdetta)

ONNISTUMME YHDESSÄ
RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkola tasa- Aktiivinen maanpainottaa ta- jalostustoiminta
settaan
kaupungin omistamilla alueilla.

Kaavoitus- ja
muu maankäytön
suunnittelu sekä
maankäyttösopimukset.

Maankäyttöso- Uusia maankäyttösopimuksia allekirjoi- Kespimusten seutettu kaksi.
ken
ranta ja sopimussisällön kehittäminen

Talous
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3.2.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu

Yleiset tavoitteet
Yleiset
tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio,
käyttötalous ja
investoinnit
2. Sairauspoissaolot

31.12.2017 =
150 kalenteripv
31.12.2018 =
349 kalenteripv

Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen
toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Kuukausittainen
seuranta

Talousar- Tulojen toteutuma% on 80,5%
viossa py- suurempi kuin viime vuonna vassyminen
taavana ajankohtana talousarvioon nähden. Tämä selittyy joukkoliikenteeseen Elyltä tulleesta
avustuksesta. Menojen toteutuma% on 4,9% pienempi kuin
vuoden 2020 elokuussa.

Kesken

31.12.2018
= x-10% kalenteripv, x
pv/palvelussuhde Sijaiskulujen
puolittaminen

Seuranta ja keskustelut henkilöstön ja työplussan
kanssa

Sairaus336 työpäivää, joka muodostuu
poissaolo- suurimmaksi osaksi kahdesta pitpäivien
käaikaisesta sairauspoissaolosta
lkm

Kesken

Työtapaturmia ei tapahdu

Seuranta, työväli- Tapaturneiden kunnon
mien lkm
tarkistus

Työtapaturmia ei ole tapahtunut

31.12.2019 =
276 kalenteripv
3. Työtapaturmat

31.12.2017 =
0 kalenteripv

Toteutunut

31.12.2018 =
0 kalenteripv
31.12.2019 =
0 kalenteripv
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4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset
= 19 kpl

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

Rekrytointitoimet
syksyllä 2021
henkilöstömäärän saamiseksi
tavoitetilaan

Määrävahvuus
1.1.2021
>

Määrävahvuutta ei ole saavutettu Kesken
mutta tilanne parani vuoden 2021
alussa kun infrasuunnittelijan
toimi saatiin täytettyä. Edelleen
kuitenkin kaavoitusarkkitehdin
paikka on täyttämättä vaikka
tarve olisi kova. Lisäksi sairauspoissaolojen suuri määrä heikentää työn tuottavuutta.

5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin

Negatiivisten asiakaspalautteiden
vähentäminen

Panostaminen
yleisötilaisuuksiin, työpajoihin,
kuulemisiin ja
vastineiden antamiseen

Asemakaavojen
ehdotusvaiheessa
saapuneiden (kielteisten)
huomautusten vähentäminen

Vuoden 2021 toisen osavuosikat- Toteutusauksen (suluissa ensimmäinen
nut
OVK) aikana oli 5 (12) asemakaavojen nähtävilläoloa. lausuntoja asemakaavaista saatiin 12 ja
muistutuksia 4. Yleiskaavoja ohjaa KH mutta aktiivisessa vaiheessa on Strateginen aluerakenneyleiskaava, Keliberin kaivosyleiskaavat sekä Tuohimaan
tuulivoimayleiskaava.

6. Työtyytyväisyys

Vuoden 2018
kyselyn tulokset

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Vastuualuepalavereissa TYHY otsikon alla käydään ajankohtaiset asiat läpi

TYHY tulokset

TYHY työpajat (2 kpl) järjestettiin
toisen OVK:n aikana kesäkuussa
2021.

Toteutunut
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Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen
tavoite

Vastuualueen
toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palveluissa korostetaan asukas- ja asiakaslähtöisyyttä ja
palvelurakennetta kehitetään kuntatalouden ehdoilla

Oikealla paikalla sijaitsevia
palvelukortteleita ja tontteja
on tarjolla sekä
kaupungin
omaan tarpeeseen että muille
palvelutuottajille

Palvelukortteleiden ja tonttien riittävä varaaminen kaavoituksessa ja
muussa maankäytön suunnittelussa

Miten hyvin pystytään
osoittamaan sopivaa
tonttimaata palvelutuottajille. Seurannassa kirjataan jatkossa myös toimijoiden neuvottelujen ja
ohjauksen määrät; kuvataan myös, miten ja
minkä verran vaihtoehtoisia tontteja on pystytty tarjoamaan.

Tonttimaata palvelun tuottajille
on kohtuullisesti saatavilla
mutta myös uusien palvelutonttien kaavoitus on käynnissä
(mm. Kaarlelan kirkon eteläpuoli).

Kesken

Palvelutuotannossa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja
kehitetään kuntalaisille sähköisiä palveluja

Digitaaliset ja
nopeat osallistumistavat tehokkaassa käytössä.

Maptionnaire
kyselyohjelman
tehokas käyttöönotto osallistumiskanavana

Maptionnaire kyselyjen
kappalemäärä sekä
vastausten kappalemäärä

Kyselyjen määrä ei ole ollut tavoitetasolla lähinnä resursseista johtuen. Toisen OVK:n
aikana järjestettiin kuitenkin
laaja pyöräilyyn ja kävelyyn liittyvä kysely joka herättävät paljon mielenkiintoa. Vastauksia
saatiin 651 kpl.

Kesken

Palveluprosessien selkeys ja
asiakaslähtöisyys

Suunnitteluprosessit ovat selkeitä ja osallistumien luontevaa

Osallistuminen
täysipainoisesti
toimintatapojen
kehittämiseen
liittyviin hankkeisiin ja palavereihin. Kehitetään työpajatoimintaa mm.
lyhyt palautelomakekysely
työpajan jälkeen

Työpajojen lkm ja
niistä saatu palaute.

Yleisötilaisuuksien ja työpajojen Kesjärjestämismahdollisuus on
ken
edelleen pääosin seisoksissa.
Donnerskan koulun asemakaavaan ja rakentamiseen liittyvä
osallistilaisuus kuitenkin pidettiin 11.5.2021 yhdessä kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen
kanssa.

Palveluprosessien selkeys ja
asiakaslähtöisyys

suomi.fi sivusta
tiedot ajantasaiset

Sivustojen Online (lähes) päivitys

Sivustojen päivitystiheys ja saatu palaute

Sivustoja ei ole päivitetty reKessurssipuutteen johdosta. OVK:n ken
loppupuolella saatiin kuitenkin
sisäisenä siirtona yksi henkilöresurssi myös nettisivujen päivitystä ajatellen

Kokkola luo toimivaa verkostoa sote- ja
maakuntapalveluissa sekä
tekee tiivistä
yhteistyötä sidosryhmien
kanssa palvelujen järjestämisessä

Tiivis yhteistyö
maakuntaliiton
hankkeissa erityisesti maakuntakaavoituksessa, liikennejärjestelmäsuunnittelussa
ja muissa kehittämishankkeissa

Osallistuminen
maakunnallisten hankkeiden
ohjausryhmätyöhön aktiivisesti

Keski-Pohjanmaan liiton kanssa pidettävien
palaverien, kokousten
ja tilasuuksien kuvaus
ja luonne. Onko kyseessä kehittämishankkeet, maakuntakaavaohjaus vai jokin
muu yhteistyö.

Maakuntakaavatyö eteni toisen KesOVK:n aikana kaavaehdotukken
sen nähtävilläolovaiheeseen
(17.8. - 15.9.). Liitolla on kuitenkin jälleen maakuntakaavoituksen resurssipuute mikä hidastanee kaavoituksen etenemistä.
Kaupunkisuunnittelu osallistuu
kuitenkin kiinteästi maakuntakaavatyöhön.

Kirjoitetaan kuvaus
keskustan kehittämistilanteesta. Arvioidaan
rakenteille tulevien
asuinhuoneistojen lkm.
Lisäksi kuvataan

Keskustan kehittämishankkeet
etenivät erityisesti asemanseudun osalta sekä Väyläviraston
(aiesopimusluonnos) että Senaatin (rautatieaseman ja Palueen kauppa) kanssa.

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Kokkola eheyttää kaupunkikuvaansa huomioiden koko
kunnan alueen

Keskustan alueella on jatkuvasti hankkeita
rakenteilla
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Keskustan kaavojen sekä muiden suunnitelmien ja niiden
toteutuksen
priorisointi

Kesken
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elinvoimaisuuden

asukasmäärän
lisäämiseksi
keskustassa

valitusprosessissa olevat asemakaavahankkeet (kpl / ha / uusi
kerrosalam2)

Keskustassa ja sen tuntumassa
on edelleen rakennushankkeita
meneillään 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 (1.9.2021) on valitusprosessissa kaksi rantaasemakaavaa; Ohtakarin rantaasemakaavasta (kaupunginvaltuusto 15.2.2021) valitti Puolustusvoimien logistiikkalaitos. Lisäksi valitusprosessissa on
vanhempi Märaskärin rantaasemakaava. Tilanne on kuitenkin varsin hyvä sillä varsinaisia taajama-asemakaavoja ei
ole valitusprosessissa.

Kokkola eheyttää kaupunkikuvaansa huomioiden koko
kunnan alueen
elinvoimaisuuden

Joustavat ja
monipuoliset
asemakaavat,
joissa poikkeamistarpeet
vähäisiä.

Vanhojan ja rajoittavien asemakaavojen
uudistaminen

Kirjallinen lyhyt kuvaus Vuoden 2021 toisen kolmanKessuunnittelutilanteesta
neksen (sulussa OVK 1 / 2021) ken
aikana lainvoiman sai viisi asemakaavaa (1) joista merkittävalmistuneet asemavimmät ovat Amorin tallin ymkaavahankkeet (kpl /
ha / uusi kerrosalam2) päristö, Mottisen tavaraterminaali sekä Hopeakivenlahdentien eteläosa . Lainvoimaisuutta
Valmistuneet kunnalodottaa kaksi asemakaavaa.
listekniset suunnitelmat (kpl)
Pinta-alaa asemakaavoissa oli
9,6 hehtaaria (1,4) josta uutta
Valmistuneet puisto- ja asemakaava 5,7 hehtaaria (0).
vihersuunnitelmat (kpl) Rakennusoikeutta kaavoissa oli
118 900 km2 (5446 km2) josta
Maksulliset asemakaa- määrästä uutta kerrosalaa 52
000 km2. (2176 km2). Kaavat (kpl / euro)
voista laskutettiin yht. 8000 euroa.
Kunnallisteknisiä suunnitelmia
valmistui viisi (3). Puistosuunnitelmia ei osavuonna valmistunut.

Kokkola toimii
aktiivisena
kumppanina
alueen yrityksille; tavoitteenaan tukea yritysten kasvua,
kansainvälisyyttä ja uusien
työpaikkojen
syntyä

Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen

Yritystonttien
riittävä ja vaihtoehtoja sisältävä tarjonta

Liikkuminen
Kokkolassa on
sujuvaa ja turvallista

Kaupungissa on resursseihin nähden toiminnallisesti tehokas ja
riittävä joukkoliikenteen kattavuus

12.8.2020 alka- Matkustajamääräarviot Uusi joukkoliikenne on aloittaneen kaupunki- sekä palautteiden
nut 12.8.2020 viidellä runkolinmaisen joukko- luonne ja vaikuttavuus jalla ja neljällä perusyhteydellä.
liikenteen seuMatkustajamäärät ovat edelranta ja kehittäleen mm. koronasta johtuen olmisideoiden käleet alle tavoitteiden.
sittely yhdessä
liikennöitsijän
kanssa.
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Kuvataan yleisesti
keskustelut yrittäjien
kanssa; mitä tontteja
on kysytty ja mistä. vapaiden tonttien määrä

Yritystonttitilanne parani toisen
OVK:n aikana, kun Mottisen tavaraterminaalin asemakaava
valmistus. Tonttivaranto on
kohtuullinen myös aiemmin
vahvistuneiden vt 13 varsialueen ja Topparinmäen laajennuksen johdosta. Myös lahdenperässä varsin laaja tonttivaranto.

Toteutunut

Kesken

2. Osavuosikatsaus 2021
Kokkolan kaupunki

Liikkuminen
Kokkolassa on
sujuvaa ja turvallista

Kevytliikenneverkko on turvallinen ja laajuudeltaan kattava

Kevytliikenneverkkosuunnitelma laatiminen

Verkostosuunnitelman
toteutuminen

Osavuoden aikana käynnistettiin pyöräilyn edistämisohjelma,
johon saatiin myös valtion
avustusta noin 26.000 euroa.
Ohjelman laatiminen on aktiivisessa vaiheessa ja se valmistuu vuoden 2021 lopulla.

Hyvät raide-,
tie-, lento- ja
satamayhteydet varmistavat
Kokkolan saavutettavuuden

Luodaan edellytyksiä Ykspihlaja - Kokkola
kaksoisraide ja
ratapihahankkeiden edistämiselle. Laaditaan yleissuunnitelma yhdessä Väyläviraston kanssa

Maankäyttösuunnitelmien
aktiivinen edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Erityisesti asemanseudulla
tapahtuva yhteistyö Väylän,
Senaatin ja
VR:n kanssa

Asiakohtaan liittyvien
neuvottelujen, suunnitelmien määrä sekä
toimenpiteet niiden toteuttamiseksi

Keskustan kehittämishankkeet Toteuetenivät erityisesti asemanseu- tunut
dun osalta sekä Väyläviraston
(aiesopimusluonnos) että Senaatin (rautatieaseman ja Palueen kauppa) kanssa. Yhteinen tahtotila alueen kehittämisestä on olemassa 2021 helmikuussa valmistuneen yleissuunnitelman pohjalta. vt8 tiesuunnitelma etenee yhdessä ELY keskuksen kanssa.

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Liikenneonnettomuuksien
määrän vähentäminen

Liikenneonnettomuusmäärien
seuranta ja niiden perusteella
tehtävät ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet

Liikenneonnettomuuksien määrä vuodessa

Vuonna 2020 tapahtui 133
(161) poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta (suluissa
2019). Onnettomuuksissa kuoli
2 (2) henkilöä ja loukkaantui 23
(45). Onnettomuudet vähentyivät 28 onnettomuudella edellisestä vuodesta 2019. Onnettomuustilastoa ei julkaista osavuosittain

Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien
määrä
Henkilövahinkoihin
johtaneiden onnettomuuksien määrä

Kesken

Toteutunut

Omaisuusvahinkoihin
johtaneiden onnettomuuksien määrä
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Urheiluhankkeet etenevät
maankäytön
osalla tehokkaasti ja tarjonta riittävän
monipuolista
(maankäytön
lähtökohdista)

Urheilupuiston - Urheilupuiston suunniTapahtumatelmien ja toteutuksen
puiston ohjauk- eteneminen
seen ja suunnitteluun osallistuminen

Tapahtumapuisto otettiin käytToteutöön heinäkuussa 2021. Urhei- tunut
lupuiston kehittäminen on siirtynyt Kokkolan Urheilupuisto
Oy:lle

Lapsen oikeuksien ja lapsiystävällisyyden
edistäminen

Lapsivaikutukset hahmotettu
keskeisissä
suunnitteluhankkeissa

Lapsivaikutus- Lava -arviointien seuten arviointi
ranta ja analysointi
(LAVA) keskeisissä suunnitteluhankkeissa.
Piispanmäen
asemakaavaan
liittyen LAVA:n
laatiminen.

Toisen kolmanneksen aikana ei Ei
ole laadittu erillisiä lapsivaikualoitusten arviointeja.
tettu

Osallistuminen Osallistamistilausuukosaksi merkittä- sien ja kyselyjen lukuviä suunnittelu- määrä.
hankkeita

Osallistamistilaisuuksia ei ole
pidetty koronatilanteesta johtuen. Parhaillaan valmistellaan
laajaa kyselyä kävelyyn ja pyöräilyyn liittyen

ONNISTUMME YHDESSÄ
Kokkola tarjoaa
kuntalaisille
mahdollisuuden
kehittää omaa
asuin- ja
elinympäristöään

Suunnitelmiin
liittyen yleisötilaisuuksien ja
muiden osallistumistapojen
(esim. Maptionnaire ja työpajat) kehittäminen

Edellisistä saatu palaute (määrä ja laatu)

Kesken

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
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Kokkolan talou- Kaupunkisuundenpito on vas- nittelussa huotuullista
mioidaan yhdyskuntataloudelliset kustannukset; alueita
suunnitellaan
kokonaistaloudellisuus huomioiden

Merkittävissä
suunnitteluhankkeissa arvioidaan yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
sekä tarpeen
mukaan muutetaan suunnitelmia kustannustehokkaampaan suuntaan

Seurataan kunnallisteknisten suunnitelmien toteutuksen kustannuksia (yhdessä
infrarakentamisen kanssa) > kustannustason vertailutieto
edellisiin vuosiin

Yhteistyö Infrarakentamisen
kanssa tiivistä, koko alkuvuoden aikana palavereja on pidetty lomakautta lukuun ottamatta edelleen keskimäärin
kahden viikon välein. Kustannuksia seurataan suunnittelupalavereissa. Samoin ohjelmoidaan aina seuraavat suunnittelu- ja rakentamiskohteet

Toteutunut

Kuntaorganisaatiomme on
muuntautumiskykyinen

Kaikilla työntekijöillä on selkeä kuva
omasta tehtävästä ja vastuista.

Vuosittaiset ke- Kehittämiskeskustelut
hittämiskeskus- (lkm); koulutuspäivät
telut, joita täy(lkm)
dennetään välipalavereilla.
Koulutustoimintaa ylläpidetään
yhteinäisen linjan mukaisesti

Edelleen koulutuspäivät olleet
hyvin vähäisiä koronatilanteesta johtuen, lyhyitä nettikoulutuksia ja -tietoiskuja on suosittu ja niihin osallistuttu

Kesken

Kokkolan kaupunki on pidetty
ja houkutteleva
työnantaja

Työympäristö
vastaa hyvin
suunnittelutyön
vaatimuksia.
Aktiivinen osallistuminen
TyHy toimintaan

Työtilojen ja
TyHy päivät (lkm)
olosuhteiden
seuranta ja
muutokset
mahdollisissa
ongelmissa.
TyHy toiminnan
järjestäminen
siten että se
palvelee mahdollisimman hyvin koko henkilöstöä.

Syksyn 2021 TyHy päivän
suunnittelu käynnissä

Kesken

Kuntaorganisaatiomme on
muuntautumiskykyinen

Vastuu oman
työn sisällöstä
jalkautetaan
kaikille tasoille.

Projekteilla tavoiteaikataulut
ja seuranta

Projektiohjattujen
hankkeiden lkm

Tarve projektiohjautuille hankkeille (esim. asemanseutu, rautatientori) edelleen suuri mutta
projektiresurssia ei kaupunkisuunnittelussa ole

Ei
aloitettu

Kokkolan kauLisä- ja täydenpunki on tunnyskoulutus
nettu hyvästä ja
korkeatasoisesta osaamisesta

Suunnittelijatasolla väh. 2
koulutuspäivää
/ v + erillisen
harkinnan mukaan lisäksi 2

Koulutuspäivien lkm

Koulutustavoitteet eivät ole toKesteutuneet koronatilanteesta joh- ken
tuen. Lyhyisiin webinaareihin
pyritään kuitenkin osallistumaan aktiivisesti.

Kuntaorganisaatiomme on
muuntautumiskykyinen

Tiimit kokoontuvat säännöllisesti tiimin
luonne huomioiden. Projektipalavereja pidetään viikoittain.

Tiimipalaverit, projektipalaverit

Useimmat tiimit toimivat aktiivisesti ja tiimi organisaatio hyvin
sisäistetty

Hanke / Projektikohtainen
ajattelumalli
suunnittelussa.
Tiimien tehokas
työskentely

Toteutunut
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3.2.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio,
käyttötalous ja investoinnit

2. Sairauspoissaolot

Rakentaminen
31.12.2017 = 475
kalenteripv
31.12.2018 = 274
kalenteripv
31.12.2019 = 339
kalenteripv

Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen
toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Talousarviossa pysyminen,
seuranta
kuukausittain

Pitkän aikavälin investointisuunnitelmat
sovitetaan taloustavoitteeseen ja suunnitelmilla varaudutaan myös
korjausvelan
pienentämiseen.

Seurataan
kustannusten muodostumista
työmailla ja
Unitissa.
Tehdään
tarvittaessa
korjaavia
toimenpiteitä.

Tulojen toteutuma% on 8,3 %
Kespienempi kuin viime vuonna vas- ken
taavana ajankohtana talousarvioon nähden. Vuoden 2020 tuloissa näkyy jätehuollon 429 800
euron kertaluonteinen tulo. Menojen toteutuma% on 5,4% suurempi kuin vuoden 2020 elokuussa. Liikenneväylien kunnossapitoon on mennyt n. 366 200
euroa enemmän kuin viime
vuonna vastaavana ajankohtana.
Infrainvestointien osalta 31.8. tilanteen mukaan näyttää siltä,
että valmistuneiden ja valmistumassa olevien katu- ja hulevesikohteet toteutuvat rakentamiseen varattujen määrärahojen
puitteissa.

31.12.2018
= x-10%
kalenteripv, x
pv/palvelussuhde
Sijaiskulujen puolittaminen

Työhyvinvointiin panostaminen. Avoimien
toimien täyttäminen henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Koulutus,
tehtävänkierto,
aktiivisen tuen
kehittäminen.

Seurataan
sairauspoissolojen
kehitystä.
Erityisesti
seurataan
1 - 3 päivän
poissoloja.
Kalenteripäivät.

Rakentaminen

Työtapaturmia ei
tapahdu

Koulutus ja
Kalenteripv
seuranta: ergo- / vuosi
nomia- ja työturvallisuuskoulutus. Esimies- ja ohjaustyöhön panostaminen.

Rakentaminen

Tila

Kesken

30.08.2021 = 58 kalenteripv
Infra
30.08.2021 = 1415 kalenteripv

31.12.2020 = 976
kalenteripv (kunnossapito 941 kalenteripäivää)
Infra
31.12.2017 = 2022
kalenteripv
31.12.2018 = 1335
kalenteripv
31.12.2019 = 1961
kalenteripv
31.12.2020 = 1964
kalenteripv
3. Työtapaturmat

Rakentaminen
31.12.2017 = 224
kalenteripv
31.12.2018 = 22
kalenteripv
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Kesken

30.08.2021 = 0 kalenteripv
Infra
30.08.2021 = 9 kalenteripv
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31.12.2019 = 12
kalenteripv
31.12.2020 = 3 kalenteripv
Infra
31.12.2017 = 13
kalenteripv
31.12.2018 = 97
kalenteripv
31.12.2019 = 145
kalenteripv
31.12.2020 = 94
kalenteripv
4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset = 112
kpl

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

SairaspoissaHenkilöstöolojen vähentä- määrä
minen. Henkilöstösuunnitelman mukaiset
rekrytoinnit.

LVI- insinöörin virkaan ei ole
saatu rekrytoitua henkilöä.

Kesken

5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten ja
yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys palveluihin.

Negatiivisten asiakaspalautteiden vähentäminen

Huomioidaan
asiakaspalautteet toiminnan
kehittämisessä.

Asiakaspalautteiden
määrä.

Asiakaspalautejärjestelmä on ollut 15.05. käytössä kaksi vuotta.
Yhteenveto palautejärjestelmän
tuloksista käsitelty lautakunnassa.

Toteutunut

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Kehityskeskustelut. Työhyvinvointipajat kyselyn pohjalta.
Etsitään kehittämiskohteet.

Seurataan
kehittämiskohteiden
toteutumista vuoden aikana.
Kehityskeskustelut 1 x
vuodessa.

Kehityskeskusteluiden osuus
kaupunkirakentaminen, kunnossapito ja infrapalveluyksikkö n.
70 %.

Kesken

6. Työtyy- Vuoden 2018 kytyväisyys selyn tulokset

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen
tavoite

Vastuualueen
toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Kokkola luo toimivaa verkostoa
sote- ja maakuntapalveluissa
sekä tekee tiivistä yhteistyötä
sidosryhmien
kanssa palvelujen järjestämisessä

Jatketaan yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.
Huomioidaan
asiakaspalautteet toiminnan
kehittämisessä.

Toimintamallien
ja yhteistyösopimusten kehittäminen.

Yhteistyösopimus- Ei uusia yhteistyösopimuksia.
ten trendien seuranta sekä asiakaspalautteen laadun tarkkailun seuranta toiminnan kehittämisen pohjaksi.

Kesken

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
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Liikkuminen Kokkolassa on sujuvaa ja turvallista

Kevyen liikenteen edistäminen sekä pyöräily- että kävelyväylien toteutus valmiiksi
uusien alueiden
rakentamisen
yhteydessä.

Turvallisuuden
ja toiminnallisuuden parantaminen konkreettisilla rakennus- ja/tai
muutostoimenpiteillä.

Toteutetut rakennustoimenpiteet ja
niistä saatu palaute.

Uusia ja korvaavia kevyenliikenteenväyliä on tämän vuoden rakentamisohjelmassa seuraavasti.

Määrät:

Uudet: klv os. Tinkitie-Ykspihlajan koulu valmis, klv os. Välimäentie-Vakkapolku päällystämättä,

- kaupungin hoidossa olevien kevyenliikenteen reittien pituus
- kevyenliikenteen
aurauskerrat kpl

klv os. Lankilantie-VT8 päällystetään, klv os. RyövärinkarintieLäntinen Venevajantie päällystämättä

Kesken

Korvaavia: klv os. Vasarakujarata päällystetään, Itäisen Venevajan tien klv os. HalkokarintieLasimestarintie valmis, Tervamakasiininraitti os. MustakarintiePL120 valmis
Yhteensä 750m.
Koivuhaantien kevyenliikenteen
turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet aloitetaan ensi viikolla.
Kadut päällystetään 3 vuoden kuluessa
rakentamisesta.

Väylien talvihoidon laatuun panostetaan. Hyvin hoidetut ja
turvalliset liikenneväylät.
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Suunnitelmallinen jälkeenjääneisyyden pienentäminen oikeilla pintaus ja päällytysratkaisuilla. Jälkeenjääneisyyttä on saatu
kurottua kiinni,
mutta päällysteiden investointitaso tulee
säilyttää 500
000 €/v tasossa.
Talvihoidon
laatu vaatimusten mukaista,
asiakastyytyväisyyden kasvattaminen. Liikenneväylät ja–
alueet pidetään
talvikunnossapidon standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja
pyöräteillä 3
cm).

Päällystekohteiden
toteuttamisen seuranta
Määrät:

Päällystekohteet ovat toteutuneet Keshyväksytyn ohjelman mukaisesti. ken
Viimeistelytyöt kohteissa valmistuvat lokakuun kuluessa.

- investoinnit e
Pintauskohteista on osa vielä te- päällystetyt liiken- kemättä.
neväylät km/vuosi
Paikkaustyöt jatkuvat lokakuulle.

Liikenneväylien
kunnossapidosta
saadun asiakaspalautteen seuranta
Määrä:
- hoidetut tiet km
- liikenneväylien
talvikunnossapito
€/km
- aurauksen täyslähtö kerta/v

Hoidettavana olevia liikenneväyliä 1.1.2021 on seuraavasti:

Kesken

Pää- ja kokoojakadut 93 km,
asuntokatuja 212 km, kevyenliikenteenväyliä 139 km, puistokäytäviä 5,5 km, muita liikenneväyliä
1,5 km. yhteensä 450 km.
Lisäksi talvikunnossapitoon kuuluvat yksityistiet ja pihatiet.
Aurauksia, missä hälytettiin auraamaan koko kalusto eli ns. 7cm
täyslähtöjä, jossa aurataan sekä
ajoradat että kevyenliikenteenväylät, suoritettiin 5 kertaa ja lähtöjä pelkästään kevyenliikenteenväylien auraamiseksi, eli ns. 3cm
lähtöjä, 3 kertaa. Tämän lisäksi
aurattiin normityöajan puitteissa
omalla kalustolla kunnossapidon
tarpeen mukaisesti.
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Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Kokkolan aseman vahvistaminen maakuntakeskuksena

Rakennetaan
kattava kevyenliikenteen
verkko.

KevyenliikenToteutetut toimenteen kehittämi- piteet ja niistä
nen osaksi kau- saatu palaute.
punkisuunnittelua.

Asiakaspalautejärjestelmä on ollut 15.05. käytössä kaksi vuotta.
Yhteenveto palautejärjestelmän
tuloksista käsitelty lautakunnissa.

Kesken

Puistosuunnitelmien ajantasaisuus.

Puistoja hoidetaan hyväksytyn luokituksen
mukaisesti.

Hoidettuja puistoja on 170 ha.
Puistoja hoidetaan hoitoluokituksen mukaisesti.

Kesken

Huolehtia kaupungin tarvitsemien toimitilojen ja kiinteistöjen rakentamisen ja rakennusteknisen
kunnossapidon,
rakennuttamisen, suunnittelun ja toteuttamisen järjestämisestä, tuottamisesta sekä
niihin liittyvästä
ohjelmoinnista.
Huomioiden
terveellinen ja
turvallinen toimintaympäristö
sekä energiataloudellisuuden
ja kestävän kehityksen mukainen suunnittelu
ja rakentaminen. Toiminnassa huomioidaan sisäiset ja
ulkoiset sidosryhmät.

Laadukas
suunnittelu ja
sen ohjaaminen jokaisessa
suunnitteluvaiheessa. Kustannustehokkaat ratkaisut
kaikissa projektin osa-alueissa. Sovituissa aikatauluissa pysyminen. Rakentamisen lisä- ja
muutostyöt. Takuuajan toimenpiteet.

Hoidon laatu vaatimusten mukaista.
Asiakastyytyväisyys
Hoidetettu puisto
ha

Puistojen ja kevyenliikenteen samoin kuin retkeilyreittien käyttö
on ollut poikkeuksellisen runsasta
koronatilanteesta johtuen.

Hoidettu puisto €
/ha

Puistoja on rakennettu toteutusohjelman mukaisesti.

Käyttäjäkyselyt
projektin valmistumisen ja takuuajan
jälkeen projektista
ja projektin tuotteesta.

Tämän vuoden käyttäjäkyselyítä
ei ole vielä tehty.

Talousarviossa pysyminen

Kesken

Investointimäärärahojen käyttöaste 33,2 %.
Korjausmäärärahojen käyttöaste
28 %.

Tämän vuoden määrärahoista
- investointimäärä- vuositasolla on käytetty 30,2 %.
rahan käyttöaste %
- korjausmäärärahojen käyttöaste %

Työmaiden etenemistä seurataan
valvojien toimesta sekä työmaakokousten yhteydessä.

- määrärahojen
käyttö vuositasolla
%
Rakentamisen aikataulun hallinta
- toteutuneiden
projektien onnistuminen
Lisä- ja muutostyöt
merkittävissä rakennuskohteissa %

ONNISTUMME YHDESSÄ
RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kuntaorganisaa- Järkevä ja
tiomme on muun- suunnitelmallitautumiskykyinen nen infrarakentaminen.
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Suunnitelmat
Laaditun työohjellaaditaan työman toteutumisen
ohjelmien museuranta
kaisesti siten,
että ne ovat
valmiina 3 kk
ennen toteutusta. Tehostetaan 3D -suunnittelutoimintaa.
Kunnallistekniikan työkohteet
toteutetaan

Infrarakentamisen kohteet ovat
Kestoteutuneet laaditun työaikatauken
lun mukaisesti. Edelleenkin suunnitelmien osalta mennään "kädestä suuhun".
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laaditun ohjelman mukaisesti
lisäkohteet
huomioiden.

Talous

82

2. Osavuosikatsaus 2021
Kokkolan kaupunki

3.2.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat

Yleiset tavoitteet
Yleiset
Lähtötaso
tavoitteet
1. Talousarvio,
käyttötalous ja investoinnit

KaupunkiVastuualueen
strategian
Mittari
toimenpide
tavoite
Talousarvi- Talousarvion
ossa pysy- kuukausittaiminen,
nen seuranta.
seuranta
kuukausittain

Tulot / menot

Toteuma 31.8

Tila

Tulojen toteutuma% on lähes sa- Kesmalla tasolla kuin viime vuonna
ken
vastaavana ajankohtana talousarvioon nähden. Menojen toteutuma% on 3% suurempi kuin
vuoden 2020 elokuussa. Tammielokuun lämmöntarveluku oli
edellisen vuoden lukuun verrattuna 21% suurempi, mikä näkyy
lämmityskustannuksissa (vuoteen 2019 verrattuna 9% suurempi). Lämmitykseen on mennyt
n. 234 300 euroa enemmän kuin
viime vuonna vastaavana ajankohtana. Alueiden kunnossapitoon on mennyt n. 177 900 euroa
enemmän kuin vuoden 2020 elokuuhun mennessä.

2. Sairauspoissaolot

31.12.2017 31.12.2018 Työhyvintoin= 7736 ka- = x-10%
tiin panostamilenteripv
kalentenen. Avoimien
ripv, x
toimien täyttäminen henki31.12.2018 pv/palvelussuhde
löstösuunnitel= 6740 kaSijaiskulu- man mukailenteripv
jen puolitsesti. Koulutaminen
tus, tehtävä31.12.2019
kierto, aktiivi= 7622 kasen tuen telenteripv
hostaminen.

Seurataan sairauspoissolojen kehitystä. Erityisesti
seurataan 1 - 3
päivän poissoloja.
Kalenteripäivät.

3. Työtapaturmat

31.12.2017 Työtapa= 141 katurmia ei
lenteripv
tapahdu

Koulutus ja
seuranta: ergonomia- ja
työturvallisuuskoulutus.
PRO24-järjestelmän työtapaturma kirjausten seuranta ja toimenpiteiden
toteutumisesta
huolehtiminen.
Esimies- ja
ohjaustyöhön
panostaminen.

Montako perättäistä työtapaturmatonta työpäivää
on kalenterivuoden
aikana. Intran etusivulla numerotaulu
näkyvissä.

Henkilöstösuunnitelman
mukaiset rekrytoinnit. Varahenkilöstön

määräaikaiset/vaki- Henkilöstösuunnitelman mukaiset Toteutuiset % henkilöstoimenpiteet toteutettu
tunut
tösuunnitelmakauden aikana (vuodet
2021, 2022 ja
2023)

31.12.2018
= 266 kalenteripv
31.12.2019
= 147 kalenteripv

4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset
= 270,42
htv (2020)
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Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten

Sairauspoissaolot ovat tilastolliKessesti melko samalla tasolla edelli- ken
sen vuoden samaan ajankohtaan
nähden.
Viimeisen kvartaalin osalta sairauspoissaoloja on ollut vähemmän verrattuna huhtikuun 2021
Seurataan kuntout- tilanteeseen koko kaupunkitoimitavien toimenpitei- tiloissa.
den (ammatillinen
kuntoutus ja osaMittareiden mukaisia toimenpisairausloma) toteu- teitä on tehty, mutta toteumaa ei
tumista työterveys- ole voitu arvioida, koska raportneuvottelussa ase- teja ei ole ollut saatavilla.
tettujen tavoitteiden mukaisesti.
Kuinka moni kuntoutettavista pystyy
jatkamaan töitä
osa/kokopäiväisesti.
Työtapaturmat ovat puhtauspalEi toveluissa huolestuttavalla tateutusolla.Tilanne on kuitenkin hieman nut
parempi kuin huhtikuun tilanne.
Riskien arviointeja ja työtapaturmailmoituksia tehdään pro24 järjestelmään ja korjaavia toimenpiteitä tehdää. Tilannetta seurataan.
Ruokapalveluissa ja isännöinnin
vastuualueella viimeisen kvartaalin osalta tapaturmien määrät
ovat vähäisempiä vrt. huhtikuun
tilanne.
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5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

Vakituiset
= 257,57
htv (2021)

vähentymi- suunnitelmallinen
nen käyttö.

Kaupunkilaisten tyytyväisyys
palveluihin

Negatiivisten asiakaspalautteiden vähentäminen

6. Työtyy- Viimeisimtyväisyys män työhyvinvointikyselyn tulokset.

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Palvelukuvausten laadinta, käyttöönotto ja toimittaja / käyttäjä rajapintatoimintojen uudelleen määrittely. Säännölliset asiakaspalaverit.
Laadun mittaaminen.
Asiakastyytyväisyys kyselyt. Laatupoikkeamien korjaaminen sekä
asiakaspalautteisiin reagoiminen

Asiakkuuspalavereiden
määrä/vuosi. Palvelupyyntöjen ja
reklamaatioiden
vasteaikojen toteutuminen.

Kehityskeskustelut. Työhyvinvointipajat kyselyn
pohjalta. Etsitään kehittämiskohteet.
Kehittämistoimenpiteiden
toteuttaminen.

Kehityskeskustelut
1 x vuodessa. (tavoitteena 100%)

Päiväkotien palvelukuvaukset
ruokapalveluissa valmistumassa.
Koronatilanteen vuoksi asiakas
toivoi yhteistyöpalaverin siirtoa
syksylle.

Kesken

Asiakasyhteistyöpalaveri vuoden
loppuun mennessä. Pilottikohteiden valinta, kun palvelukuvaukset on käsitelty asiakkaan kanssa
ja hyväksytty.
Puhtauspalveluissa pidetty asiakasyhteistyöpalavereita 7 kpl
31.8. mennessä

Puhtaus- ja rokapalvelun hallinKesnon työhyvinvointipaja pidetty ja
ken
kehittämiskohteena olevien yksikön sisäiset viestinnän ja viikkopalaverikäytäntöjen kehittämistoimet on aloitettu.
Kaupunkitoimitiloissa Korona tilanteen vuoksi henkilöstön työhyvinvointipajoja ei ole voitu toteuttaa suunnitelmien mukaisesti,
koska ryhmäkoot ylittävät kokoontumisrajoitusten mukaiset
henkilömäärät
Isännöinnin palvelyksikön hyvinvointipaja pidetty 16.8.2021

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen
tavoite

Vastuualueen
toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Tavoitellun
hinta/laatusuhteen toteutuminen

Palvelupyynnöt 1.1.2021 - 30.4.2021

Toteutunut

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palveluissa korostetaan asukas- ja asiakaslähtöisyyttä ja
palvelurakennetta kehitetään kuntatalouden ehdoilla

Isännöinti-,
puhtaus- ja ruokapalveluiden
laadun säilyttäminen (tiukasta
taloudesta huolimatta).
Sähköisten palveluiden lisääminen kaupungin kiinteistöjen
hallinnassa.

Kehitetään vastuualueen palveluita toimintasäännön ja talousarvion puitteissa.
(Hinta/laatu ja
asiakaspalautteet)

Isännöinti:

- 889 kpl
1. Reagointi < 1 vrk.

2. Hoidetut tehtävät 809 kpl.
Aluetöiden,
kiinteistönhoidon ja käyttäjä- Palvelupyynnöt 1.5.2021 - 31.8.2021
palveluiden palvelupyyntöjen
- 670 kpl
määrä.
1. Reagointi

1. Reagointi < 1 vrk.
2. Hoidetut tehtävät 564 kpl
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2. Hoidetut palvelupyyntöjen
mukaiset tehtävät
Palveluissa korostetaan asukas- ja asiakaslähtöisyyttä ja
palvelurakennetta kehitetään kuntatalouden ehdoilla

Isännöinti-,
puhtaus- ja ruokapalveluiden
laadun säilyttäminen (tiukasta
taloudesta huolimatta).
Sähköisten palveluiden lisääminen kaupungin kiinteistöjen
hallinnassa.

Kehitetään vastuualueen palveluita toimintasäännön ja talousarvion puitteissa.
(Hinta/laatu ja
asiakaspalautteet)

Tavoitellun
hinta/laatusuhteen toteutuminen
Puhtauspalvelut:
1. Korkeanhygienian tiloissa
tehtyjen puhtausmittausten
määrä

Vesiveijarissa näytteenotto toteutunut
suunnitelmien mukaan.
Kaikki näytteet eivät ole olleet vaatimustason mukaisia. Korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Ei
toteutunut

Päivitetty siivousuunnitelma toimitetaan
terveysvalvontaviranomaisille 15.6.2021
mennessä.
Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus tehty 13.4. pääosin vaatimusten mukainen taso saavutettu.

2. Hyväksytyt
tarkastukset
Vähäisiä puutteita allasveden laatuun ja
suhteessa teh- siitä tiedottamiseen liittyen korjaavat toityihin tarkastuk- menpiteet tehty.
siin
3. Koulu ja päiväkotien insta800 laatutarkastusten tulokset (hyväksytyt/tarkastusten
lukumäärä)

Vaatimusten vastainen taso: Puku-,
pesu-, sauna- ja wc-tilojen materiaaleissa ja pinnoilla oli havaittavissa korjaustarvetta.
Toimenpiteenä kuntotutkimus, jonka
suunnitelma toimitettu terveysviranomaisille 15.6.2021 mennessä.
Vesiveijarin kuntotutkimus tehdään 2021
loppuvuoden aikana. Aloituspalaveri pidetty 30.6.2021.

Palveluissa korostetaan asukas- ja asiakaslähtöisyyttä ja
palvelurakennetta kehitetään kuntatalouden ehdoilla

Isännöinti-,
puhtaus- ja ruokapalveluiden
laadun säilyttäminen (tiukasta
taloudesta huolimatta).
Sähköisten palveluiden lisääminen kaupungin kiinteistöjen
hallinnassa.
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Kehitetään vastuualueen palveluita toimintasäännön ja talousarvion puitteissa.
(Hinta/laatu ja
asiakaspalautteet)

Tavoitellun
hinta/laatusuhteen toteutuminen
Ruokapalvelut:

Oiva tarakastuksia tehty 21 kpl, joista 17
oivallista tulosta ja 1 hyvä ja kolmessa
korjattavaa.

Toteutunut

Ruokapalveluiden kehittämisprojekti etenee. Ruokakuljetuksiin on hankittu lämpökuljetusvaunuja.

1. Oivatarakastusten tulokset
(hymynaamamittari) ja pintapuhtausmittausten tulokset
(hyväksytyt/otetut näytteet)

Keittiösuunnittelu tuotantokeittiön osalta
ja kuumennuskeittiöiden osalta jatkuu.

2. Valmistuskeittiöiden
määrään väheneminen. (keskistetään valmistusta) ja
seurataan ateriahintaa toimintolaskennan
työvälineellä.

- Hävikkiruoan kirjaaminen aloitettu

- Ohjausryhmäpalaverit pidetty suunnitelmien mukaan
- Ylijäämäruoan myynti kokeilu aloitettu

Kouluruokakysely toteutettu sen valmistumisesta tiedotettu, tulosten analyysi
menossa.
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3. Palvelukeittöiden muuttaminen kuumennuskeittiöiksi.
4. Koulu- ja päiväkoti ruuan
laatu (maittavuutta seurataan ruuan hävikkiä seuraamalla)
5. Kouluruokakyselyn tulokset

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Kokkolan aseman vahvistaminen maakuntakeskuksena

Palveluverkon
tukeminen tilaratkaisuilla. Aktiivinen rooli
kaupungin eri
toimialojen tilatarpeiden järjestelyssä.

Yhteistyön kehittäminen palveluverkkoa
koskevissa talonrakennushankkeissa ja
maakäytön
suunnittelussa
tulevaisuuden
tarpeet huomioiden.

Kaupunkitoimitilojen osallistuminen projekteihin rakennuksen suunnittelusta toteutumiseen.
Hankkeiden
määrä, jonka
suunnittelussa
on ollut kaupunkitoimitilojen osallistuminen/ vrt. meneillään olevat
hankkeet

Isännöinnin yksikön osalta rakennusten
suunnitteluun osallistuminen ei toteudu
riittävällä tasolla edelleenkään. Kunnossapidon organisaatiomuutoksen myötä
pyritään saamaan isännöinnin yksikön
edustus suunnittelutyöryhmiin.

Kesken

Kaupunki vuokrasi Soitelta Terveystie 1
kiinteistön Donnerskan koulun peruskorjauksen ajaksi. Vuokra-aika 15.3.2021 31.12.2023
Ympäristöterveydenhuollon toimistohenkilöitä (6henk.) sijoitettiin Hakalahdenkatu 83:een kaupungin omistamaan
osaketilaan.

Tilatarvepyynnöt/toteutuneet
tilaratkaisut

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkolan talou- Toimitilojen
Toimitilasuunni- Kiinteistötardenpito on vas- arvo säilytetään telman mukaikastuskierrostuullista
sia toimenpiten pohjalta
teitä toimeensuunniteltujen
pannaan. Kiin- toimenpiteiden
teistökierrokset, toteutuminen ja
joilla tarkasteseuranta.
taan toimitilojen
kuntoa ja korjaustarvetta.

Koronatilanteen vuoksi kiinteistökierroksia ei ole tehty tammi - huhtikuun aikana. Kiinteistökierrokset aloitetaan
2021 loppusyksyn aikana.

Kesken

Kokkola tasaTilat täyttävät
painottaa taset- teknisesti, laataan
dullisesti ja
määrällisesti
käyttäjien tarpeet sekä kiinteistöihin sitoutunut kaupungin omaisuus
säilyy.

Kiinteistöhoidon mitoituksia tehty seuraavasti Ullavassa:

Kesken

Toimitilojen ylläpidon ja toimitilapalveluiden
tehokkuuden ja
tuloksellisuuden parantaminen.

Kiinteistöhallintajärjestelmän
käyttöönotto.
Kiinteistöhallintajärjestelmän
avulla seurataan tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

- Rahkosen koulu, 1499 htm2
- Veikko Vionojan koulu, 1436 htm2
- Palolaitos, 235 htm2
- Hopiakumpu, 1259 htm2

Isännöinnin,
puhtaus- ja ruokapalveluiden
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henkilstömitoitusjärjestelmän
käytön laajentaminen.
Mitoitetut neliöt/vuosi.

- Haapalan rivitalo, 264 htm2
- yhteensä 4693 htm2
Ruokapalveluissa keittiömitoitusten
määrä 31.8.mennessä 14 kpl
Puhtauspalveluissa mitoitettujen kiinteistöjen määrä 31.8.2021 mennessä 14 kpl

Kokkola tasaEdistetään akpainottaa taset- tiivisesti ja toitaan
mitilasuunnitelman mukaisesti
kaupungin kiinteistöjen määrää.

Pyritään aktiivisesti eroon tarpeettomista toimitiloista myymällä ja purkamalla tilaomaisuutta toimitilasuunnitelman
mukaisesti tai
tekemällä siitä
esitys KHlle. Tilan tyhjentyessä myynti toteutetaan 9
kuukauden kuluessa ja purku
6 kk kuluessa.

Myytyjen / purettujen toimitilojen/kiinteistöjen määrä
kpl/vuosi.

Myytyjä: 2kpl (Kunnantoimisto / Ullava ja ToRTV-talo)
teutunut

Vuokrattavissa olevien
tilojen käyttöaste-%

Purettuja: -

Päiv. OVK2 26.8.2021: Myydyt: 2kpl
(Konttilan mökki ja Alaviirteen koulu)

Keskimääräinen purkuaika: 7,6 kk
Keskimääräinen myyntiaika: 6,8 kk

Myynti- ja purkuajat

Talous

2. Osavuosikatsaus 2021
Kokkolan kaupunki

87

3.2.29 Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kaupunkiluvitus

Yleiset tavoitteet
Yleiset taLähtötaso
voitteet

VastuuKaupunkialueen
strategian
toimentavoite
pide

Mittari Toteuma 31.8

1. Talousarvio,
käyttötalous ja
investoinnit

Talousarviossa pysyminen,
seuranta
kuukausittain

Kuukausiraportit
/ toteumatiedot

2. Sai- 31.12.2019 =
raus213 kalenteripv
poissaolot 31.12.2018 =
174 kalenteripv

31.12.2018
= x-10%
kalenteripv, x
pv/palvelussuhde
Sijaiskulujen puolittaminen

31.12.2017 =
126 kalenteripv
3.
Työtapaturmat

31.12.2017 = 0
kalenteripv

Työtapaturmia ei
tapahdu

31.12.2018 = 0
kalenteripv

Tiivis seuranta ja
nopea
muutoksiin reagointi

Riskien
kartoitus
ja ennakointi.
Riskien
minimointi

Tila

Tulojen toteutuma% on 2,1% pienempi kuin viime
Kesvuonna vastaavana ajankohtana talousarvioon
ken
nähden. Menojen toteutuma% 4,4% on suurempi
kuin vuoden 2020 elokuussa. Tällä hetkellä näyttää
siltä, että tulot eivät toteudu talousarvion mukaisesti; toisaalta menojen osalta ennuste on, että
menot alittuvat talousarvioon nähden. Sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan että kaupunkirakennelautakunnan toimintakate yhteensä on nettositova valtuustoon nähden.

Kuu100 kalenteripv,
kausiraportit 4,73 pv / palvelusuhde
/ toteumatiedot

Kesken

Kuu0
kausiraportit
/ toteumatiedot

Kesken

Henki- Vakituiset = 21,15 kpl
löstöraportit Määräaikaiset = 0 kpl
/ toteumaYhteensä = 21,15 kpl
tiedot

Kesken

31.12.2019 = 0
kalenteripv
4.
Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset = 21
kpl
Määräaikaiset
= 0 kpl
Yhteensä = 21
kpl

5.
Asiakastyytyväisyys
ja
asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin

6.
Työtyytyväisyys

Vuoden 2020
kyselyn tulokset
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Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

Hallintopalveluiden sihteerit siirtyneen vastuualueille. Yksi pysäköinnintarkastaja irtisanoutui heinäkuussa. Rekrytointi on käynnissä.

Negatiivisten asiakaspalautteiden vähentäminen

Seurataan kansalaiskeskustelua

Positiivisen /
negatiivisen
palautteen
määrä

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa

Toimenpi- Kysedesuunni- lyn tutelmien
lokset
toteuttaminen ja
seuranta

Kohdennetut asiakastyytyväisyyskyselyt aloitettu.
Asiakaspalautejärjestelmä on ollut 15.05. käytössä
kaksi vuotta. Yhteenveto palautejärjestelmän tuloksista on esitelty lautakunnille kesäkuussa.

Kesken

Kohdennetut kyselyt sähköisen lupapalvelun toiminnasta on aloitettu. Ensimmäisessä vaiheessa
kysely lähetettiin 123 järjestelmän aktiivikäyttäjälle.
Vastauksia saatiin 18 kpl. Vastausten perusteella
sähköinen järjestelmä koettiin melko helppokäyttöiseksi, eikä teknisiä ongelmia hakemuksen jättämisessä ilmene. Yhteenvedossa ilmenneet ohjelman puutteet / kehittämisen kohdat ovat jo olleet
pääosin tiedossa ja pyritään ratkaisemaan ohjelmaa muokattaessa.
Työhyvinvointikyselyn tulokset käyty läpi työhyvinvointipalaverissa ja laadittu kaupunkiluvituksen työhyvinvointisuunnitelma.

Kesken
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työhyvinvointikyselyssä

Strategian toimeenpano
1.1.-31.8.2018 1.1.-31.8.2019 1.1.-31.8.2020 1.1.-31.8.2021
Rakennusluvat, yhteensä

231

186

193

226

- erilliset pientalot*

83

43

42

41

- rivi- ja k etjutalot*

9

2

6

5

- asuink errostalot*

4

6

6

4

- vapaa-ajanrak ennuk set*

14

20

13

12

- muut rak ennuk set*

128

116

139

110

Toimenpideluvat

83

83

90

90

Purkuluvat ja -ilmoitukset

14

21

14

17

Maisematyöluvat ja -lausunnot

1

1

43

39

Rakennusjärjestyksen mukaiset ilmoitukset

16

11

27

26

Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

36

33

42

49

* vain uudisrakennukset

1.1.-31.8.2018 1.1.-31.8.2019 1.1.-31.8.2020 1.1.-31.8.2021
Pysäköintivirhemaksut

7723

6499

4790

1

3

0

Pysäköintiluvat (asukas- /yrityspysäköinti)

153

98

Kotihoidon pysäköintiluvat

24

21

Ajoneuvosiirrot

Lyhytaikaiset pysäköintiluvat
Kirjalliset huomautukset

931

5

3

1230

843

Suulliset huomautukset ja ohjeistukset

1005

Katualueohjeistukset

26

4186
1
85
23
9
808
1027
31

1.1.-31.8.2018 1.1.-31.8.2019 1.1.-31.8.2020 1.1.-31.8.2021
Kaivuluvat

65

73

73

Kadun tai muun yleisen alueen käyttölupa

32

35

33

Yleisen alueen käyttölupa tapahtuman järjestämiseen

20

27

27

Huleveden liitoslupa

0

1

3

Kioski- ja myyntipaikat

-

-

4

-

5

Yhdyskuntatekniset lausunnot

43

Maa-alueen omistajan lupa sijoittamista varten

7

79
33
26
7
8
55
13

1.1.-31.8.2018 1.1.-31.8.2019 1.1.-31.8.2020 1.1.-31.8.2021
Käsitellyt luvat ja rekisteröinnit (YSL, Jätelaki)

6

6

23

5

Käsitellyt luvat (Maa-aineslaki)

1

0

5

2

Käsitellyt ilmoitukset (nitraatti-ilmoitus, meluilmoitus)

26

26

18

17

Jätevesien johtamisluvat / vapautukset

52

66

26

73

YVA- ja kaivosasiat, PIMA-asiat, muut AVI:n päätökset

15

8

15

17

Viranomaislausunnot

26

39

35

25

Käsitellyt valvonta-asiat (YSL, Jätelaki)

56

15

45

34

Käsitellyt valvonta-asiat (Vesilaki)

44

43

26

33

Käsitellyt valvonta-asiat (Maa-aineslaki)

5

5

11

3
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Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Käytössä
olevien sähköisten
lupa-, ilmoitus- ja oikaisuvaatimusasioden
määrä, kpl

Rakennusvalvonnan kaikki luvat/ilmoitukset voi hakea sähköisestä lupapalvelusta.
Sähköisen lupapalvelun kehittäminen on
jatkuvaa sekä rakennusvalvonnan, että
ohjelman toimittajan osalta.

Kesken

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palveluissa
korostetaan
asukas- ja
asiakaslähtöisyyttä ja palvelurakennetta kehitetään kuntatalouden ehdoilla

Palveluprosessien selkeys ja asiakaslähtöisyys

Lupien ja ilmoitusten
sähköisten
palveluiden lisääminen

Viivytyksetön
lupien käsittely

Kaikki rakennusvalvonnan luvat
sähköisen järjestelmän kautta. Trimblen sähköiset
lupa- ja ilmoitusmenettelyt käyttöön laajemmin
myös ymp.suojelussa. Pysäköinninvalvonnan oikaisuvaatimukset ja
pysäköintiluvat
sähköisestä palvelusta.

Käsiteltävien asioi- Lupa-, ilden seurantajärjes- moitus- ja
telmä
lausuntomäärät, kpl

Ympäristöpalveluiden sähköinen lupa- ja
ilmoitusmenettely on otettu käyttöön.
Kaikki yleisten alueiden luvat voi hakea
sähköisesti.
Pysäköinninvalvonnan sähköinen oikaisuvaatimus on otettu käyttöön.
RAKENNUSVALVONTA

Kesken

Rakennus- ja toimenpidelupien määrä on
kasvanut hiukan viime vuosien tasosta.
PYSÄKÖINNINVALVONTA
Pysäköintivirhemaksujen määrään on vaikuttanut keskustan hiljentyminen koronan
vuoksi. Myös keskustan pysäköinnin vapauttaminen on vaikuttanut pysäköintivirhemaksujen määrään. Pysäköinninvalvonnassa on vuoden 2020 aikana ruvettu
seuraamaan suullisten huomautusten ja
ohjeistusten määrää. Pysäköinnin ohjeistus on merkittävä osa pysäköinnintarkastajien työtä, josta on saatu runsaasti positiivista palautetta.
YMPÄRISTÖPALVELUT
Jätevesien johtamisluvat käsitellään nykyisin lausuntoina rakennusluvan yhteydessä. Uudella menettelyllä kevennetään
lupaprosessia.
YLEISTEN ALUEIDEN LUVAT
Uutena lupatyyppinä on otettu käyttöön
"ketterät kioskit", joille on määritelty myyntipaikkoja eri puolilta Kokkolaa.

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Asukkaiden
terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen

Ympäristökasvatus ja
luontokoulutoiminnan tukeminen

Luontokoulun kum- Toteutuneet Vuoden 2020-2021 kummiluokat (11 kpl)
miluokkasopimus
luontokoulu- valittiin elokuun lopussa 2020. Kummija kummiluokilla oli
luokkapäivät, kpl
tänä vuonna yhteensä 236 lasta.

Kesken

Kevätlukukaudella tammi-huhtikuu 2021
kaikilla kummiluokilla oli neljä luontokoulupäivää, yhteensä 44 luontokoulupäivää.
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Toukokuussa ei enää ollut kummiluokkapäiviä. Elokuun lopussa valittiin uudet

kummiluokat (11 kpl). Kummiluokkatoiminta käynnistyy taas syyskuussa.
ONNISTUMME YHDESSÄ
RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkolan taloudenpito on
vastuullista

Ajantasaiset
taksat

Lupa-, valvonta- ja
pysäköintivirhemaksujen tarkistaminen ja pysäköintilupien hinnoittelu

Maksujen
toteumatiedot, €

Rakennusvalvonnan, ympäristön, pysäKesköinninvalvonnan ja yleisten alueiden luvi- ken
tuksen myynti ja maksutuottoja on kertynyt
n. 270 568 €, mikä on 0,6 % enemmän
kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Talous
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3.2.30 Pelastuslautakunta
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen Pelastuslaitos tuottaa pelastuslaissa säädetyt pelastustoimen palvelut alueellisina 11 kunnan alueelle. Pelastuslaissa säädettyjen pelastustoimen palveluiden tasosta päättää ylikunnallinen monijäseninen toimielin, pelastuslautakunta. Toimialan lakisääteisyydestä ja pelastuslaitosta velvoittavasta palvelutasopäätöksestä johtuen osavuosikatsauksessa
tarkastellaan toimialan tavoitteiden toteutumista suhteessa palvelutasopäätöksen velvoitteisiin. Pelastuslaitoksen alueellisena toimijana tuloksia ei ole mahdollista peilata pelastusalueen yksittäisten
kuntien strategioita vasten, niin Pelastuslaitos osaltaan toteuttaa kuntastrategioita huolehtimalla alueen asukkaiden ja elinkeinoelämän turvallisuuspalveluista. Osavuosikatsauksessa tarkastellaan palveluiden toteutumista myös niiltä osin, kun Pelastuslaitos on vastuussa yhteistoimintasopimukseen
pohjautuen toiselle toimialalle tuotettavista palveluista (ensihoitotoiminta Vaasan sairaanhoitopiirille).

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.–30.8.2021
Ehkäistyt onnettomuudet
Pelastuslaitoksen valvontatoiminta on vuoden 2021 ollut käynnissä lähes normaalein käytännöin
COVID -19 tilanne huomioiden. Ainoastaan A1 –luokan kohteita on valvottu etävalvontamenetelmien
avulla. Tavoitteena on, että loppuvuodesta myös A1 –luokan kohteisiin pystyttäisiin jalkautuman loppuvuoden aikana.
Pelastusviranomainen on huolehtinut yleiseen onnettomuuksien ehkäisytoimintaan tehtävistä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa vallitsevien
olojen sallimissa rajoissa.
Kansalaisten riskitietoutta ja kykyä toimia onnettomuustilanteissa lisätään turvallisuusviestinnän keinoin mm. sosiaalisessa mediassa, lehdistötiedottein jne.
Pelastetut ihmiset ja pelastettu omaisuus
Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika on toteutunut palvelutasopäätöksen ja valtakunnallisten tulostavoitteiden mukaisesti.
Covid-19 pandemian vuoksi palokuntien harjoitustoimintaa on rajoitettu ilmaantuvuusluvun edellyttämissä rajoissa. Paloasemilla ja hälytystehtävistä tapahtuvat toimintamallit on ohjeistettu ja suojavarusteet sekä desinfiointiohjeet on annettu henkilöstölle.
Vesisukellustoiminnan valmiudessa ei ole tapahtunut muutoksia aikaisenpiin katsauskausiin nähden.
Ensihoito on toteutunut Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Ensivaste- ja ensihoitotehtävien henkilösuojausta on tehostettu pandemian vuoksi.

Ajankohtaista
Pelastustoiminnan johtamis- ja toimintavalmiudet ovat olleet tarvittaessa käytettävissä kuntien tukemiseen yhteiskunnan vakavissa häiriötilanteissa. Pelastusalueen kunnat ja yhteistyöviranomaiset
ovat pelastuslaitoksen kutsumina osallistuneet KP alueturvan turvallisuusverkon kautta järjestettyihin videokokouksiin lähes viikoittain maaliskuun 2020 loppupuolelta alkaen.
Pandemia, Covid-19 vaatii edelleen koko pelastuslaitoksen henkilöstöltä erittäin turvallisuustietoista
toimintamallia. Kokoontumisrajoitusten vuoksi harjoituksia on toteutettu erityisjärjestelyin. Pelastuslaitos jatkaa vastuullista taloudenhoitoa aiempien vuosien tapaan huolehtien kuitenkin pelastuslain
mukaisista velvoitteista palvelutasopäätöksessä päätetyn mukaisesti.
Kalajoen, heinä-/ elokuun vaihteen, laajan maastopalon sammutustoimintaan pelastuslaitokselta
osallistui poikkeuksellisen paljon henkilöstöä kalustoineen. Po maastopalon sammutuskustannukset
laskutetaan täysimääräisinä Jokilaaksojen pelastuslaitokselta.
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Pelastustoimi on mukana hyvinvointialueiden (Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) –valmistelussa sekä
Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän valmistelussa, jossa ensihoito Pietarsaaren paloasemalta
siirtyy 1.1.2022 Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän vastuulle. Vuoden 2023 alussa Sote ja Pela
liittyvät Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialueiseen, tällöin pelastuslaitoksen alueesta
Pietarsaari, Luoto ja Kruunupyy siirtyvät Pohjanmaan maakunnan hyvinvointialueeseen.

Talous
Talouden toteutuminen 1.1.–30.8.2021
Toimintamenot ovat ajankohdan keskiarvoon nähden pienemmät sopimuspalokuntien harjoituksissa
olleiden keskeytysten ja pienryhmien vuoksi, muiden menojen osalta taso on varsin normaali. Kalajoen laajan maastopalon kustannukset eivät ole vielä täysimääräisesti tarkastelujakson menoissa ja
tuloissa. Pandemiaan liittyvistä lisäkuluista (suojavarusteet, desinfiointiaineet, etätyövälinekulut) pidetään erillistä kirjanpitoa.
TA 2021 +
muutos

Toteutuma
2021

Toteuma %
TA

Myynti tuotot

12 401 378 €

8 232 999 €

Ma ks utuotot

298 700 €

70 081 €

Tuet ja a vus tuks et

Muutos %
21/20

Toteutuma
kumul.
2020

TP 2020

66,4 %

1,4 %

8 117 549 €

11 018 943 €

23,5 %

-22,2 %

90 037 €

157 032 €

0€

0€

0€

505 €

10 800 €

36 360 €

336,7 %

149,7 %

14 564 €

26 440 €

12 710 878 €

8 339 440 €

65,6 %

1,4 %

8 222 150 €

11 202 920 €

Henki l ös tökul ut

-8 486 467 €

-5 180 507 €

61,0 %

4,1 %

-4 977 904 €

-7 557 774 €

Pa l vel ujen os tot

-1 744 585 €

-790 715 €

45,3 %

0,9 %

-783 892 €

-1 472 860 €

-734 845 €

-319 710 €

43,5 %

-16,5 %

-382 827 €

-578 414 €

Muut toi mi ntatuotot
Va l mi s tus oma a n kä yttöön
TOIMINTATUOTOT

Ai neet, tarvi kkeet ja tava ra t
Avus tuks et
Muut toi mi ntakul ut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
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-58 100 €

-19 241 €

33,1 %

102,1 %

-9 520 €

-46 373 €

-1 686 881 €

-1 101 925 €

65,3 %

7,5 %

-1 024 801 €

-1 547 499 €

-12 710 878 €

-7 412 099 €

58,3 %

3,2 %

-7 178 944 €

-11 202 920 €

0€

927 341 €

-11,1 %

1 043 207 €

0€
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LIITTEET
Toteumavertailu, kaupunki ilman liikelaitoksia
TA 2021 +
muutos

Toteutuma
2021

Toteuma %
TA

Muutos %
21/20

Toteutuma
kumul.
2020

TP 2020

Myyntituotot

39 212 €

24 912 €

64 %

-1 %

25 108 €

36 994 €

Maksutuotot

5 859 €

3 275 €

56 %

9%

3 001 €

5 115 €

Tuet ja avustukset

1 656 €

2 458 €

148 %

56 %

1 579 €

2 459 €

38 428 €

25 950 €

68 %

6%

24 522 €

37 195 €

1 931 €

280 €

14 %

-20 %

350 €

1 713 €

87 086 €

56 874 €

65 %

4%

54 560 €

83 476 €

(1000)

Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTATUOTOT
Henkilöstökulut

-101 266 €

-68 452 €

68 %

6%

-64 536 €

-97 314 €

Palvelujen ostot

-224 577 €

-148 098 €

66 %

5%

-140 953 €

-216 596 €

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-12 762 €

-8 059 €

63 %

11 %

-7 241 €

-11 862 €

Avustukset

-10 276 €

-6 970 €

68 %

2%

-6 853 €

-10 978 €

Muut toimintakulut

-35 169 €

-22 143 €

63 %

5%

-21 024 €

-32 087 €

TOIMINTAKULUT

-384 050 €

-253 722 €

66 %

5%

-240 607 €

-368 836 €

TOIMINTAKATE

-296 964 €

-196 848 €

66 %

6%

-186 047 €

-285 360 €

Kunnan tulovero

163 394 €

119 787 €

73 %

5%

113 680 €

168 286 €

Kiinteistövero

15 796 €

7 923 €

50 %

21 %

6 559 €

14 499 €

Osuus yhteisöveron tuotosta

22 688 €

17 574 €

77 %

23 %

14 302 €

19 140 €

VEROTULOT

201 878 €

145 283 €

72 %

8%

134 541 €

201 924 €

Yleinen valtionosuus

103 598 €

69 794 €

67 %

5%

66 492 €

106 892 €

-2 096 €

-656 €

31 %

-53 %

-1 397 €

-1 992 €

0€

-490 €

-121 %

2 316 €

4 632 €

101 502 €

68 647 €

68 %

2%

67 410 €

109 533 €

Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus
Muut valtionosuudet yht.
VALTIONOSUUDET
Korkotuotot

95 €

21 €

22 %

-46 %

39 €

112 €

Muut rahoitustuotot

3 810 €

1 562 €

41 %

-28 %

2 167 €

3 203 €

Korkokulut

-2 410 €

-1 325 €

55 %

5%

-1 265 €

-2 503 €

-20 €

-60 €

302 %

3%

-59 €

-623 €

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

1 475 €

198 €

13 %

-78 %

883 €

190 €

VUOSIKATE

7 891 €

17 281 €

219 %

3%

16 788 €

26 288 €

-13 951 €

-7 946 €

57 %

-4 %

-8 270 €

-15 029 €

-6 060 €

9 335 €

-154 %

10 %

8 518 €

11 259 €

POISTOERON MUUTOS

128 €

130 €

101 %

52 %

85 €

-1 866 €

VARAUSTEN MUUTOS

200 €

0€

0%

0€

2 180 €

0€

0€

0€

-486 €

-5 732 €

9 465 €

8 603 €

11 086 €

Muut rahoituskulut

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
TULOS

RAHASTOJEN MUUTOS
YLI-/ALIJÄÄMÄ

94

-165 %

10 %
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Toteumavertailu, Kokkolan Vesi
(1000)

Myyntituotot

TA 2021 +
muutos

Toteutuma
2021

Toteuma %
TA

Muutos %
21/20

Toteutuma
kumul.
2020

TP 2020

8 501 €

5 499 €

65 %

7%

5 163 €

8 066 €

12 €

13 €

112 %

66 %

8€

12 €

Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön

100 €

18 €

18 %

0€

129 €

TOIMINTATUOTOT

8 613 €

5 531 €

64 %

7%

5 171 €

8 207 €

Henkilöstökulut

-2 227 €

-1 409 €

63 %

0%

-1 408 €

-2 129 €

Palvelujen ostot

-1 161 €

-644 €

55 %

3%

-624 €

-1 091 €

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-1 157 €

-683 €

59 %

8%

-631 €

-1 093 €

Avustukset

0€

0€

0€

-5 €

-111 €

-47 €

42 %

23 %

-38 €

-57 €

TOIMINTAKULUT

-4 655 €

-2 784 €

60 %

3%

-2 702 €

-4 375 €

TOIMINTAKATE

3 957 €

2 747 €

69 %

11 %

2 469 €

3 832 €

160 €

96 €

60 %

-1 %

97 €

164 €

Muut toimintakulut

Korkotuotot
Muut rahoitustuotot

35 €

13 €

37 %

6%

12 €

17 €

Korkokulut

-38 €

-14 €

37 %

5%

-13 €

-21 €

Muut rahoituskulut

-500 €

-334 €

67 %

0%

-333 €

-500 €

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

-343 €

-239 €

70 %

1%

-238 €

-340 €

VUOSIKATE

3 614 €

2 508 €

69 %

12 %

2 231 €

3 491 €

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-2 443 €

-1 721 €

70 %

7%

-1 602 €

-2 430 €

1 172 €

787 €

67 %

25 %

629 €

1 061 €

190 €

126 €

67 %

0%

126 €

189 €

1 361 €

913 €

67 %

21 %

756 €

1 251 €

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
TULOS
POISTOERON MUUTOS
VARAUSTEN MUUTOS
RAHASTOJEN MUUTOS
YLI-/ALIJÄÄMÄ
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Toteumavertailu, kaupunki ja Kokkolan Vesi
TA 2021 +
muutos

Toteutuma
2021

Toteuma %
TA

Muutos %
21/20

Toteutuma
kumul.
2020

TP 2020

Myyntituotot

22 802 €

14 230 €

62 %

3%

13 813 €

20 946 €

Maksutuotot

5 799 €

3 246 €

56 %

11 %

2 925 €

5 029 €

Tuet ja avustukset

1 656 €

2 457 €

148 %

56 %

1 579 €

2 459 €

13 592 €

9 245 €

68 %

11 %

8 324 €

12 825 €

(1000)

Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön

2 031 €

298 €

15 %

-15 %

349 €

1 841 €

45 879 €

29 476 €

64 %

9%

26 991 €

43 100 €

Henkilöstökulut

-103 493 €

-69 861 €

68 %

6%

-65 944 €

-99 443 €

Palvelujen ostot

-200 712 €

-132 582 €

66 %

6%

-125 149 €

-193 629 €

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-13 548 €

-8 584 €

63 %

12 %

-7 658 €

-12 576 €

Avustukset

-10 276 €

-6 970 €

68 %

2%

-6 853 €

-10 982 €

Muut toimintakulut

-10 857 €

-5 579 €

51 %

12 %

-4 964 €

-7 998 €

TOIMINTAKULUT

-338 886 €

-223 576 €

66 %

6%

-210 569 €

-324 628 €

TOIMINTAKATE

-293 007 €

-194 101 €

66 %

6%

-183 578 €

-281 528 €

Kunnan tulovero

163 394 €

119 787 €

73 %

5%

113 680 €

168 286 €

TOIMINTATUOTOT

Kiinteistövero

15 796 €

7 923 €

50 %

21 %

6 559 €

14 499 €

Osuus yhteisöveron tuotosta

22 688 €

17 574 €

77 %

23 %

14 302 €

19 140 €

VEROTULOT

201 878 €

145 283 €

72 %

8%

134 541 €

201 924 €

Yleinen valtionosuus

103 598 €

69 794 €

67 %

5%

66 492 €

106 892 €

-2 096 €

-656 €

31 %

-53 %

-1 397 €

-1 992 €

Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus
Muut valtionosuudet yht.

0€

-490 €

-121 %

2 316 €

4 632 €

101 502 €

68 647 €

68 %

2%

67 410 €

109 533 €

95 €

24 €

26 %

-43 %

43 €

117 €

Muut rahoitustuotot

3 345 €

1 241 €

37 %

-34 %

1 888 €

2 720 €

Korkokulut

-2 288 €

-1 246 €

54 %

5%

-1 185 €

-2 364 €

-20 €

-61 €

304 %

-40 %

-101 €

-623 €

1 132 €

-41 €

-4 %

-106 %

645 €

-150 €

VUOSIKATE

11 505 €

19 789 €

172 %

4%

19 019 €

29 779 €

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-16 393 €

-9 667 €

59 %

-2 %

-9 872 €

-17 459 €

-4 888 €

10 122 €

-207 %

11 %

9 147 €

12 320 €

POISTOERON MUUTOS

318 €

256 €

81 %

21 %

212 €

-1 677 €

VARAUSTEN MUUTOS

200 €

0€

0%

0€

2 180 €

0€

0€

0€

-486 €

-4 370 €

10 378 €

9 359 €

12 337 €

VALTIONOSUUDET
Korkotuotot

Muut rahoituskulut
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
TULOS

RAHASTOJEN MUUTOS
YLI-/ALIJÄÄMÄ
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-237 %

11 %
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Rahoituslaskelma, kaupunki ilman liikelaitoksia
1 - 8 / 2021

1 - 8 / 2020

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta
Tulorahoitus
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät

17 280 984,12

16 787 727,28

0,00
-1 432 019,77

0,00
15 848 964,35

-218 764,73

16 568 962,55

Investoinnit
Käyttöomaisuus investoinnit
Rahoitusosuudet investoinnit
Käyttöomaisuus myyntitulot

-8 379 475,42

-6 324 005,40

415 433,96
1 707 459,00

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

22 783,49
-6 256 582,46

479 669,15

9 592 381,89

-5 821 552,76
10 747 409,79

Rahoitustoiminnnan kassavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainauksen lisäykset
Antolainauksen vähennykset

-20 000,00
0,00

-110 198,41
-20 000,00

610 198,41

500 000,00

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos

53 200 000,00

43 500 000,00

0,00

0,00

-41 124 313,38

Oman pääoman muutokset

12 075 686,62

-20 985 078,71

0,00

22 514 921,29
0,00

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

33 879,02

1 363 509,75

Vaihto-omaisuuden muutokset

10 298,97

43 382,05

Pitkäaikaisten saamisten muutos

18 650,00

-122 250,00

Lyhytaikaisten saamisten muutos

-1 968 446,66

-1 095 200,45

Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos

-7 814 322,85

Rahoitustoiminnnan nettokassavirta
Kassavarojen muutos

-9 719 941,52

-8 631 458,51

-8 442 017,16

2 335 745,10

14 572 904,13

11 928 126,99

25 320 313,92

Kassavarojen muutos
Kassavarat 31.8.

55 456 753,81

Kassavarat 1.1.

-43 528 626,82

36 520 074,90
11 928 126,99
0,00
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Rahoituslaskelma, Kokkolan Vesi
1 - 8 / 2021

1 - 8 / 2020

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta
Tulorahoitus
Vuosikate

2 507 541,91

Satunnaiset erät

0,00

Tulorahoituksen korjauserät

0,00

2 231 248,82
0,00
2 507 541,91

0,00

2 231 248,82

Investoinnit
Käyttöomaisuus investoinnit
Rahoitusosuudet investoinnit
Käyttöomaisuus myyntitulot

-1 294 206,96

-1 685 944,47

18 864,54
0,00

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

0,00
-1 275 342,42

0,00

1 232 199,49

-1 685 944,47
545 304,35

Rahoitustoiminnnan kassavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainauksen lisäykset

0,00

Antolainauksen vähennykset

0,00

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

-600 000,00

Oman pääoman muutokset

-600 000,00

-600 000,00

0,00

-600 000,00
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

-1 542 834,71

-1 398 196,15

Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos

-241 207,60

-1 784 042,31

-318 859,08

-1 717 055,23

Rahoitustoiminnnan nettokassavirta

-2 384 042,31

-2 317 055,23

Kassavarojen muutos

-1 151 842,82

-1 771 750,88

Kassavarojen muutos
Kassavarat 31.8.

15 493 759,59

Kassavarat 1.1.

-16 645 602,41

15 333 252,83
-1 151 842,82
0,00
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-17 105 003,71
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Rahoituslaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi
1 - 8 / 2021

1 - 8 / 2020

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta
Tulorahoitus
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät

19 788 525,71

19 018 975,86

0,00

0,00

-1 432 019,77

18 356 505,94

-218 764,73

18 800 211,13

Investoinnit
Käyttöomaisuus investoinnit
Rahoitusosuudet investoinnit
Käyttöomaisuus myyntitulot

-9 673 682,38

-8 009 949,87

434 298,50

22 783,49

1 707 459,00

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

-7 531 924,88

479 669,15

10 824 581,06

-7 507 497,23
11 292 713,90

Rahoitustoiminnnan kassavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainauksen lisäykset
Antolainauksen vähennykset

-20 000,00
0,00

-110 198,41
-20 000,00

610 198,41

500 000,00

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos

53 200 000,00

43 500 000,00

0,00
-41 724 313,38

Oman pääoman muutokset

11 475 686,62

-21 585 078,71

0,00

21 914 921,29
0,00

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

33 879,02

1 363 509,75

Vaihto-omaisuuden muutokset

10 298,97

43 382,05

Pitkäaikaisten saamisten muutos

18 650,00

-122 250,00

Lyhytaikaisten saamisten muutos

-1 158 812,22

45 675,14

Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos

-9 018 110,37

Rahoitustoiminnnan nettokassavirta
Kassavarojen muutos

-10 114 094,60

-9 366 187,90

-8 035 870,96

1 341 592,02

14 379 050,33

12 166 173,08

25 671 764,23

Kassavarojen muutos
Kassavarat 31.8.

55 752 730,47

Kassavarat 1.1.

-43 586 557,39

36 910 473,63
12 166 173,08
0,00
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Taselaskelma, kaupunki (ulkoinen / sisäinen)
Tili(T)
Tietokoneohjelmistot
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
Sijoitukset YHTEENSÄ
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ
Saamiset YHTEENSÄ
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1.1.2021
1 379 792,77
1 330 447,10
2 710 239,87
52 466 187,12
128 257 290,09
56 084 856,30
2 451 549,54
1 902 738,12
5 031 855,62
246 194 476,79
165 364 645,87
9 254 643,75
377 822,59
174 997 112,21
423 901 828,87
1 139 708,52
256 314,16
6 860 648,53
43 528 626,82
50 645 589,51

Muutos
-106 460,75
-68 570,78
-175 031,53
87 458,64
-2 023 328,08
-554 697,28
-83 637,87
-133,73
770 073,21
-1 804 265,11
-51 580,73
0,00
0,00
-51 580,73
-2 030 877,37
0,00
-43 442,17
3 911 256,49
24 679 831,39
28 547 645,71

31.8.2021
1 273 332,02
1 261 876,32
2 535 208,34
52 553 645,76
126 233 962,01
55 530 159,02
2 367 911,67
1 902 604,39
5 801 928,83
244 390 211,68
165 313 065,14
9 254 643,75
377 822,59
174 945 531,48
421 870 951,50
1 139 708,52
212 871,99
10 771 905,02
68 208 458,21
79 193 235,22

VASTAAVAA yhteensä
475 687 126,90
Peruspääoma YHTEENSÄ
127 834 202,07
Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ
19 121 425,61
Muut omat rahastot YHTEENSÄ
5 826 807,17
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ
2 458 065,90
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ
0,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
155 240 500,75
Poistoero YHTEENSÄ
3 979 230,02
Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ
24 346 095,89
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ28 325 325,91
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ
64 840,08
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ
2 641 342,82
Joukkovelkakirjalainat
30 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
154 721 312,00
Lainat julkisyhteisöiltä
27 920,26
Lainat muilta luotonantajilta
3 027,38
Muut velat
750 000,00
Pitkäaikainen YHTEENSÄ
185 502 259,64
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
57 736 163,00
Lainat julkisyhteisöiltä
25 584,13
Saadut ennakot
0,00
Ostovelat
6 510 138,80
Muut velat
18 282 506,16
Siirtovelat
21 358 465,61
Lyhytaikainen YHTEENSÄ
103 912 857,70
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
289 415 117,34
VASTATTAVAA yhteensä
475 687 126,90

26 516 768,34
0,00
0,00
0,00
0,00
10 247 661,39
10 247 661,39
-64 895,00
0,00
-64 895,00
0,00
64 457,34
0,00
53 200 000,00
0,00
0,00
-18 058,68
53 181 941,32
-34 741 001,50
-13 379,42
4 704 937,71
-4 940 600,35
337 693,70
-2 260 046,85
-36 912 396,71
16 269 544,61
26 516 768,34

502 203 895,24
127 834 202,07
19 121 425,61
5 826 807,17
2 458 065,90
10 247 661,39
165 488 162,14
3 914 335,02
24 346 095,89
28 260 430,91
64 840,08
2 705 800,16
30 000 000,00
207 921 312,00
27 920,26
3 027,38
731 941,32
238 684 200,96
22 995 161,50
12 204,71
4 704 937,71
1 569 538,45
18 620 199,86
19 098 418,76
67 000 460,99
305 684 661,95
502 203 895,24

0,00

100

0,00

0,00
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Taselaskelma, Kokkolan Vesi
Tili(T)
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset YHTEENSÄ
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset YHTEENSÄ
Rahat ja Pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1.1.2021
778 897,03
36 293,57
815 190,60
87 868,44
6 833 670,12
27 552 428,01
250 485,10
33 132,24
34 757 583,91
68 000,00
68 000,00
35 640 774,51
344 744,79
344 744,79
16 645 602,41
16 645 602,41
16 990 347,20

Muutos
-32 226,39
-3 052,04
-35 278,43
0,00
-146 548,44
-198 855,79
3 253,25
0,00
-342 150,98
0,00
0,00
-377 429,41
-226 288,12
-226 288,12
-370 608,62
-370 608,62
-596 896,74

31.8.2021
746 670,64
33 241,53
779 912,17
87 868,44
6 687 121,68
27 353 572,22
253 738,35
33 132,24
34 415 432,93
68 000,00
68 000,00
35 263 345,10
118 456,67
118 456,67
16 274 993,79
16 274 993,79
16 393 450,46

VASTAAVAA yhteensä
52 631 121,71
Peruspääoma
22 826 576,47
Peruspääoma YHTEENSÄ
22 826 576,47
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
21 596 716,27
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ
21 596 716,27
Tilikauden yli-/alijäämä
0,00
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ
0,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
44 423 292,74
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ 3 719 142,86
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
2 800 000,00
Muut velat
31 616,16
Pitkäaikainen YHTEENSÄ
-2 831 616,16
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
1 000 000,00
Ostovelat
351 775,69
Muut velat
3 290,53
Siirtovelat
302 003,73
Lyhytaikainen YHTEENSÄ
1 657 069,95
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
4 488 686,11
VASTATTAVAA yhteensä
52 631 121,71
0,00

-974 326,15
0,00
0,00
0,00
0,00
-207 568,23
-207 568,23
-207 568,23
-63 142,84
0,00
0,00
0,00
-400 000,00
-305 575,11
1 960,03
0,00
-703 615,08
-703 615,08
-974 326,15
0,00

51 656 795,56
22 826 576,47
22 826 576,47
21 596 716,27
21 596 716,27
-207 568,23
-207 568,23
44 215 724,51
3 656 000,02
2 800 000,00
31 616,16
-2 831 616,16
600 000,00
46 200,58
5 250,56
302 003,73
953 454,87
3 785 071,03
51 656 795,56
0,00
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Taselaskelma, koko kaupunki (ulkoinen)
Tili(T)
Aineettomat oikeudet
Tietokoneohjelmistot
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
Sijoitukset YHTEENSÄ
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ
Saamiset YHTEENSÄ
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1.1.2021
778 897,03
1 379 792,77
1 366 740,67
3 525 430,47
52 554 055,56
135 090 960,21
83 637 284,31
2 702 034,64
1 902 738,12
5 064 987,86
280 952 060,70
142 606 069,40
9 254 643,75
377 822,59
152 238 535,74
436 716 026,91
1 139 708,52
256 314,16
7 205 393,32
43 586 557,39
51 048 264,87

Muutos
-32 226,39
-106 460,75
-71 622,82
-210 309,96
87 458,64
-2 169 876,52
-753 553,07
-80 384,62
-133,73
770 073,21
-2 146 416,09
-51 580,73
0,00
0,00
-51 580,73
-2 408 306,78
0,00
-43 442,17
-1 019 969,50
24 701 804,90
23 638 393,23

31.8.2021
746 670,64
1 273 332,02
1 295 117,85
3 315 120,51
52 641 514,20
132 921 083,69
82 883 731,24
2 621 650,02
1 902 604,39
5 835 061,07
278 805 644,61
142 554 488,67
9 254 643,75
377 822,59
152 186 955,01
434 307 720,13
1 139 708,52
212 871,99
6 185 423,82
68 288 362,29
74 686 658,10

VASTAAVAA yhteensä
488 904 000,30
Peruspääoma YHTEENSÄ
127 834 202,07
Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ
19 121 425,61
Muut omat rahastot YHTEENSÄ
5 826 807,17
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ
24 054 782,17
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ
0,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
176 837 217,02
Poistoero YHTEENSÄ
7 698 372,88
Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ
24 346 095,89
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ 32 044 468,77
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ
64 840,08
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ
2 641 342,82
Joukkovelkakirjalainat
30 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
157 521 312,00
Lainat julkisyhteisöiltä
27 920,26
Lainat muilta luotonantajilta
3 027,38
Muut velat
781 616,16
Pitkäaikainen YHTEENSÄ
188 333 875,80
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
58 736 163,00
Lainat julkisyhteisöiltä
25 584,13
Ostovelat
6 861 914,49
Muut velat
1 698 124,85
Siirtovelat
21 660 469,34
Lyhytaikainen YHTEENSÄ
88 982 255,81
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
277 316 131,61
VASTATTAVAA yhteensä
488 904 000,30
0,00

21 230 086,45
0,00
0,00
0,00
0,00
10 040 093,00
10 040 093,00
-128 037,84
0,00
-128 037,84
0,00
64 457,34
0,00
53 200 000,00
0,00
0,00
-18 058,68
53 181 941,32
-35 141 001,50
-13 379,42
-5 246 175,46
732 235,86
-2 260 046,85
-41 928 367,37
11 253 573,95
21 230 086,45
0,00

510 134 086,75
127 834 202,07
19 121 425,61
5 826 807,17
24 054 782,17
10 040 093,00
186 877 310,02
7 570 335,04
24 346 095,89
31 916 430,93
64 840,08
2 705 800,16
30 000 000,00
210 721 312,00
27 920,26
3 027,38
763 557,48
241 515 817,12
23 595 161,50
12 204,71
1 615 739,03
2 430 360,71
19 400 422,49
47 053 888,44
288 569 705,56
510 134 086,75
0,00
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Toimintakate / toimielin investoinnit
TA 2021 +
muutos

Toteutuma Toteuma Muutos
2021
%
%
TA
21/20

Toteutuma
kumul.
2020

TP 2020

TOIMINTATUOTOT

3 300 000 €

1 707 459 €

52 %

256 %

479 669 €

2 168 532 €

TOIMINTAKULUT

-5 530 000 €

-385 906 €

7%

-76 %

-1 621 317 €

-3 345 396 €

KAUPUNGINHALLITUS INV.

-2 230 000 €

1 321 554 €

-59 %

-216 %

-1 141 648 €

-1 176 864 €

260 000 €

0€

0%

0€

53 900 €

TOIMINTAKULUT

-1 964 000 €

-514 712 €

26 %

14 %

-451 930 €

-1 152 770 €

SIVISTYSLAUTAKUNTA INV.

-1 704 000 €

-514 712 €

30 %

14 %

-451 930 €

-1 098 870 €

0€

0€

-100 %

6 200 €

279 415 €

TOIMINTAKULUT

-17 780 000 €

-6 853 423 €

39 %

62 %

-4 234 174 €

-11 071 423 €

KAUPUNKIRAKENNELTK INV.

-17 780 000 €

-6 853 423 €

39 %

62 %

-4 227 974 €

-10 792 008 €

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTATUOTOT

4 902 000 €

415 434 €

8%

2405 %

16 583 €

675 122 €

TOIMINTAKULUT

-5 305 000 €

-625 434 €

12 %

3671 %

-16 583 €

-500 922 €

PELASTUSLTK INV.

-403 000 €

-210 000 €

52 %

0€

174 200 €

TOIMINTATUOTOT

0€

18 865 €

0€

0€

TOIMINTAKULUT

-2 360 000 €

-641 669 €

27 %

-20 %

-802 823 €

-1 251 972 €

VESILAITOS INV.

-2 360 000 €

-622 804 €

26 %

-22 %

-802 823 €

-1 251 972 €

TOIMINTATUOTOT

0€

0€

0€

0€

TOIMINTAKULUT

-1 995 000 €

-652 538 €

33 %

-26 %

-883 121 €

-1 491 026 €

VIEMÄRILAITOS INV.

-1 995 000 €
19 667 400 €

-652 538 €

33 %

-26 %

-883 121 €
-2 090 270 €

-1 491 026 €
-13 242 931 €

-26 472 000 €

-7 531 925 €

28 %

0%

-7 507 497 €

-15 636 540 €
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