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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 muut-
tunut useamman kerran tänä vuonna. Tilanne alu-
eellamme tällä hetkellä on, että 72 % yli 12 vuoti-
aista on rokotettu, mutta tartuntojen määrä on vii-
meisten 14 vuorokauden aikana 74 ja ilmaantu-
vuusluku on 96 / 100 000 asukasta kohden. Nyt 
aloitetaan kolmannen rokotuksen antaminen Soi-
ten henkilöstölle. Uutisissakaan korona ei ole enää 
pääuutinen. Tällä hetkellä toimimme melkein nor-
maalisti huomioiden kuitenkin korona rajoitukset. 
Edelleen on tärkeää, että noudatamme viran-
omaisten ohjeistuksia koronatorjunnassa.  

Koronaviruksesta huolimatta toimintamme ei ole 
täysin pysähtynyt missään vaiheessa. Henkilöstö 
on jaksanut upeasti ja siitä heille kiitokset! Toimin-
nalle 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. Rakennus-
hankkeista käynnissä ovat Isokylän koulun laajen-
nus, Villan koulun laajennus sekä Piispanmäen 
monitoimitalon suunnittelu ja Paloaseman raken-
nustyömaa. Useita muitakin kohteita on työn alla. 
Ykspihlajan koulu pääsi kevättalvella muuttamaan 
uusiin tiloihin Ykspihlajassa.  

Viime vuoden joulukuussa kaupunginhallitus pe-
rusti valtuuston päätöksen mukaisesti Kokkolan 
Urheilupuisto osakeyhtiön. Kevään aikana yhtiölle 
on rekrytoitu toimitusjohtaja ja aiheesta on syk-
syllä järjestetty ensimmäinen seminaarikin. Kose-
kin toimintaa uudistetaan ja muutto kaupunginta-
lolle toteutui talvella. Lyhyen ajan sisällä on jo ha-
vaittavissa synergiahyötyjä siitä, että toimitaan sa-
moissa tiloissa.  

Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021 ja 
uuden työllisyyspäällikön johdolla on otettu uutta 
otetta koko Keski-Pohjanmaan työllisyyden hoi-
toon. Kokkotyösäätiöllä oli kauan merkittävä rooli 
alueemme työllisyyden hoidossa. Haastavan ta-
loutensa kanssa pitkään kamppaillut säätiö asetet-
tiin alkuvuodesta selvitystilaan. Keski-Pohjanmaan 
kunnat ja kaupungit, Soite ja alueemme toimijat 
ryhtyivät paikkaamaan säätiön jättämää suurta 
aukkoa alueemme työllisyyden hoidossa.  

Kuntavaalit olivat alkuperäisen suunnitelman mu-
kaan tarkoitus järjestää huhtikuussa, mutta valta-
kunnallinen koronatilanne siirsi vaalit kesäkuulle. 
Koronatilanne alueellamme oli huonompi, mutta 
vaalit saatiin hienosti ja koronaturvallisesti järjes-
tettyä. Uuden valtuuston toimikausi alkoi elokuun 
alussa ja elokuun ensimmäisessä valtuustossa va-
littiin kaupungin toimielimiin jäsenet. Valtuuston 
puheenjohtajana jatkaa Tiina Isotalus, ensimmäi-
senä varapuheenjohtajana Johanna Paloranta ja 
toisena varapuheenjohtajana Mauri Peltokangas. 
Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii Sari 
Innanen, ensimmäinen varapuheenjohtaja on 
Timo Sillanpää ja toinen Janne Jukkola.  

Uudet valtuutetut saavat pikalähdön kunnallispo-
litiikkaan, kun he perehdytyksen yhteydessä pää-
sevät laatimaan valtuustokauden strategiaa ja val-
mistelemaan tulevan vuoden talousarviota. Syksy 
on seminaaritäytteinen! Koronan keskellä on val-
misteltu ja saatu linjauksia päätöksenteosta, kuten 
varhaiskasvatuspalveluverkosta, strategisesta 
yleiskaavasta ja ulkoliikuntapaikkojen toiminnan-
selvityksestä. Valtuusto hyväksyi myös rautatie-
aseman ja siihen liittyvien maa-alueiden oston 
sekä periaatteellisen päätöksen osallistua rauta-
tieaseman alikulkutunnelihankkeeseen.  

Valtuusto hyväksyi Läntän kaavan ja Tuohimaan 
tuulivoimapuiston kaavoitus käynnistyi kaupun-
ginhallituksen päätöksestä. Syksyn 2020 ajan val-
misteltiin taloustyöryhmän ohjelmaa sekä talous-
arviota vuodelle 2021. Valtuusto ja kaupunginhal-
litus linjasi 2,5 miljoonan euron henkilöstösäästöt, 
jotka päätettiin toteuttaa lomauttamalla henki-
löstö. Helmikuussa 2021 koko henkilöstöä koske-
vat lomautukset kuitenkin peruttiin koronapande-
mian tuoman epävarmuuden vuoksi. Verotulot ja 
valtionosuudet kehittyvät edelleen paremmin 
kuin talousarviossa. Talousarvio on kuitenkin yli 
neljä miljoonaa euroa alijäämäinen. Kustannuske-
hitys ennustaa kuitenkin haasteita talousarviossa 
pysymiselle, käyttö menot ovat 6,2 % korkeammat 
kuin edellisenä vuonna. Rahatilanne on ollut poik-
keuksellisen hyvä ja kaupunki on lyhentänyt suun-
niteltua enemmän velkaa. Väestön kehitys on ylit-
tänyt 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 oh-
jeet kunnille osavuosiraportoinnin suhteen ja oh-
jeistaa kuntia raportoimaan kolmen kuukauden 
välein. Tähän raportointisykliin meidänkin on 

siirryttävä. Jaksaa jatkaa! Koronan kanssa on jak-
settava taistella. Uskon kuitenkin vahvasti tulevai-
suuteen ja luottavaisin mielin uskon, että joskus 
päästään matkustamaan ja tapaamaan muita ih-
misiä ilman rajoituksia. Ensimmäistä osavuosikat-
sausta 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 koronapande-
mian varjostama. Rokotukset ovat lieventä-
mässä tilannetta, mutta koronarajoitukset ovat 
vaikeuttaneet ihmisten elämää sekä yritystoi-
mintaa ja taloutta. 

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

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

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

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

Tämän vuoden talousnäkymiä heikentävät li-
säksi kasvaneet työllisyysmenot, konserniyhti-
öiden alentuneet osingot sekä sote -menoihin 
liittyvä epävarmuus. Soiten loppuvuoden lisä-
lasku Kokkolalle on ehkä useita miljoonia eu-
roja. 

Tammi-elokuun tulos on selvästi ennakoitua 
parempi. Kahdeksan kuukauden ylijäämä on 
yli 10 milj. euroa. 

Hyvää tulosta selittävät ennen kaikkea kohon-
neet verotulot. Erityisesti tuloverokertymä on 
ylittänyt odotukset. Tuloverot kasvoivat viime 
vuodesta 6,1 milj. eurolla eli yli 5 %. 

Ennakoitua nopeampi talouskasvu ja palkka-
summan kasvu parantavat tilannetta. 

Kiinteistöveroja nosti viime vuodelta siirtynyt 
tuloutus. Yhteisöveroja nostivat koronatuet. 

Valtionosuudet kasvoivat vajaat 2 % eli noin 
1,25 milj. euroa viime vuodesta. Valtionosuu-
det tulevat ylittämään koko vuoden budje-
toidun tason. 

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

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

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

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

Palveluiden ostoissa nousun (+5,9 %) syynä 
olivat mm. Soiten kasvanut laskutus, alueiden 
kunnossapitokulujen kasvu sekä kuljetuspal-
veluiden lisääntyneet kulut. 

Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen kasvu 
nostaa työllisyyspalveluiden kuluja. 

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

Osinkotulot jäävät viime vuotta lähes 40 % pie-
nemmiksi. Osinkotulotavoitetta ei tulla saavut-
tamaan merkittävien konserniyhtiöiden laske-
neista tuloksista johtuen. 

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

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

Tulosennusteen mukaan kaupungilla on mah-
dollisuuksia päästä lähelle 0 -tulosta, vaikka 
budjetti on 4,4 m€ alijäämäinen. 

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

3.1 Rohkeasti uudistuva Kokkola - Kokkolan kaupungin strategia 2018-2021

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

Rohkeasti uudistuva Kokkola nostaa esille neljä strategista päämäärää: 

• Sopivasti lähellä  

• Houkuttava ja koukuttava kaupunki   

• Onnistumme yhdessä 

• Resurssiviisas kaupunki 

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

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

 

 

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

Kaupunkistrategian tavoite Lähtötaso Mittari Tila 

Asukkaiden tyytyväisyys pal-
veluihin > 3,5 

Vuonna 2017 yleinen palvelutyyty-
väisyys 3,80 (Lähde: Arttu 2 - kun-
talaiskysely, Kuntaliitto) 
Vuonna 2019 yleinen palvelutyyty-
väisyys 3,30 (Lähde: Kaupungin ta-
loushohjelma) 
Vuonna 2020 yleinen palvelutyyty-
väisyys 3,88 (Lähde: Erillaistuva 
KuntaSuomi -tutkimus, Kuntaliitto) 

>3,5 
Kuntalaistyytyväisyystutkimus toteutettiin 
syksyllä 2020 Kuntaliiton Erilaistuva Kunta-
Suomi -tutkimusohjelman kautta. Kunta-
laistutkimuksen 2020 mukaan palvelutyyty-
väisyys oli 3,88.  

 

To-
teutu-
nut 

 

Sidosryhmien arvio kaupun-
gista yhteistyökumppanina > 
4,0 

Lähtötason selvityskysely toteute-
taan syksyllä 2018 

Kaupungin yrittäjäkysely toteutettiin 15.3-
5.4. Kyselyn tulosten perusteella vastaajien 
tyytyväisyys kaupungin yrittäjäystävällisyy-
teen oli 3 (asteikko 1-5).  

 

Ei to-
teutu-
nut 

 

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 työl-
lisysaste Q2/2021 oli 75,8 %. 

 

Ei to-
teutu-
nut 

 

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 ti-
lanne).  

 

To-
teutu-
nut 

 

Konsernivelka -10% Konsernivelasta ei tällä hetkellä 
saada luotettavaa kokonaistietoa ti-
likauden 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. 
Konsernivelan määrä oli vuonna 2020 yh-
teensä 454,13 m€. Velkamäärä kasvoi 
31,23 milj. eurolla eli 7,4 %:lla. 
Tulevina vuosina jatkuvan investointipai-
neen seurauksena velkamäärän odotetaan 
edelleen kasvavan. Lisäksi vuokravastui-
den määrä kasvaa jyrkästi leasing -hank-
keiden myötä. 
Vuoden 2020 lopussa konsernilla oli velkaa 
9 506 €/asukas. 
Tammi-elokuussa 2021 lainamäärä on 
vielä kasvanut, kun koko vuoden talousar-
violaina nostettiin. Hyvän kassatilanteen 
perusteella KH päätti, että kaupungin lai-
noja lyhennetään 10 m€ ylimääräistä. 

 

Ei to-
teutu-
nut 

 

Kokonaisveroasteen keven-
täminen 

Verotuksen tasosta ja arvioinnista 
käyty valtuustoseminaari. Tavoitteet 
ja linjaukset määritellään talousar-
vion laadinnan yhteydessä. 

Kokonaisverotuksen taso (kiinteistöverot, 
tuloverot). Tuloveroprosenttia alennettiin -
0,25 % vuonna 2020. 
Tuloverokertymät olivat odotettua parem-
mat. 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 kokonais-
kasvu oli yli 5%. Yhteisöveroja lisäävät ko-
ronatuet, kiinteistöveroissa näkyy tilitysten 

To-
teutu-
nut 
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siirtyminen viime vuodelta tälle vuodelle. 
Verotuloja on kasvattanyt positiivinen väes-
tökehitys, palkkasumman kasvu, hyvä työl-
lisyys ja ennakoitua nopeampi talouskasvu. 

 
Vuosikate suurempi kuin 
poistot 

Vuoden 2018 vuosikate konser-
nissa oli 47,2 m€. Poistot ja arvon-
alentumsiet yhteensä olivat 41,2 
m€.  

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

 

To-
teutu-
nut 

 

Sairauspoissaolojen vähen-
täminen -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 
eli 10,4 kpv/hlö. Sairauspoissaoloja 1-
8/2020 oli yht. 22 136 eli 9,6 kpv/hlö. Muu-
tos vuoteen 2020 on +0,8 kpv/hlö. Vertailu-
vuonna 1-8/2017 sairauspoissaoloja oli 21 
524 kpv ja 9,3 kpv/hlö. Siihen verrattuna 
sairauspoissaolot ovat toisen vuosikolman-
neksen 2021 jälkeen lisääntyneet 1,1 
kpv/hlö eli 10,2%. 
Työtapaturmista johtuvia sairauspoissa-
oloja 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 poissa-
oloja oli toisen vuosikolmanneksen 2021 
jälkeen 7% enemmän. 

 

Ei to-
teutu-
nut 
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3.2 Lautakunnat ja vastuualueet
3.2.1 Tarkastuslautakunta

Talous 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 1 900 € 1 860 € 97,9 % 0,0 % 1 860 € 1 860 €
Maksutuotot       
Tuet ja  avustukset       
Muut toimintatuotot 0 € 250 €   0 € 0 €
Valmistus  omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 1 900 € 2 110 € 111,1 % 13,4 % 1 860 € 1 860 € 
Henki löstökulut -95 790 € -60 114 € 62,8 % 13,8 % -52 835 € -83 535 €
Palvelujen ostot -63 210 € -37 317 € 59,0 % 37,6 % -27 111 € -44 911 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -1 550 € -480 € 31,0 % 46,0 % -329 € -661 €
Avustukset       
Muut toimintakulut -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 €

3.2.2 Keskusvaalilautakunta

Talous 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot       
Maksutuotot       
Tuet ja  avustukset       
Muut toimintatuotot       
Va lmistus  omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 0 0   0 0 
Henki löstökulut -101 246 € -123 804 € 122,3 % 22231,2 % -554 € -744 €
Palvelujen ostot -24 650 € -26 991 € 109,5 %  0 € -33 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -1 600 € -12 076 € 754,7 %  0 € 0 €
Avustukset       
Muut toimintakulut -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 €
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3.2.3 Kaupunginhallitus

3.2.4 Kaupunginhallitus - Kaupungin johtaminen

Talous 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 420 400 € 245 055 € 58,3 % -1,7 % 249 239 € 401 055 €
Maksutuotot 4 900 € 0 € 0,0 %  0 € 0 €
Tuet ja  avustukset       
Muut toimintatuotot 2 503 000 € 1 371 426 € 54,8 % 401,7 % 273 353 € 1 685 167 €
Valmistus  omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 2 928 300 € 1 616 481 € 55,2 % 209,3 % 522 592 € 2 086 222 € 
Henki löstökulut -2 360 408 € -1 735 304 € 73,5 % 1,2 % -1 713 976 € -2 794 553 €
Palvelujen ostot -179 505 490 € -119 083 557 € 66,3 % 5,9 % -112 486 706 € -172 456 903 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -22 800 € -25 448 € 111,6 % 22,7 % -20 746 € -26 790 €
Avustukset -1 174 000 € -616 696 € 52,5 % -14,5 % -721 692 € -1 427 763 €
Muut toimintakulut -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 €

   

 

Talous 
 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 3 899 861 € 2 556 854 € 65,6 % -1,0 % 2 582 781 € 3 972 495 €
Maksutuotot 71 549 € 115 € 0,2 % -76,2 % 483 € 2 860 €
Tuet ja  avustukset 893 000 € -18 067 € -2,0 % -120,8 % 87 071 € 870 134 €
Muut toimintatuotot 3 052 629 € 1 752 204 € 57,4 % 163,5 % 664 872 € 2 274 085 €
Valmistus  omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 7 917 039 € 4 291 106 € 54,2 % 28,7 % 3 335 207 € 7 119 574 € 
Henki löstökulut -8 592 620 € -5 526 110 € 64,3 % -2,8 % -5 683 424 € -8 682 098 €
Palvelujen ostot -190 528 992 € -126 010 410 € 66,1 % 5,0 % -120 061 774 € -183 375 287 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -500 304 € -404 872 € 80,9 % 62,3 % -249 505 € -422 839 €
Avustukset -3 509 000 € -2 508 944 € 71,5 % 5,7 % -2 372 562 € -4 341 585 €
Muut toimintakulut -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 €
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3.2.5 Kaupunginhallitus - Kaupunginkanslia   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset tavoit-
teet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toimen-
pide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

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

Käyttötalouden tar-
kempi seuranta kuukau-
sittain 

Talousar-
viossa py-
syminen 

Talousar-
viosssa on py-
sytty. 

Kesken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

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

31.12.2018 
= x-10% ka-
lenteripv, x 
pv/palvelus-
suhde Sijais-
kulujen puo-
littaminen 

Sairauspoissaolojen tar-
kempi seuranta, sai-
rauslomasijaisia ei pal-
kata lyhyiden sairauslo-
mien ajaksi 

Sairauslo-
mapäivien 
lukumäärä 
ja sairaus-
lomasijais-
ten kus-
tannukset 

Sairauslomati-
lastoja ei ollut 
käytettävissä. 
Sijaisia ei ole 
palkattu. 

Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 0 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Työriskien arvi-
ointi/Pro24 

Työtapa-
turmien lu-
kumäärä 

Ei työtapatur-
mia. 

Kesken 

 
4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = 
14,6 kpl 

Määräaikaiset 
= 0 kpl  

Yhteensä = 
14,6 kpl 

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

Eläkkeelle siirtyvien va-
kanssien täyttöä ja 
määräaikaisten palk-
kaamista harkitaan kriit-
tisesti 

Henkilös-
tön luku-
määrä 

Asiakaspalvelu-
tiimistä jäänyt 
eläkkeelle kaksi 
henkilöä. 

Kesken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväisyys 
palveluihin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden 
vähentämi-
nen 

Säännölliset asiakasky-
selyt 

Asukkai-
den tyyty-
väisyys 
palveluihin 
> 3,5 

 
Ei aloitettu 

 

6. Työtyytyväi-
syys 

Vuoden 2017 
kyselyn tulok-
set 

Työhyvin-
voinnin pa-
raneminen 
vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

Tiedonkulun parantami-
nen. Kehityskeskustelu-
jen käyminen. 

Viikkopala-
verien/in-
fojen luku-
määrä. 
Käytyjen 
kehitys-
keskuste-
lujen 
määrä. 

Viikkopalave-
reita järjestetty 
säännöllisesti. 

Kesken 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palvelutuotannossa 
hyödynnetään digi-
talisaation mahdol-
lisuuksia ja kehite-
tään kuntalaisille 
sähköisiä palveluja 

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

Tiedonohjaussuun-
nitelman (TOS) laa-
dintatyön jatkami-
nen ja käyttöönotto 
vaiheittain. Sähköi-
sen allekirjoituksen 
käyttöönottaminen. 
Siirtyminen Totaali 
yhteystietojen yllä-
pitojärjestelmän 
käyttöön.  

Kyllä / ei TOS:n laadintaa jat-
ketaan. Sähköisen 
allekirjoituksen ohjel-
misto hankittu. Yh-
teystietojen ylläpitö-
työkalu Fonecta To-
taali otettu käyttöön. 

Kesken 

 

Palveluprosessien 
selkeys ja asiakas-
lähtöisyys 

Kaikkien toimialo-
jen asiakaspalvelun 
keskittäminen yh-
teen palvelupistee-
seen. 

Asiakaspalvelun 
henkilöstön osaa-
misen laajentami-
nen ja siirtyminen 
asiakaspalvelutii-
miin. Aluetoimisto-
verkoston kriittinen 
tarkastelu. 

Asiakaspalautteet Lohtajan ja Ullavan 
aluetoimitopalvelut 
siirtyneet palvelupis-
teiksi kirjastoihin. 

Kesken 

 

Kokkola luo toimi-
vaa verkostoa sote- 
ja maakuntapalve-
luissa sekä tekee 
tiivistä yhteistyötä 
sidosryhmien 
kanssa palvelujen 
järjestämisessä 

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

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

Kyllä / ei 
 

Ei aloi-
tettu 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 
 
  
Talous 
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3.2.6 Kaupunginhallitus - Talous- ja tietohallintopalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset tavoit-
teet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toimen-
pide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

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

Ajantasainen ja nopea 
raportointi, muutoksiin 
reagointi 

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

Raportointi on 
tehty tavoiteai-
kataulussa. 

Toteutunut 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

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

31.12.2018 
= x-10% ka-
lenteripv, x 
pv/palvelus-
suhde Sijais-
kulujen puo-
littaminen 

Työympäristön ja työ-
tyytyväisyyden paranta-
minen yhteisten palave-
reiden ja keskusteluiden 
kautta. Varhainen puut-
tuminen ja kehityskes-
kustelut. 

Dokumen-
toidut kehi-
tyskeskus-
telut ker-
ran vuo-
dessa. 
Sairaus-
poissaolo-
jen määrä. 

Tiimikehitys-
keskustelut 
käydään syk-
syllä. Kesän ai-
kana useat pit-
kät sairauslo-
mat lisänneet 
poissaolopäi-
viä. 

Ei toteutunut 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 0 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Riskien kartoitus ja en-
nakointi. 

Työtapa-
turmien 
määrä. 

Ei työtapatur-
mia. 

Toteutunut 

 
4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = 36 
kpl 

Määräaikaiset 
= 3 kpl  

Yhteensä = 39 
kpl 

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

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

Henkilös-
tömäärä ja 
-budjetin 
toteutumi-
nen. 

Keväällä elä-
köityneen hen-
kilön tehtävät 
jaettu uudel-
leen. 1 irtisa-
noutuneen ti-
lalle ei palkattu 
uutta. 

Kesken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväisyys 
palveluihin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden 
vähentämi-
nen 

Sähköisen palautejär-
jestelmän hyödyntämi-
nen. 

Negatiivi-
set palaut-
teet 0 kpl. 

Ei palautteita. Toteutunut 

 

6. Työtyytyväi-
syys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulok-
set 

Työhyvin-
voinnin pa-
raneminen 
vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

Toimenpidesuunnitel-
mien toteuttaminen ja 
seuranta. 

Työhyvin-
vointiky-
selyn tu-
lokset, tu-
losten pa-
rantumi-
nen kehi-
tyskoh-
teissa. 

Tulokset käyty 
läpi. Toimenpi-
dekeskustelut 
syyskuussa. 
Positiivista ke-
hitystä ko-
ronaongelmista 
huolimatta. Etä-
työ muuttanut 
vuorovaikutuk-
sen keinoja. 

Kesken 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

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

Talousuunnittelun 
tehostaminen ja 
konsernilaskennan 
kehittäminen. 

Prosessien ja toi-
minnanohjausjär-
jestelmän ominai-
suuksien parempi 
hyödyntäminen. 
Prosessikuvausten 
tarkentaminen ja 
virhemahdollisuuk-
sien tunnistaminen. 

Tehtäväkuvien päi-
vittäminen osana 
prosessikuvauksia. 

Tehtävänkuvia käyty 
läpi ja täsmennetty 
vastuita ja työnjakoa. 

Toteutu-
nut 

 

Palvelutuotannossa 
hyödynnetään digi-
talisaation mahdol-
lisuuksia ja kehite-
tään kuntalaisille 
sähköisiä palveluja 

Robotiikan ja auto-
maation lisääminen 
taloushallinnon pro-
sesseissa. 

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

Ostolaskujen säh-
köistyksen lisäämi-
nen edelleen. 

Sähköisten palvelu-
kanavien käytön li-
sääminen tiedotta-
misella ja kampan-
joinnilla. Toimivan 
portaalin käyttöön-
otto sähköisten las-
kujen vastaanot-
toon pieniltä toimit-
tajilta. Automaation 
hyödyntämismah-
dollisuuksien jat-
kuva kartoitus. 

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

Automaatiohank-
keiden toteuttami-
nen (3 robottitoi-
mintoa käyttöön 
vuonna 2021) 

Robotiikan käyttöön-
otto jatkunut. Osto-
laskut lähes täysin 
sähköisiä. 

Kesken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan talouden-
pito on vastuullista 

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

Vaihtoehtolaskel-
mien tuottaminen ja 
vaikutusten arvi-
ointi. 

Talousuunnittelun 
pitkäjänteisyyden li-
sääminen 2-5 vuo-
den aikajanalla. 
Raporttien ja en-
nusteiden kehittä-
minen. 

Kassavirtapohjai-
nen pts otettu käyt-
töön. Kyllä/Ei. 

Taloussuunnittelu 
vuosille 2022-2024 
käynnistetty. Tausta-
laskelmat päivitetty 
ja tavoitteita simu-
loitu. 

Toteutu-
nut 

 

Kokkolan talouden-
pito on vastuullista 

Tulevaisuusske-
naarioden laskemi-
nen eri oletusar-
voilla (kulu- ja tulo-
kasvu). 

Kaupungin talou-
den kestokyvyn ar-
viointi. 

Suunnittelupohjien 
ja raamilaskelmien 
kehittäminen. Tun-
nuslukulaskennan 
kehittäminen ja 
seuranta. 

Suunnittelupohjat 
päivitetty. Kyllä/Ei. 

Tehty. Toteutu-
nut 

 

Kokkola tasapai-
nottaa tasettaan 

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

Konsernitaseen 
analysointitapojen 
kehittämiene. 

Omaisuuden mää-
rän, rakenteen ja 
muutosten seu-
ranta taseessa. Ta-
seen omaisuus-
erien tasearvojen 
alaskirjaus selvite-
tään ongelmakiin-
teistöjen osalta. 

Omaisuuden myyn-
titavoitteissa onnis-
tuminen. 

Toimitilaohjelman 
toteuttaminen. 

Vuoden 2020 tilin-
päätöksessä tehtiin 
isot alaskirjaukset 
kiinteistöjen tasear-
voihin. Määrätietoi-
nen omaisuuden 
myynti jatkunut. Ul-
kopuolinen korjaus-
velkaselvitys 

Kesken 
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Taseen tunnuslu-
kujen kehitys pa-
remmiksi. 

Ongelmakiinteistö-
jen tasearvojen 
alaskirjaus tehty. 
Kyllä/Ei 

valmistunut omai-
suuuden hallinnan 
tueksi. 

Kokkolan kaupunki 
on tunnettu hyvästä 
ja korkeatasoisesta 
osaamisesta 

Henkilöstön osaa-
misen kehittäminen 
ja painopisteiden 
sopeuttaminen ta-
loushallinnon työn 
murroksessa. 

Vaativan talouslas-
kennan osaamisen 
lisääminen. Digitali-
saation hyödyntä-
minen. Koulutus-
suunnitelman laati-
minen. 

Koulutussuunnitel-
man laatiminen. 
Kyllä/Ei. 

Koronan takia koulu-
tukset olleet we-
binaareja. Näissä 
oloissa kokonaisval-
taista suunnitelmaa 
on siirretty. 

Kesken 

 

Kaupungin omista-
jaohjaus on enna-
koivaa ja vuorovai-
kutteista 

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

Konserniyhtiöiden 
määrän vähentämi-
nen mm. fuusioiden 
kautta. 

Controller -toimin-
nan hyödyntäminen 
konserniyhtiöiden 
ja emon yhteistoi-
minnassa. Konser-
nilaskennan kehit-
täminen ja konser-
niyhtiöiden tulos-
vaikutusten arvi-
ointi. 

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

Konserniyhtiöiden 
määrä vähentyy. 

Konserniraportti 
kuukausitasolla va-
kiintuu käyttöön. 
Kyllä/Ei. 

Uusi strategiakausi 
käynnistymässä. 
Konserniyhtiöiden 
määrää ja tavoitteita 
tarkennetaan, kun 
omistajaohjauksen 
ohjeet päivityvät. 
Konserniraportointi 
kuukausitasolla ei 
ole vielä vakiintunut. 
Saatu konserniohjel-
maan uusi työväline 
raportoinnin helpot-
tamiseksi. 

Kesken 

 

 
 
Talous 
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3.2.7 Kaupunginhallitus - Elinkeinot ja kaupunkikehitys   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset tavoit-
teet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toimen-
pide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

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

Talousarvion aktiivinen 
seuraaminen ja talous-
arviossa pysyminen 

Kyllä / ei Ollaan pysytty 
talousarviossa.  

Toteutunut 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 = 1 
kalenteripv, 0,2 
pv/palvelu-
suhde Sairaus-
lomasijaisten 
kustannukset 
2017 = 0 € 

31.12.2018 
= x-10% ka-
lenteripv, x 
pv/palvelus-
suhde Sijais-
kulujen puo-
littaminen 

Ennaltaehkäisevä toi-
minta mahdollisuuksien 
mukaan, lasten sairas-
taessa hyödynnetään 
etätyön mahdollisuutta.  

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä 

Sairauspoissa-
oloja 11 pv 

Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 0 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Kiinnitetään huomiota 
työturvallisuuteen 

Työtapa-
turmien 
määrä 

Työtapaturmia 
0 

Toteutunut 

 
4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = 8 
kpl 

Määräaikaiset 
= 1 kpl  

Yhteensä = 9 
kpl 

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

Henkilöstösuunnitel-
massa pysyminen 

Kyllä / ei Henkilöstö-
suunnitelmassa 
on pysytty.  

Ei aloitettu 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväisyys 
palveluihin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden 
vähentämi-
nen 

Aktiivinen palautekana-
van käyttö ja viestintä 

Palauttei-
siin vas-
taaminen 
3-5 vuoro-
kauden si-
sällä 

Palautteisiin on 
vastattu välittö-
mästi. 

Toteutunut 

 

6. Työtyytyväi-
syys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulok-
set 

Työhyvin-
voinnin pa-
raneminen 
vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

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

Työhyvin-
vointiky-
selyn tu-
lokset  

Tiimivalmennus 
on ollut käyn-
nissä ja saate-
taan loppuun 
syksyn aikana.  

Kesken 

 

 
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen 
tavoite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palveluproses-
sien selkeys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

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

Edistetään elinkei-
noelämän ja kau-
punkiorganisaation 
vuorovaikutusta 
hankintoihin liit-
tyen.  

Meeting point-ta-
pahtumaan osal-
listuminen, 
Cloudia pienhan-
kintajärjestelmän 
käytön laajenta-
minen kaupunki-
organisaatiossa.  

kyllä/ei 

Kokkola Material Weekin val-
mistelutyö aloitettu ja osana 
viikkoa toteutuu myös Mee-
ting Point. 

Kes-
ken 

 

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

Aktiivinen Invest 
In -toiminta 

Kruunupyynharjun 
kaavoitus valmiina 

Toimenpiteiden 
toteutuminen 

kyllä / ei 

Kaavoitus on käynnistetty ja 
alueen markkinointimateriaa-
lia on kehitetty eteenpäin. 

Kes-
ken 

 

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

Digitaalisen tulo-
muuttopalvelun 
kehittäminen 

Talent Coastline 
Employment hank-
keen toteuttaminen 
sekä Info Finland 
palvelun hyödyntä-
minen. 

kyllä / ei My Kokkola -alustan toimittaja 
on valittu ja sisältöjen raken-
taminen on aloitettu. Alueelli-
sia yhteisiä kv-osaajien ver-
kostoitumis- ja rekrytilaisuuk-
sia on suunniteltu yhdessä 
Talent Coastline -ekosystee-
min kanssa. TEM on myöntä-
nyt rahoituksen maahanmuut-
tajien tieto-, neuvonta- ja oh-
jauspalveluhankkeeseen ja 
maahanmuuttajakoordinaatto-
rin toimi on täytetty.  

Kes-
ken 

 

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

Kaupungin elin-
keinoneuvonta 
on yrityslähtöistä 
sekä ilmiöitä ja 
trendejä luotaa-
vaa 

Neuvontatyö ja yri-
tyskehittäminen 

Asiakaskontak-
tien määrä min. 
200kpl/yrityske-
hittäjä 

Asiakastyytyväi-
syys palveluihin 
vähintään 4/5 

202 kpl/yrityskehittäjä  

Asiakastyytyväisyys 4,5 

Kes-
ken 

 

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

Kaupungin elin-
keinoneuvonta 
on yrityslähtöistä 
sekä ilmiöitä ja 
trendejä luotaa-
vaa 

Aloittavien yrittä-
jien neuvonta 

Uusyritystoimin-
nan asiakkaiden 
määrä 100 kpl/v 

98 asiakasta Kes-
ken 

 

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

Kaupungin elin-
keinoneuvonta 
on yrityslähtöistä 
sekä ilmiöitä ja 
trendejä luotaa-
vaa 

Kasvun tai kan-
sainvälistymisval-
miuksien edistämi-
nen 

Aktiviteettien 
määrästä tavoit-
teena 51 % liit-
tyen kasvun tai 
kansainvälisty-
misvalmiuksien 
edistämiseen. 

62 % Toteu-
tunut 

 

Asukkaiden ter-
veyden ja hyvin-
voinnin edistämi-
nen 

Liiketoiminnal-
taan monipuoli-
nen urheilu- ja ta-
pahtumapuisto. 

Liiketoimintamah-
dollisuuksien var-
mistaminen ja ke-
hittäminen 

Toimenpiteet to-
teutuneet kyllä / 
ei 

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

Kes-
ken 

 

Kokkolan mai-
neen nostaminen 
sivistyskaupun-
kina 

Tiivis yhteistyö 
elinkeinoelämän 
ja kampusalueen 
välillä. 

Vuorovaikutuksen 
kehittäminen ja yl-
läpitäminen elinkei-
noelämän, koulu-
tusorganisaatioi-
den ja kaupungin 
välillä 

Tilaisuuksia on 
järjestetty kyllä/ei 

Kaupunki on osallistunut 
Centria-ammattikorkeakoulun 
uusien opiskelijoiden orien-
taatiopäiviin. Yhteydenpitoa 
koulutusorganisaatioihin on 
tiivistetty ja yhdessä on etsitty 
keinoja tukea opiskelijoiden 
työllistymistä alueelle.  

Toteu-
tunut 
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Ekosysteemisopimuksen mu-
kainen ensimmäinen hanke-
hakukierros on toteutettu. 
Hankerahoitusta myönnettiin 
kolmelle hankkeelle. Ekosys-
teemisopimuksen johtoryhmä 
on kokoontunut kolme kertaa.  

Kosek on tiivistänyt yhteis-
työtä Centrian TKI toimintojen 
kanssa ja vuorovaikutus on 
säännöllistä. 

Kokkolan mai-
neen nostaminen 
sivistyskaupun-
kina 

Yrittäjyyskasva-
tuksen roolin 
vahvistaminen 

Alueellisen yrittä-
jyyskasvatus -
hankkeen käynnis-
täminen 

Hanke käynnisty-
nyt 

Kyllä / ei 

Hanke on saanut myönteisen 
päätöksen päärahoittajalta ja 
hanke on käynnistynyt.  

Toteu-
tunut 

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

Alueen osaa-
mista ja tutki-
musta tukevan 
toiminnan kehit-
täminen 

Kuntarahoituspro-
sessin sujuvuus 

Hankkeiden kä-
sittelyaika enin-
tään 40 vuoro-
kautta 

Hankeryhmä on käsitellyt elo-
kuun mennessä 26 hanketta. 
Näihin myönteisiä rahoitus-
päätöksiä on tehty 16 kpl.  

Hankkeiden käsittelyaika on 
ollut 20 päivää.  

Toteu-
tunut 

 

Kokkolan ase-
man vahvistami-
nen maakunta-
keskuksena 

Uuden kaupun-
kibrändin jalkaut-
taminen 

Toteutetaan kolme 
markkinointikam-
panjaa (brändin 
lanseeraus, Invest 
In, asukasmarkki-
nointi imagokam-
panja) 

Toteutuu / ei to-
teudu 

Jalkauttaminen ja brändin lan-
seeraus on edennyt suunni-
telmien mukaan. Uusi ilme 
näkyy kauttaaltaan viestin-
nässä.  

Kesän ja syksyn aikana on to-
teutettu some-kampanjoita 
(Kokkolan helmet ja arvonta-
kampanja). Mielikuvakam-
panja Tampereen ja Pirkan-
maan alueella viikoilla 38-39 
Alihankintamessujen aikaan. 
Teemoina yrittäminen, työ, 
opiskelu ja hyvä elämä Kok-
kolassa. Paikallinen Heijastin-
kampanja turvallisuustee-
malla kaikille alakoululaisille.  

Toteu-
tunut 

 

Kokkolan ase-
man vahvistami-
nen maakunta-
keskuksena 

Tunnistetaan ke-
hittämiskohteet 
valtuustokaudelle 
2021-2025 

Kaupunkikeskus-
tan kehittämisen 
arviointi ja mahdol-
linen uudelleenor-
ganisointi tehdyn 
selvityksen poh-
jalta 

kyllä / Ei Arviointityö on aloitettu.  Kes-
ken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

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

Edistetään enna-
koivaa tiedon ja-
kamista kuntalai-
sille 

Tilattavan sähköi-
sen uutiskirjeen 
lanseeraus 

Kyllä / ei Asian valmistelu on vielä kes-
ken.  

Kes-
ken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 
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Kuntaorganisaa-
tiomme on 
muuntautumisky-
kyinen 

Ennakoiva ja 
kaupungin toi-
mintaa ohjaava 
kaupunkistrategia 

Uuden kaupunki-
strategian laadinta 
monikanavaisia 
osallistavia mene-
telmiä hyödyntäen.  

Kaupunkistrate-
gia on valmis 
päätöksentekoon 

kyllä/ ei 

Uuden kaupunkistrategian 
valmistelu etenee suunnitel-
man mukaisesti. Sidosryhmät 
ovat osallistuneet valmiste-
luun ja valtuuston ensimmäi-
nen strategiatyöpaja on pi-
detty elokuussa.  

Kes-
ken 

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on 
muuntautumisky-
kyinen 

Kehittämishank-
keiden yhtenäi-
nen hallinnointi- 
ja toteuttamis-
malli läpi kaupun-
kiorganisaation.  

Kehittämishanke-
kartoitus ja hanke-
ohjeen käyttöön-
otto.  

Kartoitus tehty 

Hankeohjeen jal-
kauttaminen kau-
punkiorganisaa-
tioon 

kyllä/ei 

Kartoitettu eri toimialojen han-
ketoiminnan periaatteita. Han-
keohjeen valmistelu on käyn-
nissä.  

Kes-
ken 

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on 
muuntautumisky-
kyinen 

Viestintäsuunni-
telman sisällyttä-
minen osaksi 
kaupungin avoi-
mempaa vuoro-
vaikutusta.  

Viestintäsuunnitel-
mat on laadittu 
saavutettavuus 
huomioiden kau-
pungin hankkeissa, 
projekteissa sekä 
laajemmissa ohjel-
missa ja kokonai-
suuksissa.  

kyllä/ei Viestintäsuunnitelma on val-
mis ja otettu käyttöön kaupun-
kiorganisaatiossa.  

Toteu-
tunut 

 

 
Talous 
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3.2.8 Kaupunginhallitus - Työllisyyspalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset tavoit-
teet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

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

talousarviossa py-
syminen 

toteuma Työllisyyspalvelut 
ovat pysyneet to-
teuman suhteen 
vahvistetussa ta-
lousarviossa.  

Toteutunut 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2018 = 
0 kalenteripv, 
0 pv/palvelu-
suhde Sairaus-
lomasijaisten 
kustannukset 
2017 = 0 €. 

Työllisyyspal-
velujen henkilö-
kunta 0 sairas-
lomapäivää 

Työllistetyt 179 
sairaslomapäi-
vää 

31.12.2018 
= x-10% ka-
lenteripv, x 
pv/palvelus-
suhde Sijais-
kulujen puo-
littaminen 

työn ja vapaa-ajan 
yhteensovittaminen 

poissaolot Koko vastuualu-
eella osavuosikat-
sauksen ajalta 1 
sairauspoissaolo-
päivä ja harkin-
nanvaraisen työl-
listämisen osalta 
17 päivää 

Toteutunut 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2018 = 
0 kalenteripv 
työllisyyspalve-
lujen henkilö-
kunta 

Työllistetyt 30 
kalenteripäivää 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

noudatetaan työtur-
vallisuudesta an-
nettuja ohjeita ja 
määräyksiä 

työtapatur-
mat 

Populuksen kautta 
tietoa ei vielä saa-
tavilla.  

Kesken 

 

4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = 
2,5 kpl 

Määräaikaiset 
= 1 kpl  

Yhteensä = 
3,5 kpl 

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

henkilöstösuunni-
telman toteuttami-
nen 

työsuhtei-
den laatu 

Työllisyyspalvelui-
hin palkattiin 
kolme (3) uutta 
työhönvalmentajaa 
määräaikaisiin työ-
suhteisiin toteutta-
maan työllisyyden-
hoidon kuntakokei-
lua omavalmenta-
jina.  

Kesken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväisyys 
palveluihin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden 
vähentämi-
nen 

jatkuva asiakaspa-
lautteen keräämi-
nen 

saatu pa-
laute 

Asiakkailta saatui-
hin palautteisiin 
reagoidaan nope-
asti. Niitä ei ole 
tullut.  

Toteutunut 

 

6. Työtyytyväi-
syys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulok-
set 

Työhyvin-
voinnin pa-
raneminen 
vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

kehityskeskusteluja 
pyritään käymään 
säännöllisesti työ-
tehtäviin sidottuna, 
ei vain kerran vuo-
dessa 

tiimin työhy-
vinvointitu-
lokset 

Työllisyyspalvelu-
jen osalta on kaksi 
vastaajaa, joten 
raporttia ei muo-
dostu. Lähiesimies 
pitää omia tiimejä 
ja käy läpi uusia 
tehtävänkuvia, 
jotta työhyvinvoin-
nin osalta ollaan ti-
lanteen tasalla. 

Kesken 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

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

Tehdään enna-
koivaa työllistämis-
toimintaa 

Huomioidaan työlli-
syyden kuntakokei-
lun ulkopuolelle 
jäävien työttömien 
työnhakijoiden työl-
listäminen. 

Palveluvaihtoeh-
tojen kartoittami-
nen yhteis-
työssä muiden 
toimijoiden 
kanssa 

Kyllä / Ei 

Olemassa olevia palve-
luita sekä asiakkaiden 
palvelutarpeita on kar-
toitettu. Työtä on tehty 
yhteistyössä sidosryh-
mien kanssa ja on syn-
tynyt selkeitä alaprojek-
teja kokeilun eri kohde-
ryhmille. (erityisenä pai-
nopisteenä työmarkki-
natuen kuntaosuuden 
piirissä olevat). 

Toteutu-
nut 

 

Kokkola luo toimi-
vaa verkostoa sote- 
ja maakuntapalve-
luissa sekä tekee 
tiivistä yhteistyötä 
sidosryhmien 
kanssa palvelujen 
järjestämisessä 

Tiivistää yhteistyötä 
eri toimijoiden 
kanssa paremman 
asiakaspalvelun 
saavuttamiseksi 

Vastuualue on ak-
tiivisesti mukana 
työllisyyttä tukevien 
hankkeiden sisällön 
suunnittelussa.  

Hankkeiden si-
sällöt vastaavat 
palvelutarvetta. 

Yhteispalavereita on pi-
detty kymmenittäin ko-
keiluja tukevien hank-
keiden kanssa (mm. 
Centria, Yliopistokes-
kus, KPEDU). Työlli-
syyspalveluiden tiimi ol-
lut aktiivisesti mukana 
hankeryhmissä ja ver-
kostostoissa. Yhteiset 
palvelupolut saatu hyvin 
käyntiin.  

Kesken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Kokkola toimii aktii-
visena kumppanina 
alueen yrityksille; 
tavoitteenaan tukea 
yritysten kasvua, 
kansainvälisyyttä ja 
uusien työpaikko-
jen syntyä 

Työllisyyden kunta-
kokeilun käynnistä-
minen ja työllistä-
misen kehittäminen 
alueellisesti toimi-
vaksi. 

Työllistää työnhaki-
joita ja auttaa heitä 
eteenpäin yksilölli-
sesti eri työllisty-
mistilanteissa 

Työllistettyjen 
määrä sekä työl-
listymistä edistä-
vissä toimenpi-
teissä olevien 
määrä verrat-
tuna v. 2017 
lähtötasoon. 

Yhteistyön tiivistäminen 
Kosekin, TE-toimiston 
ja henkilöstövuokraus-
yritysten kanssa on 
aloitettu. Yritysten työ-
voimapulaan täsmäis-
kuja ja kohdistettua rek-
rytointia kuntakokeilun 
asiakkaista.  

Kesken 

 

Kokkola toimii aktii-
visena kumppanina 
alueen yrityksille; 
tavoitteenaan tukea 
yritysten kasvua, 
kansainvälisyyttä ja 
uusien työpaikko-
jen syntyä 

Työllisyyden kunta-
kokeilun käynnistä-
minen ja työllistä-
misen kehittäminen 
alueellisesti toimi-
vaksi. 

Työllistäminen kun-
taorganisaatiossa 
siten että jatko-
polku löytyy yritys-
sektorilta 

Työllistettyjen 
määrä verrat-
tuna v.2017 läh-
tötasoon. 

Kaupungin roolia työn-
antajana on alettu tutkia 
enenevässä määrin si-
ten, että kaupunki palk-
kaa sopivia työnhaki-
joita, kerryttää heidän 
osaamistaan, saa joko 
työvoimaa itselleen tai 
jatkopoluttaa heitä yri-
tyssektorille. 

Kesken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Tehdään yhteis-
työtä kaikkien kun-
nan toimialojen 
kanssa 

Työtehtäviä työllis-
tettäville ja työhar-
joittelijoille tai työ-
kokeilijoille jokai-
sella kaupunkiorga-
nisaation toi-
mialalla. 

Työllistettyjen 
määrä eri vas-
tuualueilla 

Kunnan vastuu työlli-
syydestä 1.3.2021 läh-
tien mahdollistaa kun-
tien tutkimisen työnan-
tajaroolissa erilaisista 
näkökulmista ja kun-
tainfran kautta. Keskus-
telu tästä on aloitettu.  

Kesken 
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Talous 
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3.2.10 Kaupunginhallitus - Pelastustoimi

Talous 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot       
Maksutuotot       
Tuet ja  avustukset       
Muut toimintatuotot       
Va lmistus  omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 0 0   0 0 
Henki löstökulut 17 047 € -7 614 € -44,7 % 0,5 % -7 573 € -267 213 €
Palvelujen ostot       
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat       
Avustukset       
Muut toimintakulut       

TOIMINTAKULUT 17 047 € -7 614 € -44,7 % 0,5 % -7 573 € -267 213 €

TOIMINTAKATE 17 047 € -7 614 € -44,7 % 0,5 % -7 573 € -267 213 €

3.2.9 Kaupunginhallitus - Käyttövaraus

Talous 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 0 € 0 €   0 € 22 241 €
Maksutuotot       
Tuet ja  avustukset       
Muut toimintatuotot 404 429 € 269 619 € 66,7 % 4,0 % 259 144 € 388 716 €
Valmistus  omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 404 429 € 269 619 € 66,7 % 4,0 % 259 144 € 410 957 € 
Henki löstökulut -137 964 € -82 384 € 59,7 % -1,2 % -83 371 € -118 546 €
Palvelujen ostot -4 190 196 € -2 793 464 € 66,7 % 2,4 % -2 727 645 € -3 631 478 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -15 200 € 0 € 0,0 %  0 € -10 500 €
Avustukset       
Muut toimintakulut -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 €
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3.2.11 Kaupunginhallitus - Henkilöstöpalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset tavoit-
teet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toimen-
pide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

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

Seuranta kuukausittain, 
hankinnat ja käyttö 
suunnitelmassa pysyen 

Osavuosi-
katsauk-
set, talou-
den to-
teuma 
2021 

Taloutta seura-
taan ja on py-
sytty talousarvi-
ossa. 

Kesken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

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

Sairauspois-
saolojen vä-
hentäminen 
-10% 

Noudatetaan kaupungin 
malleja (Kehityskeskus-
telut, Työkyvyn aktiivi-
nen tuki, Polku vastuul-
liseen työkäyttäytymi-
seen jne.). Hyvä yhteis-
työ työterveyhsuollon 
kanssa. 

Sairaus-
poissaolot 
2021 

Sairauspoissa-
oloja ajalla 1-
8/2021 6,7 kpv/ 
työntekijä 

Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 0 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Riskienarvioinnit (vuo-
sittainen päivitys), työ-
turvallisuuskävelyt 

Työtapa-
turmien ai-
heutta-
mien sai-
rauspois-
solojen 
määrä 
2021 

Työtapaturmien 
aiheuttamia 
sairauspoissa-
oloja ajalla 1-
8/2021 0 kpv 

Kesken 

 

4. Henkilöstö-
suunnitelma 

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

Määräaikaiset 
= 1 kpl  

Yhteensä 
= 17,5 kpl (+ 
henkilöstön 
edustajat 5,5) 

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

Suunnitelman toteutta-
minen. 

Henkilös-
tön määrä 
2021. 

Määräaikaisia 
työntekijöitä on 
tarvittu sijaista-
maan ja lisäre-
surssiksi 
palkka- ja hr-
ohjelmiston 
käyttöönotto-
projektista joh-
tuen 

Kesken 

 

6. Työtyytyväi-
syys 

Vuoden 2017 
kyselyn tulok-
set 

Työhyvin-
voinnin pa-
raneminen 
vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

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

Työhyvin-
vointiky-
sely 2021 

Säännölliset 
viikkoinfot ja 
työpaikkapala-
verit kuukausit-
tain. 

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 lisä-
apuna. 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden ter-
veyden ja hyvin-
voinnin edistämi-
nen 

Hyvinvointisuunnitel-
man ja raportin laa-
dinnan koordinointi. 

Koordinoi kaupungin 
hyvinvointisuunnitel-
man laatimista ja sen 
toteuttamista. 

Hyvinvointi-
kertomus 
2020 

Hyvinvointiraortti 2020 val-
mis ja suunnitelma 2021 
laadittu. 

Toteu-
tunut 

 
ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan kau-
punki on pidetty 
ja houkutteleva 
työnantaja 

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

Työhyvinvointikyselyn 
toteuttaminen 

Työhyvin-
vointiky-
selyn vas-
tauspro-
sentti 2021 

 
Ei 
aloi-
tettu 

 
Kokkolan kau-
punki on pidetty 
ja houkutteleva 
työnantaja 

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

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

Epäasialli-
sen käyttäy-
tymisen 
/kiusaami-
sen koke-
mukset vä-
henevät. 
Työhyvin-
vointikysely. 

Työhyvinvointikyselyssä 
2020 epäasiallisen kohtelun 
tapaukset vähentyneet kai-
kilta osin merkittävästi. 

Kes-
ken 

 

Kokkolan kau-
punki on pidetty 
ja houkutteleva 
työnantaja 

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

Uudenlaisen digitaali-
suutta hyödyntävän 
perehdytysmallin (joka 
rakennettu 2020 lo-
pussa päättyvässä Ke-
van puoliksi rahoitta-
massa hankkeessa 
yhteistyössä Verve 
oy:n kanssa) laajenta-
minen hankevaiheen 
pilottien lisäksi muihin 
yksiköihin. 

Henkilöstön 
sitoutumi-
nen ja hy-
vinvointi. 
Työhyvin-
vointikysely.  

Hanke on päättynyt, juurrut-
tamisvaihe alkanut/ kesken. 

Kes-
ken 

 

Kokkolan kau-
punki on pidetty 
ja houkutteleva 
työnantaja 

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

Toteutuneet 
koulutukset 
ja koulutuk-
seen osal-
listuneiden 
esimiesten 
määrä 

Kolme lähiesimieskoulutuk-
sen ryhmää toteutunut, nel-
jäs ryhmä aloittamassa. 

Kes-
ken 

 

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

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

Tarveperusteisen kou-
lutussuunnitelman laa-
timinen.  

Koulutus-
suunni-
telma. 

 
Kes-
ken 

 

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

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

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

  
Kes-
ken 
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Talous 
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3.2.12 Ympäristöterveyslautakunta - Ympäristöterveydenhuolto   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset tavoit-
teet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toimen-
pide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

Tulot: 1 570 
173 € 

Menot: -2 477 
802 € 

Netto: -907 629 
€ 

Investoinnit: 0 € 

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

Toiminnan sopeuttami-
nen talousarvioon 

Talousar-
vion to-
teuma 
2021. 

Toimintatuotto-
jen toteutuma 
64,3 % 

Toimintakulujen 
toteutuma 61,3 
% 

Toimintakate 
56,1 % 

Kesken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 = 
302 kalente-
ripv, 
10,1 pv/palve-
lusuhde. Sai-
rauslomasijais-
ten kustannuk-
set 2017 = 9 
073 €. 

  

31.12.2018 
= x-10% ka-
lenteripv, x 
pv/palvelus-
suhde Sijais-
kulujen puo-
littaminen 

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

Sairaus-
poissaolo-
päivät 
2021  

Sijaiskulut 

XX pv Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 
0 kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Riskiarvioinnit ajan ta-
salla. Toimenpidesuun-
nitelma toteutetaan. 

Työtapa-
turmat 
2021 

0 pv Kesken 

 
4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = 
28 kpl 

Määräaikaiset 
= 2 kpl  

Yhteensä = 
30 kpl 

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

Suunnitelman toteutta-
minen. 

Henkilös-
tön määrä 
2021. 

Vakituiset: 26 

Määräaikaiset: 
6 

Kesken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväisyys 
palveluihin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden 
vähentämi-
nen 

Aktiivinen asiakastyyty-
väisyysseuranta. Val-
vontatehtäviä suoritta-
essa kaikki asiakkaat 
huomioidaan siten, että 
he kokevat saaneensa 
asiallisen ja oikeuden-
mukaisen kohtelun. 

Saatu pa-
laute. 

Asiakastyyty-
väisyyskysely-
jen perusteella 
terveysvalvon-
nan ja eläinlää-
kintähuollon 
palveluista ol-
laan pääsään-
töisesti tyyty-
väisiä. 

Kesken 

 

6. Työtyytyväi-
syys 

Vuoden 2020 
kyselyn tulok-
set 

Työhyvin-
voinnin pa-
raneminen 
vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

Tyky-toiminta ja sään-
nölliset kehityskeskus-
telut 

Pidetty 
Tyky-toi-
minta ja 
kehitys-
keskuste-
lut. Työtyy-
tyväisyy-
den kehi-
tys. 

 
Ei aloitettu 
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Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 

Vastuualueen henkilömäärää on vähennetty yhdellä henkilötyövuodella. Sähköisien lomakkeiden kehittäminen on jatku-
nut. Eläinlääkintähuollon valvontatehtävistä on sähköinen palautejärjestelmä 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 
 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palveluissa 
korostetaan 
asukas- ja 
asiakaslähtöi-
syyttä ja pal-
veluraken-
netta kehite-
tään kuntata-
louden eh-
doilla 

Sähköiset asiointi-
palvelut otetaan 
käyttöön ympäristö-
terveyenhuollossa. 

Joustava viestintä. 

Sähköisiä asiointipal-
veluja kehitetään 
edelleen yhteis-
työssä tietohallinnon 
kanssa. Tiedottami-
nen facebookissa ja 
netissä. Tiedotteita 
ja ennakkotietoa val-
vonnasta annetaan 
aktiivisesti tiedoitus-
välineille ja valvonta-
kohteille.  

Lomakkeiden käyt-
töönotto. 

Annettujen tiedot-
teiden määrä. Tie-
dottamisen kehi-
tys.  

Sähköinen palautejärjes-
telmä eläinlääkintähuollon 
valvontatehtävistä on 
otettu käyttöön 1.7.2021. 

Kes-
ken 

 

Palvelupro-
sessien sel-
keys ja asia-
kaslähtöisyys 

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

Päätösprosessien 
seuranta ja tarvitta-
vat toimenpiteet. 

Tilasto poikkeusta-
pauksista. 

Tavoitteena on että il-
moituksien käsittelyaika 
on alle 14 päivää. To-
teutumisaste on 85 % 

Kes-
ken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden 
terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistäminen 

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

Vaikuttava valvonta 

Omavalvonnan tuke-
minen talousveden 
tuotannossa ja jake-
lussa. 

Valvontasuunnitel-
man toteutuminen 
suunnitelmassa esi-
tettyjen tavoitteiden 
mukaisesti.  

Valvontasuunnitel-
man toteutumisen 
seuranta. 

> 95 % C tai D ar-
vosanan toimijoista 
on saanut seuraa-
vassa tarkastuk-
sessa A tai B arvo-
sanan.  

Riskiarvioinnin hy-
väksymispäätök-
set. 

Valvontasuunnitelman 
mukaisesta valvonnasta 
43 % on toteutunut. Koro-
natilanne vaikuttaa tulok-
seen. 18 % toimijoista on 
korjannut todettuja puut-
teita seuraavassa tarkas-
tuksessa. Uusintatarkas-
tus ei ole tehty kaikissa 
kohteissa. Vesilaitoksien 
riskiarvioinnit ovat jatku-
neet.  

Kes-
ken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kuntaorgani-
saatiomme 
on muuntau-
tumiskykyi-
nen 

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

Ympäristöterveyden-
huollon toimitilatar-
vetta tarkastellaan. 
Koulutussuunnitel-
man toteutuminen. 
Toiminnan kehittämi-
nen palautteiden ja 
tilastojen perusteella.  

Saadut palautteet. 
Palvelut vastaavat 
kysyntä.  

Sopivat yhteiset tilat prak-
tikkoeläinlääkäreille, joilla 
on kanta-Kokkola ja Kruu-
nupyy vastuualueinaan, 
on selvityksen alla.  

Kes-
ken 
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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

Myyntituotot 2 583 776 € 1 293 139 € 50,0 % 4,7 % 1 234 813 € 2 077 593 €
Maksutuotot 3 349 700 € 1 968 844 € 58,8 % 20,8 % 1 630 284 € 2 961 183 €
Tuet ja  avustukset 587 300 € 2 079 031 € 354,0 % 40,5 % 1 479 407 € 1 315 269 €
Muut toimintatuotot 1 213 140 € 600 122 € 49,5 % 51,6 % 395 794 € 1 026 288 €
Valmistus  omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 7 733 916 € 5 941 137 € 76,8 % 25,3 % 4 740 299 € 7 380 334 € 
Henki löstökulut -62 183 599 € -43 337 677 € 69,7 % 8,4 % -39 991 454 € -60 507 007 €
Palvelujen ostot -14 441 802 € -9 490 497 € 65,7 % 5,5 % -8 996 967 € -13 400 774 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -2 489 110 € -1 727 188 € 69,4 % 9,7 % -1 573 767 € -2 173 591 €
Avustukset -6 594 800 € -4 374 547 € 66,3 % -0,6 % -4 400 677 € -6 476 865 €
Muut toimintakulut -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 €
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3.2.14 Sivistyslautakunta - Sivistyskeskus   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso Kaupunkistra-

tegian tavoite 
Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

 
Talousarviossa 
pysyminen, 
seuranta kuu-
kausittain 

Vastuualueen toi-
minnan toteuttami-
nen siten, että käyt-
tötalous pysyy kau-
punginvaltuuston 
vahvistaman ta-
lousarvion sisällä. 

Talousar-
vion toteu-
tuma % 

Toimintakatteen toteu-
tuma on 68,8 %, joka on 
ajanjaksoon nähden ta-
voitteiden mukainen. 

Kes-
ken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 
= 231 kalente-
ripv, Sairauslo-
masijaisten 
kustannukset 
2017. 

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

Henkilöstön hyvin-
voinnin seuranta. 
Työn mitoituksen 
tarkastelu. 

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä. 

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

Kes-
ken 

 

3. Työtapa-
turmat 

31.12.2017 = 0 
kalenteripv 

Työtapaturmia 
ei tapahdu 

Pidetään vuoden 
2017 työtapaturma-
taso = 0 

Työtapatur-
mien määrä 

Ei työtapaturmia vuoden 
2021 aikana 

Kes-
ken 

 
4. Henkilös-
tösuunni-
telma 

Vakituiset = 11 
kpl 

Määräaikaiset 
= 0 kpl  

Yhteensä = 11 
kpl 

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

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

Vakituisten 
ja määräai-
kaisten pal-
velussuhtei-
den määrä 

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

Toteu-
tunut 

 

5. Asiakas-
tyytyväisyys 
ja asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväisyys 
palveluihin 

Asukkaiden 
tyytyväisyys 
palveluihin > 
3,5 

Säilytetään kunta-
laiskyselyissä sama 
tulostaso kuin 
Arttu2 -tutkimuk-
sessa 2017 

Kuntalaisky-
selyjen tu-
lokset stra-
tegiakau-
della 

Kuntalaiskysely 2020 tu-
lokset on käsitelty. Sivis-
tystoimen osalta kunta-
laisten mielipide palvelu-
jen hoidosta ja saavutet-
tavuudesta on kaikkien 
palvelujen osalta yli 3,5. 

Toteu-
tunut 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 
2019 kyselyn 
tulokset 

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

Vastuualueelle laa-
ditaan vuosittainen 
työhyvinvointisuun-
nitelma 

Työhyvin-
vointiky-
selyn tulok-
set 

Sivistyskeskuksen työ-
hyvinvointikyselyn tulok-
set on käsitelty henkilös-
tön kanssa ja niiden 
pohjalta on laadittu sivis-
tyskeskuksen hyvinvoin-
tisuunnitelma. Yleisesti 
ottaen työhyvinvointi on 
säilynyt aiemmalla hy-
vällä tasolla. 

Kes-
ken 

 

  
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistra-
tegian tavoite 

Vastuualueen 
tavoite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

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

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

Sivistystoimen or-
ganisaatiota kehi-
tetään sivistyspal-
velujen kehittämis-
työryhmän työn 
sekä kehittämis-
suunnitelman arvi-
oinnin pohjalta. 

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

Kehittämissuunnitelman arviointi 
tehdään syksyllä 2021. 

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

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

Aktiivinen toimimi-
nen LAPE-yhteis-
työ-ryhmässä ja 
yhdyspintapalvelu-
jen kehittäminen 
ajoissa sotemuu-
tosta ennakoiden. 

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

Sivistyskeskuksen edustaja on 
osallistunut kaikkiin LAPE-yh-
teistyöryhmän kokouksiin. 

Toteutu-
nut 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden ter-
veyden ja hy-
vinvoinnin edis-
täminen 

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

Palvelujen kehittä-
minen sivistystoi-
men kehittämis-
suunnitelman mu-
kaisesti. Toimiva 
kumppanuus kult-
tuurilaitosten ja yh-
teisöjen kanssa ja 
kuntalaisten akti-
vointi omaehtoi-
seen harrastustoi-
mintaan. 

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

Kehittämissuunnitelma arvioi-
daan syksyllä 2021. Kaupungin 
Hyvinvointikertomus vuodelta 
2020 on valmistunut ja käsitelty 
vuoden 2021 aikana. 

Kesken 

 

Lapsen oikeuk-
sien ja lapsiys-
tävällisyyden 
edistäminen 

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

Lapsiystävällinen 
kunta -mallin toi-
mintasuunnitelman 
toteuttaminen. 

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

Lapsiystävällinen kuntatoiminta-
suunnitelmaa on käsitelty nuori-
sovaltuustossa ja lapsivaltuus-
tossa ja se tulee sivistyslauta-
kunnan käsittelyyn syksyllä 
2021. 

Kesken 

 

Kokkolan ase-
man vahvista-
minen maakun-
takeskuksena 

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

Koulutuksen laa-
tua, tasa-arvoa ja 
tuloksellisuutta 
edistetään hanke-
rahoituksen avulla. 
Oppimisympäristö-
jen kehittämistyö 
perustuu pedago-
giikan kehittämi-
seen ja rohkeaan 
uudistumiseen  

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

Koulujen toiminnan arvioinnit on 
toteutettu keväällä 2021. Ko-
ronahaasteista huolimatta turval-
lisuudentunne koettiin hyväksi 
kaikkien arviointiin osallistunei-
den ikäluokkien osalta. Koronati-
lanteesta johtuen otettiin digi-
harppauksia. Koulujen tvt-lait-
teistoihin ollaan pääosin tyytyväi-
siä. Koulujen pihojen ja ympäris-
tön käyttö aiheutti eniten kritiik-
kiä. Opetuspalveluilla on käyn-
nissä 31.8.2021 yhteensä 26 
hanketta. Hankkeiden kokonais-
budjetti on: 3 118 734 €. 5/2021 
– 8/2021 on saatu päätös 5 uu-
desta hankkeesta. 

Kesken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

Kokkola tarjoaa 
kuntalaisille 
mahdollisuuden 
kehittää omaa 
asuin- ja 
elinympäristö-
ään 

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

Peruskoulun (1-6 
lk) lapsivaltuuston 
toiminnan vakiin-
nuttaminen. Nuori-
sovaltuuston toi-
minnan ohjaami-
nen. 

Lapsi- ja nuo-
risovaltuusto-
jen kokouk-
sien ja aloit-
teiden määrä. 
Vanhempain-
raatien ko-
kousten 
määrä. 

Lapsivaltuusto on kokoontunut 
vuonna 2021 kolme kertaa ja 
nuorisovaltuusto kahdeksan ker-
taa. Nuorisovaltuusto on tehnyt 
esityksen viranhaltijakummitoi-
minnan käynnistämisestä Kokko-
lassa. Kouluilla toimivat vanhem-
painyhdistykset ja -raadit ovat 
kokoontuneet vaihtelevasti. 

Kesken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kuntaorgani-
saatiomme on 

Sivistyskeskuk-
sen 

Sivistyskeskuksen 
henkilöstön 

Uudistunei-
den 

Sivistystoimen toimintasääntö on 
uudistettu vuoden 2021 aikana 

Kesken 
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muuntautumis-
kykyinen 

organisaatiouu-
distusta jatke-
taan, kehitetään 
positiivista, yh-
teistoiminnallista 
ja valmentavaa 
johtajuutta. 

toimenkuvia tarkis-
tetaan ja vastuu-
alueiden yhteis-
työtä vahvistetaan. 
Esimiesvalmen-
nukset ja täyden-
nyskoulutukset. 

toimenkuvien 
määrä. Esi-
miesvalmen-
nuksien ja nii-
hin osallistu-
jien määrät. 

ja uusi toimintasääntö on astunut 
voimaan 1.8.2021. Tässä yhtey-
dessä on uudistettu muutamien 
viranhaltijoiden ja toimenhaltijoi-
den tehtävänkuvia ja neljä tointa 
on muutettu virkasuhteisiksi. Esi-
miehiä on ohjattu suorittamaan 
lähiesimiestyön ammattitutkin-
toa. Tällä hetkellä tutkintoa suo-
rittaa sivistystoimialalta noin 
kymmenen henkilöä ja muutama 
henkilö on saanut tutkinnon val-
miiksi alkuvuonna. 

 

Kokkolan talou-
denpito on vas-
tuullista 

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

Toimialan talouden 
tasapainotta-
miseksi palvelut 
tuotetaan taloudel-
lisesti ja uudista-
malle toimintata-
poja. Hankerahoi-
tusta haetaan aktii-
visesti. 

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

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

Kesken 

 

Kokkolan kau-
punki on pidetty 
ja houkutteleva 
työnantaja 

Työhyvinvointiky-
selyjen tulosten 
seuranta ja kehit-
tämistoimenpi-
teet 

Sivistyskeskus 
koordinoi vastuu-
alueiden toimenpi-
teitä työhyvinvoin-
nin edistämiseksi 

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

Työhyvinvointikyselyjen tulokset 
on saatu ja niitä on käsitelty yh-
teisessä hyvinvointipajassa. Pa-
jan tulosten perusteella on koos-
tettu sivistyskeskuksen hyvin-
vointisuunnitelma. 

Kesken 

 

 
  
Talous 
 

 

 



2. Osavuosikatsaus 2021 
Kokkolan kaupunki

 35

3.2.15 Sivistyslautakunta - Varhaiskasvatuspalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

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

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

Talousar-
viossa py-
syminen 

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

Kes-
ken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 
= 9851 ka-
lenteripv, 
17 pv/palve-
lusuhde Sai-
rausloma-
sijaisten kus-
tannukset 
2017  

31.12.2018 
= x-10% ka-
lenteripv, x 
pv/palvelus-
suhde Sijais-
kulujen puo-
littaminen 

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

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

Sairauspoissaolojen määrä on li-
sääntynyt edellisen vuoden ta-
sosta. Strategian mukaista tavoi-
tetta on käsitelty johtajien ja työter-
veyshoidon sekä henkilöstöpalve-
lujen kanssa. Sairauspoissaolojen 
kehittymistä seurataan yksiköissä 
ja aina tarvittaessa ryhdytään kau-
pungin mallin mukaisiin toimenpi-
teisiin. Varhaiskasvatuksen sai-
rauslomien määrään on vaikuttanut 
muutaman yksikön sisäilmahaas-
teet sekä koronaohjeistuksien mu-
kaiset poissaolot työstä heti, jos on 
infektion mukaista oireilua. 

Kes-
ken 

 

3. Työtapa-
turmat 

31.12.2017 
= 631 kalen-
teripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

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

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

Työtapaturmien määrä on hiukan 
kasvanut viime vuoden vastaa-
vasta ajankohdasta. Edelleen työ-
turvallisuutta lisääviin välineisiin on 
panostettu. Ennaltaehkäisyn huo-
mioiminen on otettu päivittäiseen 
toimintaan mukaan.  

Kes-
ken 

 

4. Henkilös-
tösuunni-
telma 

Vakituiset = 
428 kpl 

Määräaikai-
set = 150 
kpl  

Yhteensä = 
578 kpl 

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

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

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

  

  

Henkilöstömäärä on kasvanut 
viime vuoden tasosta. Lisäykset 
ovat Vingen päiväkodin työntekijät 
ja muut valtuuston hyväksymään 
henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät 
työntekijät. Lopulliset henkilöstöli-
säykset on käsitellyt ja hyväksynyt 
kaupungin henkilöstösuunnittelu-
työryhmä. Alkuvuoden aikana on 
jonkin verran jouduttu palkkaa-
maan myös sijaisia työntekijöiden 
poissaoloihin. Kesän aikana ei ole 
tarvittu sijaisia kovinkaan paljoa. 
Määräaikaisten työntekijöiden työ-
sopimukset ovat loppuneet touko-
kuulle. 

Kes-
ken 

 

5. Asiakas-
tyytyväisyys 
ja asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunki-
laisten tyyty-
väisyys pal-
veluihin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden 
vähentämi-
nen 

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

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

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

To-
teu-
tunut 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 
2019 kyselyn 
tulokset 

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

Työhyvinvointiky-
selyjen perus-
teella kehittämi-
nen 

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

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

Kes-
ken 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistra-
tegian tavoite 

Vastuualueen 
tavoite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

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

Palveluproses-
sien selkeys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

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

Arviot palve-
luista hyvällä 
tasolla ja var-
haiskasvatus-
sopimuksien 
määrän kehi-
tys. Raporttien 
seuranta 

Asiakastyytyväisyyttä mitattiin arvi-
ointisuunnitelman mukaisesti. Palve-
luihin ollaan tyytyväisiä. Koronapan-
demia ja erilaiset suositukset ja oh-
jeistukset ovat vaikuttanut lasten läs-
näoloihin sekä poissaoloihin. Var-
haiskasvatuksen palveluverkon 
osalta on jatkettu arviointityötä yh-
dessä kaupunkiympäristön kanssa.  

Kes-
ken 

 

Palveluproses-
sien selkeys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

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

Asiakasarvioinnit Arvioinnin kes-
keisten tulok-
sien pysyminen 
hyvällä tasolla 

Keskeiset tulokset ovat pysyneet hy-
vällä tasolla. 

To-
teu-
tunut 

 

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

Lapset pu-
heeksi -mene-
telmän käyt-
töönotto 

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

Koulutetun 
henkilöstön 
määrä 

Alkuvuonna järjestettiin 1 LP-mene-
telmäkoulutus, johon osallistuu 8 var-
haiskasvatuksen työntekijää. Koulu-
tus päättyy 5.5. Uudet koulutukset 
ovat suunniteltu alkavaksi syksyllä. 

Kes-
ken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Kokkolan mai-
neen nostami-
nen sivistys-
kaupunkina 

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

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

Varhaiserityis-
kasvatuksen 
lastenhoitajien 
määrä, laadulli-
nen arvio hen-
kilöstön kyse-
lystä 

Opetus- ja kulttuuriministeriön Co-
vid19 -hankkeen rahoituksen kautta 
on varhaiskasvatukseen saatu 6 var-
haiserityiskasvatuksen lastenhoitajaa 
(velho). Tulokset varhaiserityiskasva-
tuksen palvelujen käyttäjiltä ovat hy-
vällä tasolla. 

To-
teu-
tunut 

 

Asukkaiden ter-
veyden ja hy-
vinvoinnin edis-
täminen 

Liikkumisen 
merkityksen 
huomioiminen 
lapsen päivittäi-
sessä toimin-
nassa 

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

Liikuntavastaa-
vien tapaamis-
ten ja koulutus-
ten määrä, per-
heille suuntau-
tuvien liikunta-
aiheisten ta-
pahtumien 
määrä 

Liikuntavastaavien tapaamisia ja lii-
kuntakasvatukseen liittyviä koulutuk-
sia on ollut 16. Yhteensä osallistujia 
on ollut noin 420 henkilöä. Perheille 
suunnattuja liikunta-aiheisia tapahtu-
mia ei ole koronasta johtuvien syiden 
vuoksi ollut. 

Kes-
ken 

 

Lapsen oikeuk-
sien ja lapsiys-
tävällisyyden 
edistäminen 

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

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

Huomiointi toi-
mintasuunnitel-
missa ja var-
haiskasvatus-
suunnitelman 
päivitys. Positii-
visen pedago-
giikan 

Varhaiskasvatussuunnitelma päivi-
tettiin suunnitelmien mukaan. Yksiköt 
ovat huomioineet LYK-ohjelman ta-
voitteet toimintasuunnitelmissaan. 
Positiivisen pedagogiikan koulutuk-
sen on saanut n. 250 henkilöä. Kou-
lutus mahdollisuus on tarjottu kaikille 
työntekijöille. 

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

koulutuksen 
käyneiden 
määrä. 

Asukkaiden ter-
veyden ja hy-
vinvoinnin edis-
täminen 

Turvallisen kas-
vuyhteisön 
edistäminen 
varhaiskasva-
tuksessa 

Otetaan käyttöön 
yhtenäiset periaat-
teet kiusaamisen 
ehkäisemisessä ja 
puuttumisessa 

Yhteisen toi-
mintamallin toi-
meenpanemi-
nen ja noudat-
taminen eri var-
haiskasvatuk-
sen yksiköissä.  

Jokainen yksikkö on laatinut kiusaa-
misen vastaisen suunnitelman yh-
dessä henkilöstön, lasten ja huolta-
jien kesken. Suunnitelmaa toteute-
taan yksikön toimintasuunnitelman 
mukaan. 

Kes-
ken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

Kokkola tarjoaa 
kuntalaisille 
mahdollisuuden 
kehittää omaa 
asuin- ja 
elinympäristö-
ään 

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

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

Toteutuneiden 
lapsivaikutus-
ten arviointien 
määrä. Valmis-
telussa olevien 
lapsivaikutus-
ten arviointien 
määrä 

Yksi lapsivaikutusten arviointi (lava) 
on valmistelussa. Piispanmäen 
osalta lasten, huoltajien sekä henki-
lökunnan kuuleminen on tehty ja ra-
portti on valmistunut.  

Kes-
ken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

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

Henkilöstön 
osaamisen 
hyödyntäminen 
ja kehittäminen. 

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

Toteutuneiden 
vastuuhenkilö-
ryhmien tapaa-
mis- ja koulu-
tuskertojen 
määrä 

S2-yhdyshenkilöiden ja S2-ydinryh-
män tapaamiset, liikuntavastaavien 
ja liikuntahankkeen ohjausryhmän 
tapaamiset ja koulutukset, digitsemp-
pareiden tapaaminen, yhteensä 8 ti-
laisuutta. 

Kes-
ken 

 

 
 
Talous 
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3.2.16 Sivistyslautakunta - Perusopetus   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

 
Talousarvi-
ossa pysymi-
nen, seuranta 
kuukausittain 

Talousarvion toteu-
tuman kuukausi-
kohtainen arvionti 
ja toimenpiteet. Ta-
lousohjelman ta-
voitteiden toimen-
piteiden valmistelu 
ja toimeenpano. 
Käyttötalouden 
menot suhteessa 
oppilasmäärän ke-
hitykseen. 

Toiminta-
katteen to-
teutuma %. 
Kustannuk-
set € / oppi-
las vuosit-
tain. 

Opetushalli-
tuksen tilas-
tovertailu 
kuntien vä-
lillä vuosit-
tain. 

Perusopetuksen toiminta-
kulujen toteutuma on 70,3 
%. Toimintakatteen toteu-
tuma on 68 %. Henkilöstö-
kulujen kasvu on ollut en-
nakoitua korkeampi. Var-
sinkin sijaisten käyttö on 
ollut paljon korkeampi 
kuin mihin talousarviossa 
on varauduttu. Määrära-
hat eivät tule riittämään, 
lautakunnalle ja edelleen 
kaupunginhallitukselle val-
mistellaan esitys lisämää-
rärahasta. 

Kesken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 
= 6 719 ka-
lenteripv, X 
pv/palvelu-
suhde Sai-
rausloma-
sijaisten 
kustannuk-
set 2017 = 
X €. 

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

Työolosuhteiden 
parantaminen. 
Työhyvinvointipa-
jat, mentorointi, 
työnohjaus, hyvin-
vointijohtaminen. 

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä. 

Sairauspoissaolot ovat 
opetuspalveluissa koro-
nan vuoksi nousseet mer-
kittävästi (opetuspalvelut 
v.2020: 4667, v. 2021: 
5604). Perusopetuksen ja 
lukion tilastot eivät ole eri-
teltävissä. Vuoden 2021 
tilastot eivät ole täysin 
verrattavissa aikaisem-
paan vuoteen. 

Kesken 

 

3. Työtapa-
turmat 

31.12.2017 
= 93 kalen-
teripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Turvallisuuskoulu-
tus ja -suunnitel-
mat 

Työtapatur-
mien 
määrä. 

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

Kesken 

 
4. Henkilös-
tösuunni-
telma 

Vakituiset = 
X kpl 

Määräaikai-
set = X kpl  

Yhteensä = 
X kpl 

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

Henkilöstösuunni-
telman noudattami-
nen / oppilasmää-
rän kasvun suh-
teen. Tarpeellisten 
määräaikaisten 
palvelusuhteiden 
vakinaistaminen. 
Henkilöstömäärän 
mitoittaminen pal-
veluverkkomuutos-
ten yhteydessä. 

Vakinaisten 
ja määräai-
kaisten 
työntekijöi-
den määrä. 
Ryhmä-
määrä. 

Opetuspalvelujen palve-
lussuhteiden määrä: vaki-
naiset 601, määräaikaiset 
225. (henkilöstöyksikön 
toimittama tilasto) Ohjel-
mistomuutoksen vuoksi ei 
ole ollut mahdollista eriyt-
tää perusopetusta omaan 
tilastoon. 

Kesken 

 

5. Asiakas-
tyytyväisyys 
ja asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunki-
laisten tyy-
tyväisyys 
palveluihin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden vä-
hentäminen 

Palveluprosessien 
kehittäminen ja op-
pilaiden sekä huol-
tajien osallistami-
nen ja tiedottami-
nen. Positiivinen 
pedagogiikka.  

Prosessi-
muutoksiin 
liittyvien ky-
selyjen tu-
lokset. 

Sivistystoimen uusi toi-
mintasääntö astui voi-
maan 1.8.2021. Uudistuk-
sen myötä eräät prosessit 
yksinkertaistuivat. 

Kesken 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 
2018 kyse-
lyn tulokset 

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

Työhyvinvointiky-
selyt 

Työhyvin-
vointikysely-
jen keskim. 
tulosten ylit-
täminen 

Työhyvinvointitulokset on 
saatu ja työhyvinvointi-
suunnitelmat ovat tehty 
kouluilla. Työhyvinvointi-
kyselyjen tulokset ovat sa-
malla tasolla kuin aikai-
sempina vuosina. 

Kesken 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

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

Palveluverkkopää-
tösten toteuttami-
nen tehtyjen pää-
tösten mukaisesti 

Yhdistettyjen koulu-
jen (Isokylä, Villa ja 
Kiviniitty) pedago-
gista kehittämistä 
jatketaan. Piispan-
mäen ja Halkokarin 
monitoimitalojen 
suunnittelu jatkuu. 

Kouluyksikköjen 
määrä ja koko. 
Keskimääräinen 
ryhmäkoko. 

Länsipuiston koulun 
toiminta lakkasi 
31.7.2021. Isokylän 
yhtenäiskoulu aloitti 
toimintansa 
1.8.2021. 7-9. luok-
kien kielikylpyopetus/ 
kaksikielinen opetus 
siirtyi Kiviniityn kou-
luun. Mariankadun 
koulu (sairaalakoulu) 
aloitti itsenäisenä 
kouluna.  

Kesken 

 

Palvelutuotannossa 
hyödynnetään digi-
talisaation mahdol-
lisuuksia ja kehite-
tään kuntalaisille 
sähköisiä palveluja 

Edistetään digitaali-
sen opetuksen val-
miuksia ja mahdol-
lisuuksia 

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

Aiheeseen liittyvien 
koulutusten ja nii-
hin osallistuneiden 
määrä.  

TVT-suunnitelman 
päivittäminen on 
aloitettu ja työ ete-
nee syksyn aikana. 
TVT-laitteita on päi-
vitetty tietohallinnon 
kanssa laaditun 
suunnitelman mukai-
sesti sekä toteutettu 
uusia hankintoja 
koulukohtaisesti. 
Qridi-ohjelmaa on pi-
lotoitu hankerahoi-
tuksen avulla n. 40 
opettajan ja n. 600 
oppilaan toimesta ja 
uusia käyttäjiä tulee 
syksyn aikana. 

Toteutu-
nut 

 

Kokkola luo toimi-
vaa verkostoa sote- 
ja maakuntapalve-
luissa sekä tekee 
tiivistä yhteistyötä 
sidosryhmien 
kanssa palvelujen 
järjestämisessä 

Lapset puheeksi -
menetelmän käyt-
töönotto kaikilla 
kouluilla. 

Menetelmäkoulu-
tusten toteuttami-
nen opetus- ja op-
pilashuollon henki-
löstölle 

Menetelmän käyt-
töönottaneiden 
koulujen määrä. 
Lapset puheeksi -
koulutuksen käy-
neiden määrä, käy-
tyjen keskustelujen 
määrä. 

LP-menetelmää on 
käsitelty kevään reh-
toriseminaarissa. 
Menetelmäkoulutuk-
sen on suorittanut 
kuluvan lukuvuoden 
aikana 3 erityisopet-
tajaa/kuraattori/psy-
kologia. Syyskau-
della toteutetaan 
kaksikielinen LP-
koulutus. 

Kesken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Kulttuurikasvatus-
suunnitelman vai-
heittainen toteutta-
minen etenee. 

Kulttuurikasvatus-
suunnitelma ote-
taan käyttöön vuo-
siluokilla 1-3 
(suom.)  

Osallistuneiden 
luokkien ja oppilai-
den määrä 

Kulttuuripolku-pajoi-
hin on osallistunut 6 
luokkaa ja noin 100 
oppilasta. Koronan 
vuoksi osallistuja-
määrät ovat olleet 
toivottua pienempiä.  

Kesken 

 

Lapsen oikeuksien 
ja lapsiystävällisyy-
den edistäminen 

Lapsiystävällinen 
kunta uuden toi-
mintasuunnitelman 
toteuttaminen 

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

Lapsivaltuuston ta-
paamisten 
määrä.  Toteutu-
neet koulutukset ja 
osallistujamäärät. 

Lapsivaltuusto on 
kokoontunut kolme 
kertaa. Kokouksissa 
on käsitelty mm. 
Kokkolan harrasta-
misen Suomen mal-
lia ja esitelty Kokko-
lan kansallista 

Kesken 
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kaupunkipuistoa. 
Lasten oikeuksista 
on järjestetty val-
tuustoseminaari Lap-
siystävällinen kunta 
–teemalla 25.3.2021, 
jossa oli 36 osallistu-
jaa. Lapsiystävällistä 
kuntatoimintasuunni-
telmaa käsiteltiin val-
tuuston strategiase-
minaarissa 26.8.  

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Turvallisen kasvu-
yhteisön edistämi-
nen kouluympäris-
tössä 

Kiusaamisen ehkäi-
semisen ja puuttu-
misen periaatteita 
yhtenäistetään. 
Osallistutaan valta-
kunnalliseen tie-
donkeruuseen ter-
veyden ja hyvin-
voinnin osalta. 

Valtakunnallisten 
hyvinvoinnin ja ter-
veydenedistämisen 
kyselyn tulokset 
(TEA-viisari, Koulu-
terveyskysely) 

Valtakunnalliseen 
kouluterveysky-
selyyn on vastattu 
maalis-huhtikuussa. 
Tulokset saadaan 
syksyllä. Lasten ja 
nuorten hyvinvointia 
on edistetty mm. KO-
HASU-hankkeen 
harrastustoiminnalla, 
jota on toteutettu jo-
kaisella koululla. 
Harrastustoimintaan 
on osallistunut yh-
teensä 1560 oppi-
lasta. 

Toteutu-
nut 

 

Kokkolan maineen 
nostaminen sivis-
tyskaupunkina 

Perusopetuksen 
systemaattinen ja 
tavoitteelinen kehit-
täminen. 

Aktiviinen hanke-
haku ja verkostoitu-
minen 

Kehittämishankkei-
den määrä ja koko-
naisbudjetti. 

Opetuspalveluissa 
on 31.8.2021 yh-
teensä 26 hanketta. 
Hankkeiden koko-
naisbudjetti on yh-
teensä 3 118 734 
euroa. 5/2021 – 
8/2021 on saatu 
päätös 5 uudesta 
hankkeesta.  

Toteutu-
nut 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

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

Oppilaita ja huolta-
jia osallistetaan 
koulujen toimin-
nassa ja uusien ra-
kennushankkeiden 
suunnitteluvai-
heessa.  

Toteutetaan lapsi-
vaikutusten arvioin-
tia rakennushank-
keiden yhteydessä. 
Osallistavaa budje-
tointia ja vanhem-
painraatien toimin-
taa kehitetään. 

Aloitetut ja valmis-
tuneet lapsivaiku-
tusten arvioinnit. 
Kuinka monella 
koululla on toteu-
tettu osallistuvaa 
budjetointia. 

Osallistuva budje-
tointi jatkuu kouluilla 
lv 2021-2022. Piis-
panmäen lapsivaiku-
tusten arviointia on 
täydennetty raportilla 
"varhaiskasvatuksen 
sekä esi- ja alkuope-
tuksen lasten ja var-
haiskasvatuksen 
henkilökunnan kuu-
leminen" 

Kesken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan kaupunki 
on pidetty ja hou-
kutteleva työnan-
taja 

Työhyvinvoinnin 
edistäminen perus-
opetuksessa 

Yksiköt toteuttavat 
hyväksyttyjen työ-
hyvinvointisuunni-
telmien toimenpi-
teitä 

Työhyvinvointiky-
selyn tulokset 

Työhyvinvointitulok-
set on saatu ja työ-
hyvinvointisuunnitel-
mat ovat tehty kou-
luilla. Työhyvinvointi-
kyselyjen tulokset 
ovat samalla tasolla 
kuin aikaisempina 
vuosina. 

Kesken 

 



2. Osavuosikatsaus 2021 
Kokkolan kaupunki

 41

   

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Palveluverkkouu-
distuksia tuetaan 
toimivilla koulujen 
johtamisjärjeste-
lyillä. 

Palveluverkkomuu-
toksia koskevien 
koulujen johtami-
seen laaditaan sel-
keät toimenkuvat, 
määritellään vas-
tuunjaot ja turva-
taan riittävät henki-
löresurssit. 

Toimenpiteiden to-
teutuminen. 

Ykspihlajan koulun ja 
päiväkodin johtamis-
järjestelyä on uudis-
tettu uuden koulun 
käyttöönoton myötä. 
Isokylän yhtenäis-
koulun toimii yhden 
rehtorin alla ja apu-
laisrehtoreita on 
1.8.2021 alkaen 
kolme. 

Kesken 

 

Kokkolan kaupunki 
on tunnettu hyvästä 
ja korkeatasoisesta 
osaamisesta 

Tunnistetaan, hyö-
dynnetään ja kehi-
tetään henkilöstön 
osaamista 

Kehitetään ja moni-
puolistetaan täy-
dennyskoulutuksen 
muotoja. Jaetaan 
osaamista organi-
saation sisällä. Ke-
hittäjä- ja tutoropet-
tajamallin vakiin-
nuttaminen  

Tutor- ja kehittäjä-
opettajien sekä 
muiden vastuu-
opettajien määrä. 

Jokaisella koululla 
on oma kehittäjä-
opettaja. Digitutoro-
pettajia ei enää ole 
hankerahoituksen lo-
puttua. 

Toteutu-
nut 

 

 
 
Talous 
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3.2.17 Sivistyslautakunta - Lukio ja vapaa sivistystyö   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

 
Talousarvi-
ossa pysymi-
nen, seuranta 
kuukausittain 

Talousarvioon 
perustuva toi-
meenpano ja 
kuukausittainen 
seuranta  

Toiminta-
katteen 
toteutuma 

Seurataan talousarvion to-
teutumista säännöllisesti. 
Toimintakatteen toteutuma 
on 65,5%. 

Kesken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 
=607 kalente-
ripv, Sairaus-
lomasijaisten 
kustannukset 
2017. 

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

Henkilöstön hy-
vinvoinnin seu-
ranta 

Sairaus-
poissaolo-
jen 
määrä. 

Sairauspoissaolot ovat ope-
tuspalveluissa koronan 
vuoksi nousseet merkittä-
västi (opetuspalvelut 
v.2020: 4667, v. 2021: 
5604). Perusopetuksen ja 
lukion tilastot eivät ole eri-
teltävissä. Vuoden 2021 ti-
lastot eivät ole täysin ver-
rattavissa aikaisempaan 
vuoteen. 

Kesken 

 

3. Työtapa-
turmat 

31.12.2017 
= 0 kalente-
ripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Toimipisteiden 
riskienarvioin-
tien päivitys, 
pelastussuunni-
telmien päivitys 

Työtapa-
turmien 
määrä. 

Lukiokoulutuksessa ja va-
paassa sivistystyössä ei ole 
tiedossa työtapaturmia.  

Kesken 

 

4. Henkilös-
tösuunni-
telma 

Lukiot: 62 
opettajaa 

Vapaa sivis-
tystyö:13,5 
päätoimi-
sessa työsuh-
teissa. 

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

KSL:n henkilös-
tövalmennus. 
Opiston palve-
lukokonaisuu-
den kehittämi-
nen ja henkilös-
tön työnkuvien 
muotoilu tarpei-
den mu-
kaiseksi. 

Henkilös-
tösuunni-
telman to-
teutumi-
nen 

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

Kesken 

 

5. Asiakas-
tyytyväisyys 
ja asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden vä-
hentäminen 

Lukioissa sään-
nölliset palaute-
kyselyt opiskeli-
joille ja toimin-
nan kehittämi-
nen palautteen 
pohjalta. Opis-
tossa asiakas-
palautteen huo-
mioiminen pal-
velun kehittämi-
sessä. 

Opiston 
opiskelija 
ja tun-
tiopettaja-
palautteet. 

Lukiossa kyselyjä toteutettu 
suunnitellusti ja tulosten 
pohjalta on tehty toimenpi-
teitä. Vapaassa sivistys-
työssä jäi koronan ruuh-
kauttaman palvelutilanteen 
vuoksi asiakaspalautteet 
keräämättä ja käsittele-
mättä työvuoden 2020-
2021 osalta. 

Kesken 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 2020 
kyselyn tulok-
set 

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

Työhyvinvointi-
suunnitelman 
päivittäminen 

Työhyvin-
vointiky-
sely 

Lukion työhyvinvointiky-
selyn tulokset on saatu ja 
työhyvinvointipaja on toteu-
tettu. Kokkolan seudun 
opisto oli kyselyssä jaettu 
osastoihinsa, joten omaa 
eriteltyä tulosta kyselystä ei 
saatu. Työhyvinvointipaja 
on kuitenkin toteutettu. Työ-
hyvinvointisuunnitelmat laa-
dittiin keväällä 2021. 

Kesken 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

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

Kokkolan suoma-
laisen lukion toi-
mipaikat yhdisty-
vät 1.8.2021 pää-
tösten mukai-
sesti. 

Kokkolan suoma-
laisen lukion toi-
mipaikkojen yh-
distymisen val-
mistelu etenee 
vaiheittain. Kehit-
tämissuunnitel-
man välitavoittei-
den saavuttami-
nen. 

Kokkolan suo-
malaisen lukion 
toimipaikat yh-
distyvät 
1.8.2021. Val-
mistelun välita-
voitteet saavu-
tetaan suunni-
telman mukaan 
2021. 

KSL:n toimipaikat yhdistyvät 
vuonna 2022. KSG jatkaa väliai-
kaisissa tiloissa Terveystiellä. 

Kes-
ken 

 

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

Lukiot ja opisto 
kehittävät opiske-
lijoiden, kunta-
laisten ja kaupun-
gin henkilöstön 
digitaalista osaa-
mista hallintaa 
tuottamalla uusia 
lukio- ja kansa-
laisopisto-opetuk-
sen muotoja. 

Lukioissa digitaa-
listen oppimateri-
aalien ja kokei-
den lisääminen. 
Opisto kehittää 
etäosallistumisen 
madollisuuksia 

Digitaalisten 
kokeiden osuus 
kokeista luki-
oissa. Etäope-
tusta hyödyntä-
vien kurssien 
määrä opiston 
tarjonnassa ja 
taiteen perus-
opetuksessa. 

Lukio ovat ottaneet käyttöön digi-
taaliset oppimateriaalit laajene-
van oppivelvollisuuden ja uuden 
opetussuunnitelman käyttöön-
oton myötä. Opiston avoimesta 
kurssitarjonnasta 18% toimi ke-
vätkauden ainakin osittain etä-
opetuksessa. Tuntiopettajien etä-
opetuksen mahdollisuuksia on 
parannettu luomalla heille opiston 
omat TEAMS-kokousyhteys val-
miudet.  

Toteu-
tunut 

 

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

Lukiot kehittä-
vät opiskelijoi-
den, kuntalaisten 
ja henkilöstön di-
gitaalista osaa-
mista ja vuorovai-
kutusta 

Lukiossa Wilman 
uusien toiminto-
jen hyödyntämi-
nen 

Käyttöönotettu-
jen uusien 
Wilma-toiminto-
jen määrä 

Wilman toimintoja hyödynnetään 
uuden opetussuunnitelman toteu-
tuksessa. Uusia digitaalisia pal-
velumuotoja suunnitellaan digi-
taalisuuden kasvun myötä. 

Kes-
ken 

 

Palveluproses-
sien selkeys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Lukioiden ja opis-
ton palvelua kehi-
tetään opiskelija- 
ja asiakaspalaut-
teen pohjalta. 

Lukioissa sään-
nölliset opiskeli-
japalautekyselyt. 
Opiston asiakas-
palaute kerätään 
vuosittain aine-
ryhmäkohtaisesti 
viiden vuoden 
kierrolla.  

Lukioiden opis-
kelijapalauteky-
selyn tulokset. 

Lukiossa kyselyjä on toteutettu 
suunnitellusti ja tulosten pohjalta 
on tehty toimenpiteitä. Opistossa 
ei toteutettu suunniteltuja sähköi-
siä asiakaspalvelukyselyitä ohjel-
matoimittajan pitkäkestoisten on-
gelmien vuoksi. 

Toteu-
tunut 

 

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

Lukioiden maa-
kunnallinen yh-
teistyö jatkuu. 
Opisto toimii ak-
tiivisesti maakun-
nallisessa Va-
paan sivistystyön 
yhteistyöverkos-
tossa ja koulutus-
kuntayhtymän 
elinikäisen oppi-
misen hank-
keessa. 

Lukiot mukana 
maakunnallisissa 
toisen asteen 
ver-kostoissa. 
Toteutetaan yh-
teisiä maakun-
nallisia hank-
keita. Opistosta 
osallistutaan ja 
osallistetaan 
maakunnan va-
paan sivistystyön 
yhteistoimintaan 
ja työllisyyskokei-
luun. 

Lukioiden 
hankkeiden 
määrä ja niiden 
tavoitteiden to-
teutuminen. 
Tehdyn vapaan 
sivistystyön yh-
teistyön ja elin-
ikäisen oppimi-
sen koulutusten 
määrä. 

Lukio osallistuu maakunnalliseen 
toisen asteen yhteistyöhön ja ha-
kee OPH:n hankkeita. Kolme 
hanketta on päättynyt ja yksi ha-
kemus on vireillä. Opisto on 
kumppanina koulutuskuntayhty-
män hallinnoimassa elinikäisen 
oppimisen hankkeessa ja osallis-
tunut seitsemän kansalaisopiston 
yhteiseen OPH:n kehittämis-
hanke hakuun. 

Toteu-
tunut 

 

Kokkola luo toi-
mivaa verkostoa 
sote- ja maakun-
tapalveluissa 
sekä tekee 

Lukion ja korkea-
asteen nivelvai-
heen sujuvuus 

Lukioiden ja alu-
een korkea-as-
teen oppilaitos-
ten yhteistyö ja 

Toteutuneiden 
lukiokurssien 
määrä. Lukio-
laisten 

Lukiolaiset ovat suorittaneet kor-
kea-asteen opintoja varsin vä-
hän. Yhteistyö korkea-asteen op-
pilaitosten kanssa jatkuu mm. 

Kes-
ken 
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tiivistä yhteis-
työtä sidosryh-
mien kanssa pal-
velujen järjestä-
misessä 

opintomahdolli-
suuksien tarjoa-
minen lukio-opis-
kelijoille. 

kurssisuoritus-
ten määrä 

väyläopintoina ja yhteisen opinto-
tarjottimen myötä.  

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Liikkuminen Kok-
kolassa on suju-
vaa ja turvallista 

Lukiolaisten pyö-
räilyn ja liikenne-
turvallisuuden 
edistäminen 

Kaupunkipyörien 
hankkiminen lu-
kiolaisille osana 
Liikkuva opiskelu 
- hanketta. 

Lukiolaisten 
kaupunkipyö-
rien käyttöaste. 
Lukiolaisille 
kouluaikana tai 
koulumatkoilla 
sattuneiden ta-
paturmien 
määrä. 

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

Toteu-
tunut 

 

Lapsen oikeuk-
sien ja lapsiystä-
vällisyyden edis-
täminen 

Lapsiystävällinen 
kaupunki -tun-
nustuksen saami-
sen edellyttämät 
toimenpiteet luki-
oissa. 

Lukiolaisten oi-
keuksien ja osal-
lisuuden edistä-
minen osana lu-
kioiden kehittäjä-
opettajien tehtä-
vää. 

Toteutuneiden 
osallisuushank-
keiden määrä 

Lasten oikeudet huomioidaan toi-
mipaikoittain. Opettajien työpa-
jassa on laadittu koulun lupauk-
set nuorille.  

Toteu-
tunut 

 

Asukkaiden ter-
veyden ja hyvin-
voinnin edistämi-
nen 

Turvallinen ja hy-
vinvointia edis-
tävä oppimisym-
päristö lukiolai-
sille. Opiston tai-
dekasvatus edis-
tää osallisuutta ja 
ehkäisee syrjäy-
tymistä. 

Lukioiden opiske-
lijahuoltotyö ja 
Liikkuva opiskelu 
-hanke. Lasten ja 
nuorten taide-
koulu edistää tai-
deopetuksen 
saavutettavuutta. 

Lukion koulu-
terveyskyselyn 
keskeiset tulok-
set. Lasten tai-
deopetuksen 
määrä koko 
kaupungin alu-
eella. 

Kouluterveyskysely on toteutettu 
kevään aikana. Tulokset eivät ol-
leet elokuussa vielä saatavilla. 
Lasten ja nuorten kuvataidekoulu 
osallistuu koulujen iltapäiviin sijoi-
tetun "Suomen mallin" kokeilutoi-
mintaan. 

Toteu-
tunut 

 

Kokkolan ase-
man vahvistami-
nen maakunta-
keskuksena 

Laadukas ja ve-
tovoimainen lu-
kiokoulutus 

Monipuolinen 
kurssitarjonta, 
luonnontieteiden 
ja teknologian 
erityinen koulu-
tustehtävä, mah-
dollisuus suorit-
taa urheiluakate-
miaopintoja. 

Lukioiden opis-
kelijamäärä, 
erityisen koulu-
tustehtävän ja 
urheiluakate-
mian opiskelija-
määrät 

Erityistä koulutustehtävää ja ur-
heiluakatemiaa on markkinoitu 
paikallisesti ja alueellisesti. Suo-
menkielisessä nuorten lukiokou-
lutuksessa opiskelijamäärät kas-
voivat. Erityisen koulutustehtävän 
vetovoimaisuus oli aiempia luku-
vuosia suurempi. Kaikki haluk-
kaat eivät päässeet linjalle mikä 
nosti keskiarvorajaa. 

Kes-
ken 

 

Kokkolan mai-
neen nostaminen 
sivistyskaupun-
kina 

Yhteistyö perus-
opetuksen ja lu-
kiokoulutuksen 
välillä oppijan po-
lun tukemisessa. 

Opinto-ohjaajien 
ja opiskelijahuol-
lon yhteistyö ni-
velvaiheissa ja 
lukio-opintojen 
aikana.  

Lukio-opintojen 
keskeyttänei-
den määrä 

Lukio-opetuksen keskeyttäminen 
on harvinaista. Yksittäisiä opiske-
lijoita on siirtynyt toisiin oppilai-
toksiin. Positiivisen julkisuusku-
van edistäminen jatkuu. 

Kes-
ken 

 

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

Lukioiden yhteis-
työn lisääminen 
korkea-asteen 
koulutuksen ja 
elinkeinoelä-
män kanssa 

Lukioiden ja alu-
een korkea-as-
teen oppilaitos-
ten yhteistyö ja 
opintomahdolli-
suuksien tarjoa-
minen lukio-opis-
kelijoille. Yhtei-
nen yrittäjyyttä 
edistävä kehittä-
mishanke kor-
kea-asteen, luki-
oiden ja toisen 
asteen ammatilli-
sen koulutuksen 
välillä. 

Korkeakouluyh-
teistyössä to-
teutuneiden lu-
kiokurssien 
määrä. Lukio-
laisten ko. kurs-
sisuoritusten 
määrä 

Lukiolaiset ovat suorittaneet kor-
kea-asteen opintoja varsin vä-
hän. Yhteistyö korkea-asteen op-
pilaitosten kanssa jatkuu mm. 
väyläopintoina ja yhteisen opinto-
tarjottimen myötä. Yhteistyötä py-
ritään kehittämään edelleen. 
Kannustetaan opettajakuntaa ak-
tiiviseen työelämä- ja yritysyhteis-
työhön.  

Kes-
ken 
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ONNISTUMME YHDESSÄ 

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

Lukiot tarjoavat 
opiskelumahdolli-
suuksia kaiken-
ikäisille kaupunki-
laisille. Opisto 
mahdollistaa ak-
tiivisten kaupun-
kilaisten omaeh-
toista tapahtuma- 
ja taidetoimintaa 

Lukiot luovuttavat 
päivä- tai tun-
tivuokralla hallit-
semiaan tiloja 
määräaikaiseen 
käyttöön. 

Tilojen käyttö-
aste. 

Lukion kaikki tilat ovat syysluku-
kaudella käytössä. Opisto on teh-
nyt tilayhteistyösopimuksia kol-
men eri toiminnajärjestäjän 
kanssa ja yhden sopimuksen 
koulutusyhteistyöstä.  

Toteu-
tunut 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan talou-
denpito on vas-
tuullista 

Järkevä resurs-
sien käyttö luki-
oissa 

Vuosittaiset luki-
oiden kurssitar-
velaskelmat 

Kurssien määrä 
suhteessa luki-
oiden opiskeli-
jamääriin, ryh-
mäkoot 

Suomenkielinen lukio kurssike-
hykseksi on alustavasti hyväk-
sytty 960 ja aikuislukion 48 kurs-
sia. Ruotsinkielisessä lukiossa 
290 kurssia. Opiskelijamäärä 
vahvistuu tilastopäivänä 
20.9.2021. 

Toteu-
tunut 

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on 
muuntautumisky-
kyinen 

Lukioiden johta-
juuden kehittämi-
nen. Jaettu ja yh-
teistoiminnallinen 
johtajuus. Opisto 
kehittää palvelu-
tarjontaa ajan-
kohtaisiin tarpei-
siin ja luo kau-
punkiin kustan-
nustehokkaasti 
osaamista sekä 
hyvinvointia. 

Lukion rehtorei-
den koulutukset. 
Opiston päätoi-
minen henkilöstö 
seuraa kehitystä 
ja osallistuu kan-
salaisopistojen 
sekä taiteen pe-
rusopetuksen 
koulutuksiin 

Koulutuksiin 
osallistumisen 
määrä 

Rehtoreille on järjestetty positiivi-
sen johtamisen seminaari ke-
väällä. Lukioiden rehtoreiden joh-
tajuutta kehitetään aktiivisella 
koulutuksella. Opiston henkilöstö 
on osallistunut lyhytkestoisiin 
verkkokoulutuksiin. Etäkoulutuk-
siin osallistumisten määrän seu-
rantaa ei ole järjestetty. 

Kes-
ken 

 

 
 
Talous 
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3.2.18 Sivistyslautakunta - Kulttuuripalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset tavoit-
teet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toimen-
pide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

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

Talousohjelman poh-
jalta laaditun talousar-
vion toteutumisen kuu-
kausittainen seuranta 

Talousar-
viossa py-
syminen 

Vastuualueen 
avustukset kir-
jautuvat etupai-
notteisesti, 
mutta avustus-
toiminta on 
budjetin ja 
suunnitelmien 
mukaista. Toi-
mintakate 
31.8.2021 on 
72,4 %. 

Kesken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 = X 
kalenteripv, X 
pv/palvelu-
suhde Sairaus-
lomasijaisten 
kustannukset 
2017 = X €. 

31.12.2018 
= x-10% ka-
lenteripv, x 
pv/palvelus-
suhde Sijais-
kulujen puo-
littaminen 

Henkilöstön hyvinvoin-
nin seuranta. Työn mi-
toituksen tarkastelu ja 
optimointi 

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä. 

Sairauspoissa-
olojen suhteen 
tilanne on säily-
nyt hyvänä 

Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = X 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Tähdätään vuoden 
2017 työtapaturmata-
soon = 0. Huomio työ-
parityöskentelyyn ja er-
gonomiaan fyysisesti 
vaativissa tapahtuman-
järjestelytöissä 

Työtapa-
turminen 
määrä. 

Vastuualueella 
ei ole kirjattuja 
työtapaturmia 

Kesken 

 

4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = X 
kpl 

Määräaikaiset 
= X kpl  

Yhteensä = X 
kpl 

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

Toiminta ja palvelut so-
vitetaan tasolle, jota voi-
daan ylläpitää vuodesta 
2020 pienentyneellä 
henkilöstöllä.  

Henkilös-
tösuunni-
telmien 
mukaisen 
henkilöstö-
resurssin 
käyttö toi-
minta-
vuonna 

Toimintaa on 
pidetty yllä hen-
kilöstösuunitel-
man mukaisella 
henkilöstöre-
surssilla 

Kesken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväisyys 
palveluihin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden 
vähentämi-
nen 

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

Kuntalais-
kyselyssä 
saatava 
palveluta-
soarvio 

Toimintavuo-
delta ei ole 
kuntalaispa-
lautetta. Järjes-
tökysely on 
tehty ja sen tu-
lokset saatu 

Kesken 

 

6. Työtyytyväi-
syys 

Vuoden 2019 
kyselyn tulok-
set 

Työhyvin-
voinnin pa-
raneminen 
vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

Vastuualueelle laadi-
taan työhyvinvointisuun-
nitelma henkilöstöltä 
saadun palautteen poh-
jalta 

Työhyvin-
vointimitta-
reiden po-
sitiivinen 
kehitys 

Vastuualueen 
pieni koko es-
tää vastuu-
aluekohtaiset 
tulokset työhy-
vinvointiky-
selyssä 

Kesken 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

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

Kansalaistoimintaa 
tukemalla varmiste-
taan kustannuste-
hokkaat ja maantie-
teellisesti kattavat 
mahdollisuudet 
kulttuuritoiminnalle  

Tapahtumaverkos-
tojen ja -kumppa-
nuuksien vahvista-
minen tapahtuma-
toiminnan aktiivi-
sena pitämiseksi 

Kuntalaisten osal-
listumista ja vaikut-
tamista varmista-
vien toimintatapo-
jen käyttömäärä 

Koronapandemia on 
vaikeuttanut yhteis-
suunnittelun toteutta-
mista, mutta järjestö-
kysely on toteutettu 
vuoden alussa 

Kesken 

 

Kokkola luo toimi-
vaa verkostoa sote- 
ja maakuntapalve-
luissa sekä tekee 
tiivistä yhteistyötä 
sidosryhmien 
kanssa palvelujen 
järjestämisessä 

Kulttuuripalvelujen 
vastuualueen ver-
kostoja laajenne-
taan III ja IV sekto-
reiden suuntaan 
kulttuuritoiminnan 
mahdollisuuksien 
varmistamiseksi 
koko kaupungin 
alueella 

Yhteistyötä 3. sek-
torin ja muiden kult-
tuuritoimijoiden 
kanssa vahviste-
taan lasten ja nuor-
ten kulttuuritoimin-
nan mahdollisuuk-
sien edistämiseksi 

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

Lasten ja nuorten 
kulttuuripalvelujen 
toteuttaminen ja ky-
syntä ovat kärsineet 
koronapandemian ja 
siihen liittyvien rajoi-
tusten johdosta 

Kesken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Taiteen ja kulttuurin 
hyvinvointivaikutus-
ten laajentaminen 
kuntalaisten piirissä 

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

Avustettujen koh-
teiden ja yhteistyö-
hankkeiden mää-
rän kehitys. 

31.8. mennessä 
avustuspäätöksiä 
tehty vastuualueen 
osalta 88 kpl 

Kesken 

 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Lasten ja nuorten 
kulttuuritoimintaa 
kehittämällä ediste-
tään perheiden hy-
vinvointia 

Vastuualue osallis-
tuu perusopetuk-
sen kulttuurikasva-
tussuunnitelman 
kehittämiseen ja 
toimeenpanoon 
kaupungissa 

Taitojen polku -toi-
minnan vakiintumi-
nen ja laajenemi-
nen toimintavuoden 
aikana 

Taitojen polkua on 
toteutettu perusope-
tuksen kouluissa, 
mutta koronarajoituk-
set vaikuttivat kieltei-
sesti palvelun käyt-
töön. Keväällä 2021 
peruskouluissa toimi 
myös harrastustoi-
mintaa kannustava 
Kohasu-hanke 

Kesken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

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

Kuntalaisille tarjo-
taan mahdollisuus 
kulttuuritoiminnan 
kehittämiseen ja 
harrastamiseen 
omien tarpeiden ja 
kiinnostuksen poh-
jalta 

Kuntalaiskeskuste-
lut ja muut aktivoin-
titoimenpiteet kult-
tuuritoiminnan ja -
tapahtumien tii-
moilta 

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

Kuntalaiskeskustelu-
kierrosta ei ole voitu 
toteuttaa pande-
miarajoitusten takia 

Kesken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan talouden-
pito on vastuullista 

Toimintavuoden te-
hokas ja taloudelli-
nen toteuttaminen 

Vastuualueen toi-
minnan toteuttami-
nen ja talouden 
seuranta määrära-
hojen tehokkaan 
käytön varmista-
miseksi 

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

Talousarvio on toteu-
tunut myös vuoden 
toisella tarkastelujak-
solla suunnitelmien 
mukaisesti 

Kesken 
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Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Yhteistoiminnallis-
ten prosessien va-
kiinnuttaminen si-
vistyspalveluissa 

Kehitetään sivistys-
toimen yhteistoi-
minnallisia proses-
seja yhdessä mui-
den vastuualueiden 
kanssa 

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

Kansalaistoiminnan 
edistämistä suunnit-
televa tiimi on ko-
koontunut vuoden ai-
kana neljästi. Yhteis-
toiminnallisten tii-
mien arviointi ja 
mahdollinen uudel-
leenjärjestely teh-
dään valtuustokau-
den vaihdoksen yh-
teydessä 

Kesken 

 

 
 
Talous 
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3.2.19 Sivistyslautakunta - Kirjastopalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset tavoit-
teet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toimen-
pide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

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

Talousarviokehykseen 
perustuva toimeenpano 
ja kuukausittainen seu-
ranta 

Toiminta-
katteen to-
teuma % 

Toimintakat-
teen toteutuma 
on 67,1 %. 

Kesken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 = 
666 kalente-
ripv, 16 pv/pal-
velusuhde Sai-
rauslomasijais-
ten kustannuk-
set 2017 = 11 
050 € 

31.12.2018 
= x-10% ka-
lenteripv, x 
pv/palvelus-
suhde Sijais-
kulujen puo-
littaminen 

Henkilöstön hyvinvoin-
nin seuranta ja yhteis-
työ terveyshuollon 
kanssa 

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä. 

Sairauspoissa-
olot 237 päivää 

Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 0 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Toimipisteiden riskien-
arviointien ja pelastus-
suunnitelmien päivitys, 
ennaltaehkäisy ja jälki-
hoito 

Työtapa-
turmien lu-
kumäärä 

Yksi lievä työta-
paturma. Ei sai-
rauspoissa-
oloja. 

Kesken 

 

4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = 
40 kpl 

Määräaikaiset 
= 0,78 kpl  

Yhteensä = 
40,78 kpl 

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

Toiminta ja palvelut so-
vitetaan henkilöstö-
suunnitelman mukai-
sesti 

Henkilös-
tön luku-
määrä 

Henkilöstön lu-
kumäärä 39 

Kesken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväisyys 
palveluihin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden 
vähentämi-
nen 

Asiakaspalaute huomi-
oidaan palvelujen kehit-
tämisessä 

Kuntalais-
kyselyjen 
tulokset ja 
asiakaspa-
laute  

Asiakaspalaut-
teet käsitellään 
aktiivisesti vas-
tuualueen ko-
kouksissa ja 
huomioidaan 
palveluiden ke-
hittämisessä. 

Kesken 

 

6. Työtyytyväi-
syys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulok-
set 

Työhyvin-
voinnin pa-
raneminen 
vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

Työhyvinvointisuunnitel-
man toteuttaminen 

Työhyvin-
vointiky-
selyn tu-
lokset 

Työhyvinvointi-
suunnitelma 
laadittu. 

Toteutunut 

 

 
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palvelutuotannossa 
hyödynnetään digi-
talisaation mahdol-
lisuuksia ja kehite-
tään kuntalaisille 
sähköisiä palveluja 

Vastuualue hyö-
dyntää tietoteknii-
kan ja automaation 
kirjastopalvelu-
jen kehittämisessä 

Kirjastopalvelut eh-
käisevät digitaalista 
syrjäytymistä mah-
dollistamalla kau-
punkilaisille pääsy 
digitaalisiin palve-
luihin 

E-aineistojen 
käyttökerrat  

  

E-aineistojen käyttökerrat 
41 115. 

Uudet etäkäyttöiset ai-
neistot: elokuvapalvelu 
Viddla, lehtipalvelu Press-
Reader, äänikirjapalvelu 
Naxos Spoken Library ja 
musiikkipalvelu Rockway 

Kesken 
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Palveluprosessien 
selkeys ja asiakas-
lähtöisyys 

Vastuualue hyö-
dyntää tietoteknii-
kan ja automaation 
kirjastotilojen kehit-
tämisessä 

Omatoimisuuden 
kehittäminen vas-
tuualueella 

Omatoimikir-
jaston käynnit 

Kälviän oma-
toimikirjaston 
suunnittelun 
aloitus 

Omatoimikirjaston käynnit 
3 896. 

Kälviän omatoimikirjaston 
toteutukseen myönnetty 
hankerahoitusta 15 000 € 
ja suunnittelu käynnisty-
nyt. 

Kesken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Ajanmukaisessa 
kirjastossa asiak-
kaille tarjotaan ny-
kyaikaiset kirjasto-
palvelut, jotka 
muuntuvat asiak-
kaiden tarpeiden ja 
käyttötottumusten 
mukaan 

  

Vastuualue edistää 
kaikenikäisten luke-
mista ja kirjalli-
suutta sekä tarjoaa 
kuntalaisille pääsyn 
aineistoihin, tietoon 
ja kulttuurisisältöi-
hin 

Kokonaislai-
naus  

Fyysiset käyn-
nit  

Pääkirjaston 
toiminnalliset 
muutokset 

Uuden kirjas-
toauton han-
kesuunnitelma 

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

Kokonaislainaus 391 033 
ja fyysiset käynnit 161 
151. Koronapandemian 
vaikutukset näkyvät sekä 
laina- että kävijämää-
rissä.  

Pääkirjaston toiminnallis-
ten muutoksien suunnitte-
lua ja toteutusta jatkettu. 

Kesken 

 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Lasten- ja nuorten 
lukemisen edistä-
minen 

Vastuualue tekee 
säännöllistä päivä-
koti- ja kouluyhteis-
työtä  

Lasten ja 
nuorten kirjo-
jen hankinta  

Lasten ja 
nuorten kirjo-
jen lainaus  

Kirjailijavierailu 
yhdelle 
luokka-as-
teelle vuo-
dessa 

Lasten ja nuorten kirjojen 
hankinta 5 163 kpl ja lai-
naus 173 488.  

Virtuaalisia kirjailijavierai-
luja toteutettu hankeva-
roin sekä ala- että yläkou-
lulaisille. 

Kesken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

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

Kiinnostavien, mo-
nipuolisten ja mata-
lankynnyksen ta-
pahtumien ja tilai-
suuksien järjestä-
minen 

Vastuualue järjes-
tää tapahtumia kai-
kenikäisille kunta-
laisille 

Tapahtuminen 
määrä  

Koronapandemian takia 
järjestetty vain virtuaalisia 
kirjailjavierailuja ja lukupii-
rejä. Tapahtumia yh-
teensä 52 kpl.  

Kesken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Vastuualue on 
muuntautumisky-
kyinen 

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

Vuosittainen 
arviointi pro-
sessien kehit-
tymisestä 

Vastuualue osallistunut 
prosessityöskentelyyn. 

Kesken 

 

Kokkolan kaupunki 
on tunnettu hyvästä 
ja korkeatasoisesta 
osaamisesta 

Lisätään henkilö-
kunnan osallisuutta 
toiminnan kehittä-
misessä ja varmis-
tetaan osaaminen 
koulutuksilla 

Vahvistetaan osaa-
mista koulutuksilla 

Koulutuspäi-
vien määrä 

Henkilökunta osallistunut 
aktiivisesti kirjastoalan 
etäkoulutuksiin ja we-
binaareihin. Yhteensä 65 
koulutuspäivää. 

Kesken 
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3.2.20 Sivistyslautakunta - Museopalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset tavoit-
teet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian ta-
voite 

Vastuualueen toimen-
pide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

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

Pysytään talousarvion 
raamissa ja hankitaan 
ulkopuolisia rahoituksia 
hankkeistamalla sisäl-
töjä toimintatapojen ke-
hittämiseksi ja laajenta-
miseksi. 

Toiminta-
katteen to-
teuma %. 

Toimintakat-
teen toteutuma 
on 66,2 %. 

Kesken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 = X 
kalenteripv, X 
pv/palvelu-
suhde Sairaus-
lomasijaisten 
kustannukset 
2017 = X €. 

31.12.2018 
= x-10% ka-
lenteripv, x 
pv/palvelus-
suhde Sijais-
kulujen puo-
littaminen 

Henkilöstön hyvinvoin-
nin seuranta, ei sijaisku-
luja. 

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä. 

Sairauspoissa-
olotietoja ei 
toistaiseksi 
saatavilla. 

Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = X 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Ei työtapaturmia Työtapa-
turmien 
määrä. 

0 Kesken 

 
4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = X 
kpl 

Määräaikaiset 
= X kpl  

Yhteensä = X 
kpl 

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

Noudatetaan henkilös-
tösuunnitelmaa 

Henkilös-
tömitoitus 
sopeute-
taan VOS 
rahoituk-
sen mu-
kaiseksi. 

ALVA-tehtä-
västä puuttu-
neet vakanssit 
täytetty 
1.8.2021 al-
kaen. 

Toteutunut 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväisyys 
palveluihin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden 
vähentämi-
nen 

Säilytetään Arttu2-kun-
talaiskyselyn tulotaso. 

Kuntalais-
kyselyjen 
tulokset 
strategia-
kaudella. 

 
Ei aloitettu 

 

6. Työtyytyväi-
syys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulok-
set 

Työhyvin-
voinnin pa-
raneminen 
vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

Työhyvinvointisuunnitel-
man laadinta ja toi-
meenpano. 

Työhyvin-
vointiky-
selyn tu-
losten pa-
ranemi-
nen. 

Työhyvinvointi-
suunnitelma on 
laadittu 

Kesken 

 

  
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrategian 
tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

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

Asukas- ja asiakas-
lähtöisyys KHRM 
museon kulttuuri-
perinnön teemojen 
esillä pitämisessä 
talouden raamien 
asettamissa puit-
teissa. 

Kiepin uusien tilo-
jen suunnittelu kä-
vijät huomioiden. 

KHRM museon laa-
dukas elämys-, oh-
jelma- ja tietopalve-
lutarjonta sekä muu 
osallistava moni-
muotoinen palve-
luntuotanto ja ylei-
sötyö. Kulttuuripe-
rinnön asiantuntija-
viranomaispalvelu 
on tarjolla alueella. 

Palveluiden käyttö-
määrä ja toteutu-
neet hankkeet sekä 
asiakasosallisuu-
desta saatu mah-
dollinen palaute. 

KHRM toimii korona-
pandemia rajoitusten 
puitteissa, yleisöti-
loissa henkilömäärä-
rajoitukset, näyttely-
kävijöitä 8700, ta-
pahtumia 3. Hank-
keita meneillään 
kaksi, kaksi rahoitus-
hakemusta jätetty.  

Kieppi on suljettu pa-
lovahingon vuoksi. 

Kesken 
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Rakennustyöt etene-
vät, P1 saavutettu. 
Pihan suunnittelu 
käynnistynyt. 

Palvelutuotannossa 
hyödynnetään digi-
talisaation mahdol-
lisuuksia ja kehite-
tään kuntalaisille 
sähköisiä palveluja 

KHRM museon di-
gitointivalmiuden 
parantaminen vas-
taamaan museolain 
nojalla alueelliselta 
vastuumuseolta 
edellytettyä kokoel-
mavastuun digitoin-
tivalmiutta.  

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

Lisätään KHRM 
museon kokoel-
mien digitointias-
tetta ohjelmistohan-
kinnoin ja varmiste-
taan aineistojen di-
gitaalista saata-
vuutta myös alu-
eella (museolaki). 
Monipuolistetaan 
KHRM museon di-
gitaalisen median 
palvelutarjontaa.  

Ohjelmistojen han-
kinnat, objektien di-
gitointimäärät, pal-
veluiden käyttö, 
vuorovaikutukselli-
sen ja some-tarjon-
nan kävijämäärät. 

KHRM kokoelmahal-
lintaohjelmiston han-
kinta edennyt. Koko-
elmia avattu 
Finnaan, 
khrm.finna.fi. So-
messa tavoitettu 
59.595 henkilöä, 
seuraajia 8666, jul-
kaisuja 296, somere-
aktioita 3198. 

Toiminnan arkistoin-
nin jatkaminen. Län-
sipuiston koulun 
luontonäytteiden (mi-
neraalit, hyönteiset) 
inventointi. 

Kesken 

 

Kokkola luo toimi-
vaa verkostoa sote- 
ja maakuntapalve-
luissa sekä tekee 
tiivistä yhteistyötä 
sidosryhmien 
kanssa palvelujen 
järjestämisessä 

KHRM museolla on 
aktiivinen rooli alu-
eellisena vastuu-
museona kulttuuri-
perinnön, alueelli-
sen museotyön ja 
taidemuseotyön 
sektoreilla.  

Laajennetaan 
KHRM museon pal-
velutarjontaa alu-
eella ja vahviste-
taan taiteen hyvin-
vointivaikutuksia 
hyte-yhteistyössä.  

Museopalvelujen 
käyttömäärät ja 
kumppanien mah-
dollinen palaute yh-
teistyöstä ja palve-
lusta.  

Näyttelykävijöitä 
8700 pandemiarajoi-
tusten puitteissa, kir-
jattu 64 kiittävää 
asiakaspalautetta. 
Aluetaidenäyttely 
kiertää alueen kun-
nissa. 

Kesken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Asukkaiden merki-
tyksellisyyden ko-
kemusten vahvista-
minen KHRM mu-
seon tarjonnalla hy-
vinvoinnin tueksi. 

KHRM museo tar-
joaa palveluitaan 
osallistavasti lä-
hellä asukkaita. Il-
mainen sisään-
pääsy museon oh-
jelmapalveluihin. 

Asiakasosallisuu-
den, osallistujien ja 
ohjelmakävijöiden 
määrät. 

Asiakasosallisuus 
911, kontaktointeja 
2357, näyttelykävi-
jöitä 8700, henkilö-
määrärajoitukset ta-
pahtumissa ja yleisö-
tiloissa. Taide bo-
xissa hyte konsepti 
käytössä alueellisen 
taidemuseotyön puit-
teissa. 

Kesken 

 

Lapsen oikeuksien 
ja lapsiystävällisyy-
den edistäminen 

Lapset ja nuoret 
osallistuvat kollek-
tiivisesti tulevaisuu-
tensa muotoutumi-
seen ja tarkastele-
vat sitä kulttuuripe-
rinnön taustaa vas-
ten. 

KHRM museo mo-
nipuolistaa ja vah-
vistaa yleisötyön ja 
museopedagogian 
palveluita sekä tar-
joa museon poten-
tiaalia oppimisym-
päristönä. 

Osallistujien luku-
määrä ja palvelui-
den käyttötavat. 

Yleisötyön 
amanuenssin teh-
tävä täytetty 
1.8.2021 alkaen. 
Koululaisryhmiä 
otettu vastaan ylei-
sötiloissa. 

Kesken 

 

Kokkolan aseman 
vahvistaminen 
maakuntakeskuk-
sena 

Sekä KHRM kau-
punginmuseon, 
että alueellisen 
vastuumuseon teh-
täväkenttien hoito. 
Museolain muutos 
siirsi valtion viran-
omaistehtäviä 
KHRM museolle, 
jonka tulee voida 
toimia täysipainoi-
sena kaupungin-
museona voidak-
seen hoitaa 

KHRM museo tuot-
taa kulttuuriperin-
nön ja taiteen alo-
jen moniulotteista 
ja laadukasta pal-
velua ja ylläpitää 
niiden merkitystä 
sekä hoitaa asian-
tuntija- ja viran-
omaistehtäviä niin 
Kokkolan kaupun-
gissa kuin alueella.  

Palveluiden käyttö 
ja mahdollinen pa-
laute palvelun laa-
dusta ja toimivuu-
desta. Viranomais-
toiminnan määrälli-
nen toteutuma. 

Viranomaistehtävän 
lausuntoja alueiden 
ja metsäkäytön, kun-
tien ja toimijoiden 
tarpeisiin 163 kpl. 
Alueellinen taidevas-
tuu virittää yhteistyö-
tapahtumia pande-
mian sallimissa ra-
joissa. 

Kesken 
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alueellista vastuu-
museota. Uusia 
palveluita ovat ar-
keologia, restau-
rointi ja alueellinen 
visuaalinen kult-
tuuri. Toimintaky-
vyn varmistaminen 
edellyttää VOS:n 
kohdentamista täy-
simääräisenä 
KHRM museolle.  

Kokkolan aseman 
vahvistaminen 
maakuntakeskuk-
sena 

Kaupungin alueelli-
sen, kansallisen ja 
kansainvälisen ve-
tovoiman vahvista-
minen KHRM mu-
seon ylläpitämin 
taiteen ja kulttuuri-
perinnön sisällöin. 

KHRM museo jat-
kaa taiteen hyte-
yhteistyötä, vahvis-
taa outsider-taiteen 
vetovoimaa ja edis-
tää kansallisen 
kaupunkipuiston ta-
voitteita sekä hyö-
dyntää kulttuuripe-
rintöä niin kaupun-
gin kuin alueen ve-
tovoimatekijänä.  

Palveluiden käyttä-
jämäärät sekä on-
nistuneet kumppa-
nuudet ja hankkeis-
tukset. 

Outsider-taiteen nä-
kyvyyttä edistetään, 
haettu rahoitusta 
Zimmer-kokoelmajul-
kaisua varten yhteis-
työssä Stiftelsen för 
Nordiska Konstsko-
lanin kanssa. ALVA-
tehtävään liittyvä 
Youthful Heriatge 
hanke toteutuu pää-
osin virtuaalisesti. 

Kesken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

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

Pyritään aktivoi-
maan kuntalaisia 
käymään keskuste-
lua kulttuurisesti 
kestävästä kaupun-
kikuvasta ja kau-
pungin kehittämi-
sestä. 

KHRM museo yllä-
pitää keskustelua 
kulttuurisesti kestä-
västä kaupunki-
kehttämisestä yh-
teistyössä muiden 
toimijoiden kanssa 
mm. kansallisen 
kaupunkipuiston 
toimintakehikossa 
ja alueellisen vas-
tuumuseon tehtä-
väkentällä.  

Yhteistyötoteutus-
ten määrät ja ta-
pahtumien kunta-
laisaktiivisuus sekä 
yhteydenottojen 
määrä. 

Kuntalaisaktiivisuus 
738, tapahtumia to-
teutunut 2. Yhteistyö 
maakunnan toimijoi-
den kesken alueelli-
sen museotoiminnan 
ja taiteen kentillä. 
Yhteistyötä jatketaan 
kansallisen kaupun-
kipuiston puitteissa. 

Kesken 

 

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

Kuntalaisosalli-
suutta ja yhteistuot-
tajuutta tuetaan 
kattavasti KHRM 
museon palvelutuo-
tannossa. 

KHRM museo jat-
kaa aktiivista yh-
teistyötä ETT-toimi-
joiden kanssa, tutkii 
uusia osallistavia 
toimintamuotoja ja 
hyödyntää vuoro-
vaikutteisia kanavia 
aktiivisesti. Kiepin 
yhteistyö Kiepin ys-
tävät ry:n ja muiden 
alan toimijoiden 
kanssa. 

Osallistujien, asu-
kasaktiivisuuden ja 
yhteydenottojen 
määrä sekä yhteis-
hankkeiden katta-
vuus. 

ETT-toiminta aktivoi-
tunut ja toteutuu osit-
tain etäyhteyksin. 
Yhteishankkeita me-
neillään 3. 

Kiepissä Veikko Sal-
kion kirjahanke lop-
pusuoralla. Puuttu-
vien lähdemateriaa-
lien kartuttaminen. 

Kesken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan talouden-
pito on vastuullista 

KHRM museossa 
noudatetaan vas-
tuullisesti talousar-
viota ja haetaan ak-
tiivisesti ulkopuoli-
sia rahoituksia.  

KHRM museo 
hankkeistaa aktiivi-
sesti ja pyrkii tarttu-
maan ulkopuolisiin 
rahoitusmahdolli-
suuksiin. 

Jätettyjen hake-
musten lukumäärä 
ja yhteissumma 
sekä saadut rahoi-
tukset ja han-
keavustukset. 

Kaksi yhteistyössä 
laadittua rahoitusha-
kemusta jätetty, yh-
teisumma 163.000 e. 

Kiepin hankintojen 
valmistelua. Neuvot-
telut Kiepin menetet-
tyyn irtaimistoon liit-
tyvistä korvauksista 
vakuutusyhtiön 
kanssa kesken. 

Kesken 
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Kokkola tasapai-
nottaa tasettaan 

KHRM museo pyr-
kii vähentämään 
vastuullaan olevaa 
kiinteistömassaa ja 
keskittymään mu-
seotoiminnan yti-
meen. 

KHRM museo pyr-
kii vapautumaan ta-
loutta rasittavista 
kiinteistöistä, jotka 
eivät tue toimintaa. 
Kotiseutuarkiston 
tulevaisuutta tar-
kastellaan.  

Epätarkoituksen-
mukaisista kiinteis-
töistä luopumisen 
eteneminen. 

Kokoelmien säilytys-
tilojen vaihtoehtojen 
selvittely etenee työ-
ryhmässä. 

Kesken 

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

KHRM museossa 
henkilökunnan 
osaamiset kohden-
netaan organisaa-
tion tuloksellisuu-
den kannalta oikei-
siin tehtäviin. 

Oleelliset kompe-
tenssit kohdentuvat 
KHRM museossa 
alueellisen vastuu-
museon ja kaupun-
ginmuseon ydinpal-
velutehtäviin. 

Toimenkuvien tar-
koituksenmukai-
suus ydinpalvelu-
tehtävän ja alueelli-
sen vastuumuseon 
tehtävien kannalta. 

Yleisötyön ja tieto-
palveluamanuens-
sien toimet täytetty 
1.8.2021 alkaen. 

Kesken 

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Kollektiivinen asi-
antuntujuus tuottaa 
KHRM museossa 
jaettua johtajuutta. 

Asiantuntijuus tuot-
taa KHRM muse-
ossa toimivaltaa 
hierakkisen ase-
man sijasta. 

Museopalvelun toi-
mintakyky ja asian-
tuntevuus sekä 
niistä saatu mah-
dollinen palaute. 

Itseohjautuvat asian-
tuntijatiimit tuottavat 
kollektiivista johta-
juutta. 

Kesken 

 

Kokkolan kaupunki 
on tunnettu hyvästä 
ja korkeatasoisesta 
osaamisesta 

KHRM museossa 
henkilöstön osaa-
mistarpeet tunnis-
tetaan ja osaami-
sen kehittämistä 
tuetaan suunnitel-
mallisesti. 

KHRM museossa 
henkilöstölle hanki-
taan tarvittavia koh-
dennettuja ja täy-
dennyskoulutuksia 
sekä tuetaan jatko-
kouluttautumista.  

Koulutusten osu-
vuus tarpeisiin näh-
den ja niihin osallis-
tuneiden määrä 
sekä suoritetut kou-
lutukset tai opinnot. 

Henkilökunnan osaa-
mista vahvistetaan 
osaamistarpeisiin 
vastaavin koulutuk-
sin. Akateemisia jat-
kotutkintoja tekeillä, 
3 henkilöä. 

Kesken 

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

KHRM museo-or-
ganisaation rajapin-
toja pyritään häivyt-
tämään kumppa-
nuuksien ja ulko-
puolisten osaamis-
ten hyödyntä-
miseksi.  

KHRM museossa 
edistetään sujuvia 
ja avoimia yhteis-
työmalleja kumppa-
neiden kanssa. 

Kumppanuuksien 
lukumäärä ja sitou-
tuminen yhteistyö-
hön. 

KHRM toimii aktiivi-
sesti verkostoissaan 
ja avaa uusia yhteis-
työpintoja yhteiskun-
nan eri sektoreilla. 

Kesken 

 

  
Talous 
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3.2.21 Sivistyslautakunta - Nuorisopalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset tavoit-
teet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toimen-
pide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

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

Toimintojen toteuttami-
nen ja asetettujen ta-
voitteiden toteuttaminen 
talousarvion raameissa 

Talousar-
viossa py-
syminen 

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

Kesken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2018 = 
400 kalente-
ripv, 17 pv/pal-
velusuhde Sai-
rauslomasijais-
ten kustannuk-
set 2018 = 0€. 

31.12.2018 
= x-10% ka-
lenteripv, x 
pv/palvelus-
suhde Sijais-
kulujen puo-
littaminen 

Henkilöstön työhyvin-
voinnin seuranta 

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä. 

Sairauspoissa-
olotietoja ei ole 
saatu. 

Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2018 = 
11 kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Työturvallisuuden vaali-
minen 

Työtapa-
turmien 
määrä. 

Ei työtapatur-
mia. 

Kesken 

 
4. Henkilöstö-
suunnitelma 

2021 suunni-
telma 

Vakituiset = 22 
kpl 

Määräaikaiset 
= 2,5 kpl  

Yhteensä = 
24,5 kpl 

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

Henkilöstösuunnitelman 
noudattaminen. Muu-
toksena: yhden (1) hen-
kilötyövuoden vähennys 
(siirto sivistyskeskuk-
seen LYK-koordinaa-
tioon) 

Henkilös-
tösuunni-
telmien 
mukaisen 
henkilöstö-
resurssin 
käyttö toi-
minta-
vuonna.  

Henkilöstöre-
surssin käyttö 
ei ole toteutu-
nut suunnitel-
man mukaan, 
rekrytointeja on 
tehty ja teh-
dään vielä lop-
puvuonna. 

Kesken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväisyys 
palveluihin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden 
vähentämi-
nen 

Toimintokohtaisten 
asiakaspalautteiden ke-
rääminen 

Palautteen 
määrä ja 
saadun 
palautteen 
paranemi-
nen 

Asiakaspalaut-
teita on kerätty 
toimintojen 
päätyttyä suulli-
sesti ja somen 
kautta. Kyse-
lyitä ei ole to-
teutettu. 

Kesken 

 

6. Työtyytyväi-
syys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulok-
set 

Työhyvin-
voinnin pa-
raneminen 
vuosittai-
sessa työhy-
vinvointiky-
selyssä 

Nuorisopalvelujen työ-
hyvinvointisuunnitelman 
noudattaminen 

Työhyvin-
vointiky-
selyn tu-
losten pa-
raneminen 

Työhyvinvointi-
kyselyn tulok-
set on käsitelty 
toukokuussa ja 
työhyvinvointi-
suunnitelma on 
laadittu.  

Kesken 

 

  
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

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

Toimintojen toteut-
taminen talousar-
vion mukaisin re-
surssein 

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

Talousarvion toteu-
tuminen 

Toimintakatteen to-
teuma on 50,3%. 

Kesken 
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Palvelutuotannossa 
hyödynnetään digi-
talisaation mahdol-
lisuuksia ja kehite-
tään kuntalaisille 
sähköisiä palveluja 

Digitalisaation 
mahdollisuuksien 
hyödyntäminen toi-
mintaprosessien 
sujuvoittamiseksi 

Sähköisen tilastoin-
tijärjestelmän laa-
jempi hyödyntämi-
nen 

Tilastojärjestelmän 
tuottamien tilasto-
jen hyödyntäminen 
toimintojen suunnit-
telussa 

Sähköistä avustus-
ten hakua ei ole 
otettu käyttöön.  

Kesken 

 

Palveluprosessien 
selkeys ja asiakas-
lähtöisyys 

Aito kohtaaminen 
ja nuorten hyvin-
voinnin, kasvun, it-
senäistymisen ja 
osallisuuden tuke-
minen. Tavoitteena 
35 000 kohtaamis-
kertaa  

Nuorten kohtaami-
nen nuorisotiloilla, -
tapahtumissa, liik-
kuvassa nuoriso-
työssä, osallisuus-
toiminnassa, kult-
tuurisessa nuoriso-
työssä ja muissa 
ympäristöissä nuo-
risokulttuurin muu-
tos tunnistaen 

Nuorisotilojen, - ta-
pahtumien, osalli-
suustoiminnan ja 
kulttuurisen nuori-
sotyön kohtaamien 
nuorten määrä 

Käyntikerrat nuoriso-
tiloilla 3415.  

Nuorisotapahtumia 
ei ole järjestetty. Ke-
sällä järjestettiin ke-
säkerho 1.-3. -luok-
kalaisille, luovia pa-
joja eri puolilla Kok-
kolaa ja musiikkipa-
joja Rokkikoululla. 

Rokkikoulun oppi-
laita 132 ja käynti-
kertoja 3227. 

Kesken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Kokkola toimii aktii-
visena kumppanina 
alueen yrityksille; 
tavoitteenaan tukea 
yritysten kasvua, 
kansainvälisyyttä ja 
uusien työpaikko-
jen syntyä 

Koulutukseen ja 
työelämään pääsyn 
turvaaminen sekä 
koulupudokkuuden 
ehkäiseminen 

Kohdennettu nuori-
sotyö on osaltaan 
ehkäisemässä kou-
lupudokkuutta ja tu-
kemassa nuoria 
palvelujen kiinnitty-
misessä 

Etsivän nuorisotyö 
ja Ohjaamon osal-
listujamäärän säily-
minen vuoden 
2018 tasolla. 
Työtreenitoiminnan 
hakijoiden ja osal-
listujien määrän 
säilyminen nykyi-
sellä tasolla 

Etsivän nuorisotyön 
asiakkuudet 168, 
joista uusia tavoitet-
tuja nuoria 72. 

Ohjaamon asiakkaat 
26 nuorisopalvelui-
den resurssilla. 

Työtreenitoimintaa ei 
järjestetty pandemia-
tilanteesta johtuen. 

Kesken 

 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Nuorisotyötä toteu-
tetaan koko kau-
pungin alueella ti-
lanteen ja tarpeen 
edellyttämällä ta-
paa 

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

Nuorisotilojen kävi-
jämäärän säilymi-
nen vuoden 2018 
tasolla. Liikkuvan 
nuorisotyön koh-
taamien nuorten 
määrä 

Nuorisotiloilla 3870 
käyntikertaa. 

Liikkuvaa nuoriso-
työtä on tehty sään-
nöllisesti erityisesti 
touko- ja kesäkuussa 
kauppakeskuksissa 
ja nuorten suosi-
missa paikoissa eri 
puolilla Kokkolaa. 
Kohdattuja nuoria on 
1955. 

Kesken 

 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Nuorten harrastus-
tamisen osallistu-
miskynnystä ma-
dalletaan 

Nuorten harrastus-
toiminnan tuke-
miseksi lisätään la-
jikokeiluja nuorisoti-
loilla ja niiden 
kautta. Harrasta-
misavustusta 
myönnetään har-
kinnanvaraisesti 

Lajikokeilujen 
määrä ja osallistu-
jien määrä. Harras-
tustoimintaan 
myönnettyjen tu-
kien määrä 

Lajikokeiluita ei ole 
järjestetty pandemia-
tilanteesta johtuen.  

Harrastetoimintaan 
ei ole haettu tukea. 

Kesken 

 

Kokkolan maineen 
nostaminen sivis-
tyskaupunkina 

Nuorisopalvelujen 
ja koulujen yhteis-
työn kehittäminen 
ja ehkäisevän päih-
detyö tekeminen 

Koulunuorisotyö tu-
kee koulun kasva-
tustehtävää ja nuo-
ren kehitystä. Eh-
käisevää päihde-
työtä toteutetaan 

Koulunuorisotyössä 
kohdattujen nuor-
ten määrä lisääntyy 
vuodesta 2018. En-
naltaehkäisevässä 
päihdetyössä 

Koulunuorisotyössä 
on kohdattu 10 036 
nuorta. Suunnitel-
mallisesti tuettuja 
nuoria on 334. 

Kesken 
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mm. Etsivän nuori-
sotyön, Ankkuritii-
min ja nuorisotila-
työn myötä 

elämysreittiin osal-
listujien määrä ja 
monialainen työryh-
mätoiminta. 

Elämysreitti toteutet-
tiin stream-tapahtu-
mana ja siihen osal-
listuivat 7.-8. -luok-
kalaiset. 

Nuorisopalveluista 
on osallistuttu 9 mo-
nialaiseen työryh-
mään, joissa on käsi-
telty nuorten päih-
teidenkäyttöä. 

Lapsen oikeuksien 
ja lapsiystävällisyy-
den edistäminen 

Hyväksytyn toimin-
tasuunnitelman 
mukaisten toimen-
piteiden toteuttami-
nen 

1. Osallisuuden 
edistäminen 2. Har-
rastustoiminnan 
edistäminen 3. 
Lapsen oikeuksien 
tunnettavuuden li-
sääminen 

Nuorisopalveluiden 
osallisuustoiminnan 
tavoittamien nuor-
ten määrän lisään-
tyminen. Toteutet-
tujen lajikoulujen 
määrä ja osallistu-
jien määrä.  

Nuorten tapahtuma-
työryhmää ei ole 
aloitettu, yksi nuor-
ten toimintaryhmä on 
kokoontunut tuetusti. 

Lajikokeiluita ei ole 
toteutettu. 

Kesken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

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

Kuntalaisten oman 
aktiivisuuden tuki 

Vastuualueen hal-
linnoimien tilojen 
tehokas käyttö har-
rastustoiminnassa. 
Nuorten toiminta-
ryhmien tukeminen 
avustusten myötä 

Myönnettyjen käyt-
tölupien määrä säi-
lyy tai nousee ver-
raten vuoteen 
2018. Myönnettyjen 
avustusten prosen-
tuaalinen osuus 
avustusmäärära-
haan nähden 

Tilojen käyttölupia on 
alkuvuonna myön-
netty 5. 

Erityis- ja koh-
deavustuksista on 
myönnetty 23% ja 
kumppanuusavustu-
kisista 100%. 

Kesken 

 

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

Nuorten osallisuus 
toiminnan suunnit-
telussa 

Nuorisovaltuusto ja 
nuorisotila- ja ta-
pahtumatoiminnan 
suunnittelu yh-
dessä nuorten 
kanssa 

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

Uusi nuorisoval-
tuusto aloitti toimin-
tansa 23.1.2021. 

Nuorisovaltuuston 
kokouksia 8 ja käsi-
teltyjen asioiden 
määrä 46.  

Kesken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan kaupunki 
on pidetty ja hou-
kutteleva työnan-
taja 

Työhyvinvoinnin 
edistäminen 

Toteutetaan hyväk-
sytyn työhyvinvoin-
tisuunnitelman toi-
menpiteet 

Työhyvinvointiky-
selyn tulosten para-
neminen 

Työhyvinvointiky-
selyn tulokset on kä-
sitelty toukokuussa 
ja työhyvinvointi-
suunnitelma on laa-
dittu. 

Kesken 

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Sivistystoimen si-
säisen yhteistyön 
kehittäminen 

Kehitetään sivistys-
toimen yhteistoi-
minnallisia proses-
seja yhdessä mui-
den vastuualueiden 
kanssa 

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

Yhteistoiminnallisten 
tiimien arviointi ja 
mahdollinen uudel-
leenjärjestely teh-
dään valtuustokau-
den vaihdoksen yh-
teydessä. 

Kesken 
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Talous 
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3.2.22 Sivistyslautakunta - Liikuntapalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso Kaupunkistra-

tegian tavoite 
Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

 
Talousarviossa 
pysyminen, seu-
ranta kuukausit-
tain 

Talousarviokehyk-
sen ja talousohjel-
man pohjalta laadi-
tun talousarvion to-
teutumisen seu-
ranta kuukausittain. 

Talousarvi-
ossa pysy-
minen 

Toimintakatteen toteu-
tuma on 68,5 %. Tulo-
tavoite ei tule toteutu-
maan. 

Kesken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 = 
316 kalente-
ripv, 
11,7 pv/palve-
lusuhde Sai-
rausloma-
sijaisten kus-
tannukset 
2017 = 9 
999€. 

31.12.2018 = x-
10% kalenteripv, 
x pv/palvelus-
suhde Sijaiskulu-
jen puolittaminen 

Henkilöstön hyvin-
voinnin seuranta. 
Toimenpiteet yh-
teistyössä henkilös-
tön, henkilöstöpal-
velujen ja työter-
veyden kanssa. 

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä. 

Sairauspoissaoloja 
171 kalenteripäivää. 
Määrä on kasvanut 
edelliseen vuoteen 
verrattuna. 

Kesken 

 

3. Työtapa-
turmat 

31.12.2017 = 
0 kalenteripv 

Työtapaturmia ei 
tapahdu 

Riskien arviointien 
ja turvallisuussuun-
nitelmien toteutta-
minen 

Työtapatur-
mien määrä 

Ei työtapaturmia Kesken 

 

4. Henkilös-
tösuunni-
telma 

Vakituiset = 
21 kpl 

Määräaikaiset 
= 8 kpl  

Yhteensä = 
29 kpl 

Henkilöstösuun-
nitelmassa pysy-
minen, määräai-
kaisten vähenty-
minen 

Henkilöstösuunni-
telman noudattami-
nen 

Henkilöstö-
suunni-tel-
man mukai-
sen henki-
löstöresurs-
sin käyttö 
toiminta-
vuonna 

Palvelujen koronarajoi-
tusten takia henkilös-
töresurssin käyttö on 
ollut suunniteltua pie-
nempi.  

Kesken 

 

5. Asiakas-
tyytyväisyys 
ja asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Negatiivisten 
asiakaspalauttei-
den vähentämi-
nen 

Asiakaspalautteen 
aktiivinen vastaan-
ottaminen, käsittely 
ja huomiointi palve-
lujen järjestämi-
sessä ja kehittämi-
sessä 

Palauttei-
den määrä 
ja tyyppi 
sekä kunta-
laiskysely-
jen tulokset 

Palautejärjestelmän 
kautta saadut palaut-
teet (91 kpl) ja muut 
on käsitelty toimenpi-
desuunnitelman mu-
kaisesti. Moitteet ulko-
liikuntapaikkojen ja ul-
koilureittien kunnossa-
pidosta ovat lisäänty-
neet talousohjelman 
leikkausten ja lisäänty-
neen käytön myötä.  

Kesken 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 2019 
kyselyn tulok-
set 

Työhyvinvoinnin 
paraneminen 
vuosittaisessa 
työhyvinvointiky-
selyssä 

Työhyvinvointi-
suunnitelman to-
teuttaminen 

Työhyvin-
vointi-kyse-
lyn tulosten 
myönteinen 
kehitys 

Työhyvinvointisuunni-
telmat on laadittu  

Kesken 

 

 
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palvelutuotannossa 
hyödynnetään digi-
talisaation mahdol-
lisuuksia ja kehite-
tään kuntalaisille 
sähköisiä palveluja 

Digitalisaation 
mahdollisuuksien 
hyödyntäminen ja 
sähköisten palvelu-
jen laajentaminen 

Sähköisen asioin-
nin lisääminen 
(mm. vuorovarauk-
set, ryhmiin ilmoit-
tautumiset). Säh-
köisen avustusjär-
jestelmän käytön 

Sähköisten palvelu-
jen käyttömäärien 
myönteinen kehi-
tys. Sähköisten 
avustushakemus-
ten osuus 100% 
(kohde-, koulutus-, 

Sähköisten palvelu-
jen käytön kehitys on 
ollut tavoitteen mu-
kainen. Kesän uima-
koulujen osalta otet-
tiin käyttöön 

Kesken 
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laajentaminen 
myös ohjaustoi-
minta-avustusten 
hakuun ja käsitte-
lyyn. 

erityisavustukset) 
ja ohjaustoiminta-
avustukset 60% 

verkkomaksu ilmoit-
tautumisen yhtey-
dessä. 

Kokkola luo toimi-
vaa verkostoa sote- 
ja maakuntapalve-
luissa sekä tekee 
tiivistä yhteistyötä 
sidosryhmien 
kanssa palvelujen 
järjestämisessä 

Toimiva terveyslii-
kunnan verkosto 
sotepalvelujen ja 
muiden sidosryh-
mien kanssa erityi-
sesti riskiryhmien 
tavoittamiseksi ja 
aktivoimiseksi 

Liikunta- ja elinta-
paneuvonta-pro-
sessin tavoitetta-
vuuden ja jatkuvuu-
den kehittäminen 
eri toimijoiden ter-
veysliikuntapalvelu-
jen yhteistyöllä 

Liikuntaneuvonnan 
asiakasmäärän ke-
hitys (yksilö-/ryh-
mäneuvonta). Lii-
kuntaryhmiin osal-
listuneiden määrä. 
Erityisliikuntakortti 
palvelun käyttö 

Liikuntaneuvonnan 
prosessia kehitetty 
osana Soite 2.0. 
hanketta. Elintapa-
valmennuksen etä-
neuvonta pilottiryh-
mät käynnistyivät hy-
vin. Koronarajoitus-
ten takia ohjatut lii-
kuntaryhmät olivat 
pääosin tauolla ke-
vätkauden muutamia 
pien- ja erityisryhmiä 
lukuun ottamatta. 
Syyskausi käynnistyi 
lähes normaalisti tar-
kistetuilla osallistuja-
määrillä 

Kesken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Monipuolisten ja 
saavutettavien liik-
kumisolosuhteiden 
ja suorituspaikko-
jen ylläpitäminen ja 
kehittäminen 

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

Toteutetut liikunta-
paikkahankkeet ja 
ylläpidettävien 
paikkojen määrän 
kehitys. Urheilu-
puisto olosuhteiden 
hankesuunnittelun 
eteneminen 

Liikuntapaikka- ja ul-
koiluhankkeiden 
(mm. Roskaruka, 
skeittpaikat ja Laaja-
lahti) toteuttaminen 
etenee suunnitel-
mien mukaan. Ulko-
liikuntaselvitys tehty 
ja kuntoratojen kehit-
tämissuunnitelman 
valmistelu käynnis-
tetty. Vastuualue 
osallistuu Urheilu-
puiston hankkeiden 
selvitystyöhön. 

Kesken 

 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Lasten ja nuorten 
sekä avoimen että 
seurapohjaisen lii-
kuntaharrastustoi-
mintaan osallistu-
misen mahdollista-
minen 

Harraste- /höntsälii-
kunnan järjestämi-
nen yhteistyössä 
eri toimijoiden 
kanssa. Vähäva-
raisten lasten ja 
nuorten liikunnan-
harrrastamisen tu-
keminen  

Avoimien ja höntsä 
-vuorojen myöntei-
nen kehitys. 
Lasten ja nuorten 
harrastustoimin-
taan myönnettyjen 
tukien määrä (seu-
ratoiminta / omatoi-
minen liikunta) 

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

Kesken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

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

Seura- ja yhdistys-
toiminnan sekä 
kuntalaisten oman 
aktiivisuuden tuke-
minen  

Liikuntaseurojen ja 
muiden liikuntaa 
järjestävien toimi-
joiden toimintaedel-
lytysten turvaami-
nen tilojen käytön 
ja muiden aktivoin-
titoimenpiteiden 
myötä. 

Avustusmääräraho-
jen, hankkeiden ja 
tapahtumien mää-
rän kehitys. 
Tilojen käyttötun-
tien ja -asteiden ke-
hitys. 

Koronarajoitukset 
vaikuttivat etenkin 
kevätkaudella seuro-
jen ja yhdistysten toi-
mintaan ja tilojen 
käyttömahdollisuuk-
siin.  

Kesken 

 

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

Monipuolisten ja 
asiakasystävällis-
ten kanavien hyö-
dyntäminen 

Aktiivisen sähköi-
sen palveluviestin-
nän ylläpitäminen. 
Muiden vuorovai-
kutteisten 

Viestintäkanavien 
käytön myönteinen 
kehitys. Kuntalais-
ten osallisuutta 
edistävien 

Uusien verkkosivu-
jen ja muiden viestin-
täkanavien käytön 
kehitys on ollut ta-
voitteen mukainen. 

Kesken 
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ja päättäjien vuoro-
puhelussa 

kuntalaisten ja 
päättäjien vuoropu-
helussa 

kohtaamisten ja 
vaikuttamismahdol-
lisuuksien tarjoami-
nen 

toimenpiteiden ja ti-
laisuuksien määrän 
kehitys. 

Järjestökyselyn li-
säksi on toteutettu 
mm. kuntorata ky-
sely (N=512)  

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan talouden-
pito on vastuullista 

Liikuntapalvelujen 
tehokas ja taloudel-
linen järjestäminen  

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

Vastuualueen tilin-
päätöksen netto, lii-
kuntatoiminnan 
menojen (€/asu-
kas), muiden tun-
nuslukujen ja TEA-
viisari tuloksen ke-
hitys. Hanketoimin-
nan toteutuminen 

Liikuntapaikkojen ja -
palvelujen koronara-
joitusten takia tavoit-
teet (kävijät, käyttö-
tunnit, tulokertymät) 
eivät ole toteutuneet. 
Esim. VesiVeijarin 
kävijät -35%. TEA-
viisarin tulos 76 
(koko maa 72). 
Myönteisiä hankera-
hoituspäätöksiä on 
saatu. 

Kesken 

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Yhteistoiminnalli-
suuden vahvistami-
nen sivistyspalve-
luissa ja muiden 
keskeisten kump-
panien kanssa 

Kehitetään sivistys-
toimen yhteistoi-
minnallisia proses-
seja yhdessä mui-
den vastuualueiden 
kanssa 

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

Arviointi ja mahdolli-
nen uudelleenjärjes-
tely tehdään valtuus-
tokauden vaihdok-
sen yhteydessä. 

Kesken 

 

 
 
Talous 
 

 

 



2. Osavuosikatsaus 2021 
Kokkolan kaupunki

 63

3.2.23 Kaupunkirakennelautakunta   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso Kaupunkistra-

tegian tavoite 
Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

 
Talousarviossa 
pysyminen, 
seuranta kuu-
kausittain 

Talousarviokehyk-
seen perustuva ta-
lousarvio ja sen to-
teutumisen kuu-
kausittainen seu-
ranta. Pitkän aika-
välin investointi-
suunnitelmat sovi-
tetaan taloustavoit-
teeseen ja suunni-
telmilla varaudu-
taan myös korjaus-
velan pienentämi-
seen 

Talousar-
viossa py-
syminen. 
Seurataan 
kustan-
nusten 
muodos-
tumista 
työmailla 
ja Unit4 -
järjestel-
mällä. 
Tehdään 
tarvittavia 
korjaavia 
toimenpi-
teitä. 

Tulojen toteutuma% on 
0,7% pienempi viime 
vuonna vastaavana ajan-
kohtana talousarvioon näh-
den. Menojen toteutuma% 
on 2,8 % suurempi kuin 
vuoden 2020 elokuussa. Lii-
kenneväylien kunnossapi-
toon on mennyt n. 366 200 
euroa enemmän kuin viime 
vuonna vastaavana ajan-
kohtana. Toimitilojen lämmi-
tykseen on mennyt n. 234 
300 euroa ja alueiden kun-
nossapitoon n. 177 900 eu-
roa enemmän kuin elo-
kuussa 2020. Tämän hetki-
sen ennusteen mukaan on 
haasteita pysyä talousarvi-
ossa toimintakatteen osalta. 

Ei aloi-
tettu 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 
= 10 699 
kalenteripv 

31.12.2018 
= 9 132 
kalenteripv 

31.12.2019 
= 10 934 
kalenteripv 

31.12.2020 
= 10 418 
kalenteripv 

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

Työhyvinvointiin 
panostaminen. 
Avoimien toimien 
täyttäminen henki-
löstösuunnitelman 
mukaisesti. Koulu-
tus, tehtävänkierto, 
aktiivisen tuen te-
hostaminen. 

Sairaus-
poissaolo-
jen mää-
rän pitä-
minen 
vuoden 
2017 läh-
tötasoa 
alempana. 
Seurataan 
erityi-
sesti 1 - 3 
päivän 
poissa-
oloja. 

6 801 kalenteripv Kesken 

 

3. Työtapa-
turmat 

31.12.2017 
= 530 ka-
lenteripv 

31.12.2018 
= 372 ka-
lenteripv 

31.12.2019 
= 316 ka-
lenteripv 

31.12.2020 
= 252 ka-
lenteripv 

Työtapaturmia 
ei tapahdu 

Koulutus ja seu-
ranta; ergonomia- 
ja työturvallisuus. 
Esimies- ja ohjaus-
työhön panostami-
nen sekä huomio 
työparityöskente-
lyyn ja ergonomi-
aan fyysisesti vaa-
tivissa työtehtä-
vissä. Turvallisuus-
koordinaattorin teh-
tävien järjestämi-
nen. 

Työvuo-
den läpi-
vienti il-
man työ-
tapatur-
mia. 

441 kalenteripv 

Puhtaus- ja ruokapalve-
luissa työtapaturmien 
määrä on kasvanut merkit-
tävästi edelliseen vuoteen 
verrattuna. 

Kesken 

 

4. Henkilös-
tösuunni-
telma 

Vakituiset 
= 446,22 
kpl 

  

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

Toiminta ja palvelut 
sovitetaan tasolle, 
jota voidaan ylläpi-
tää nykyisellä hen-
kilöstömäärällä. 

Henkilös-
tösuunni-
telmien 
mukaisen 
henkilös-
töresurs-
sin käyttö 
toiminta-
vuonna. 

Henkilöstösuunnitelman 
mukaisesti. 

Kesken 
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5. Asiakas-
tyytyväisyys 
ja asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunki-
laisten ja 
yhteistyö-
kumppa-
neiden tyy-
tyväisyys 
palveluihin. 

Negatiivisten 
asiakaspalaut-
teiden vähen-
täminen 

Asiakaspalautejär-
jestelmän hyödyn-
täminen toiminnan 
kehittämisessä. 
Kuntalaiskyselyn 
tulostason pitämi-
nen samalla tasolla 
vuoden 2017 
kanssa. 

Asiakas-
palauttei-
den mää-
rän ja laa-
dun seu-
ranta. To-
teutuneet 
yhteistyö-
sopimuk-
set. Kun-
talaisky-
selyssä 
saatava 
palveluta-
soarvio. 

Asiakaspalautteet käsitelty 
kaupunkirakennelautakun-
nassa ja rakennus- ja ym-
päristölautakunnassa. 

Toteutu-
nut 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 
2018 kyse-
lyn tulokset 

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

Kehityskeskustelut 
ja niihin liittyvät 
työhyvinvointipajat. 
Kehittämissuunni-
telman mukaiset 
henkilöstöön liitty-
vät toimenpiteet 
saadun palautteen 
pohjalta. 

Seurataan 
kehittä-
miskohtei-
den toteu-
tumista 
vuoden ai-
kana. 
Käytyjen 
kehitys-
keskuste-
luiden 
määrä. 

Työhyvinvointipajoja on to-
teutettu vastuualueittain 
erittäin kattavasti. Työhyvin-
vointipajoissa laadittujen ke-
hittämissuunnitelmien to-
teuttamista jatketaan. 

Kehityskeskustelut käyn-
nissä. 

Kesken 

 

  
Talous 
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3.2.24 Kaupunkirakennelautakunta - Hallinto   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset 
tavoitteet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

 
Talousarvi-
ossa pysymi-
nen, seuranta 
kuukausittain 

Pitkän aikavälin 
investointisuun-
nitelmat sovite-
taan talousta-
voitteeseen ja 
suunnitelmilla 
varaudutaan 
myös korjaus-
velan pienentä-
miseen. 

Hallinnon 
kustan-
nusten 
muodos-
tumisen 
seuranta. 
Riittävien 
resurssien 
varaami-
nen. 

Hallinnon henkilöstön siirtyminen suo-
raan vastuualueille näkyy tulojen to-
teutumassa. Menojen toteutuma% on 
2,9 % pienempi kuin viime vuonna 
vastaavana ajankohtana talousarvioon 
nähden. 

Ei 
aloi-
tettu 

 

2. Sai-
rauspois-
saolot 

31.12.2017 
= 177 ka-
lenteripv 

31.12.2018 
= 214 ka-
lenteripv 

31.12.2019 
= 189 ka-
lenteripv 

Vuonna 
2020 henki-
löstö siirty-
nyt vastuu-
alueille 

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

Työhyvinvoin-
tiin panostami-
nen. Koulutus, 
tehtävänkierto, 
aktiivisen tuen 
tehostaminen. 

Sairas-
poissaolo-
jen seu-
ranta eri-
tyisesti ly-
hyiden 1 - 
3 päivän 
poissaolo-
jen osalta. 

Kaupunkiympäristön hallintopalvelui-
den uudelleen organisointi tapahtui 
vuoden 2020 aikana ja henkilöstöre-
surssit siirrettiin sille vastuualueelle, 
joille henkilöstöresurssit oli osoitettu. 
Sairauspoissaolot raportoidaan siinä 
vastuualueella, jolle henkilöstöresurs-
sit on siirretty. 

Kes-
ken 

 

3. Työta-
paturmat 

31.12.2017 
= 0 kalente-
ripv 

31.12.2018 
= 0 kalente-
ripv 

31.12.2019 
= 7 kalente-
ripv 

Vuonna 
2020 henki-
löstö siirty-
nyt vastuu-
alueille 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Koulutus ja 
seuranta; er-
gonomiakoulu-
tus. Esimies- ja 
ohjaustyöhön 
panostaminen. 

Kalente-
ripv/vuosi 

Kaupunkiympäristön hallintopalvelui-
den uudelleen organisointi tapahtui 
vuoden 2020 aikana ja henkilöstöre-
surssit siirrettiin sille vastuualueelle, 
joille henkilöstöresurssit oli osoitettu. 
Työtapaturmat raportoidaan siinä vas-
tuualueella, jolle henkilöstöresurssit on 
siirretty. 

Kes-
ken 

 

4. Henki-
löstösuun-
nitelma 

Vakituiset = 
6,8 kpl 

Määräaikai-
set = 0 kpl  

Yhteensä = 
6,8 kpl 

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

Sairaspoissa-
olojen vähentä-
minen. Henki-
löstösuunnitel-
man mukaiset 
rekrytoinnit. 

Henkilö-
kunta-
määrä 

Henkilöstösuunnitelman mukaisesti. To-
teu-
tunut 

 

5. Asia-
kastyyty-
väisyys ja 
asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunki-
laisten tyy-
tyväisyys 
palveluihin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden vä-
hentäminen 

Yhteistyötä kol-
mannen sekto-
rin kanssa lisä-
tään. Huomioi-
daan asiakas-
palautteet 

Toteutu-
neet yh-
teistoimin-
tasopi-
mukset ja 

Asiakaspalautejärjestelmä on ollut 
15.05. käytössä kaksi vuotta. Yhteen-
veto palautejärjestelmän tuloksista kä-
sitelty lautakunnassa. 

To-
teu-
tunut 
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toiminnan ke-
hittämisessä. 

toiminta-
mallit. 
Asiakas-
palauttei-
den 
määrä. 

6. Työtyy-
tyväisyys 

Vuoden 
2018 kyse-
lyn tulokset 

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

Kehityskeskus-
telut. Työhyvin-
vointipajat ky-
selyn pohjalta. 
Étsitään kehit-
tämiskohteet. 

Seurataan 
kehittä-
miskohtei-
den tote-
tumista 
vuoden ai-
kana esi-
merkiksi 
kehittä-
miskes-
kuste-
luissa. 

Hallinnon kehityskeskustelut pidetty 
100%. 

To-
teu-
tunut 

 

 
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palvelutuotannossa 
hyödynnetään digi-
talisaation mahdol-
lisuuksia ja kehite-
tään kuntalaisille 
sähköisiä palveluja 

Viestinnän tehosta-
minen kaikilla Kau-
punkiympäristön 
osa-alueilla siten, 
että positiivisen ja 
rakentavan palaut-
teen määrä kas-
vaisi. Tavoitteena 
on myös hyödyntää 
palautepalvelun 
kautta vastaanotet-
tuja kehittämiside-
oita. 

Kaupunkiympäris-
tön viestintätiimin 
toiminnan tehosta-
minen kaupungin 
viestintäsuunnitel-
man mukaisesti ja 
viestinnän tehosta-
minen. Asiakaspa-
lautejärjestelmän 
seurannan ja tulos-
ten arvioinnin kehit-
täminen. 

Asiakaspalautteen 
laadullinen arviointi 
ja määrän seuranta 
sekä vertailu edelli-
seen vuoteen. 

Asiakaspalautejär-
jestelmä on ollut 
15.05. käytössä 
kaksi vuotta. Yhteen-
veto palautejärjestel-
män tuloksista ja 
vertailu käsitelty lau-
takunnassa 

Toteutu-
nut 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan talouden-
pito on vastuullista 

Toiminnan ja re-
surssien toteuttami-
nen talousarvion 
mukaisesti siten, 
että siinä määritel-
tyihin tavoitteisiin 
päästään. 

Talouden ja toimin-
nan tiivis seuranta 
ja tarvittaessa muu-
toksiin reagointi 
sekä sopeuttamis-
toimenpiteet. 

Kuukausiraportit to-
teumatietoineen 

Hallinnon henkilös-
tön siirtyminen suo-
raan vastuualueille 
näkyy tulojen toteu-
tumassa. Menojen 
toteutuma% on lähes 
samalla tasolla kuin 
viime vuonna vas-
taavana ajankohtana 
talousarvioon näh-
den. 

Kesken 

 

Kokkolan kaupunki 
on pidetty ja hou-
kutteleva työnan-
taja 

Henkilöstöpolitiikan 
toteuttaminen kai-
killa osa-alueilla si-
ten, että resurssit 
on kohdennettu oi-
keisiin paikkoihin.  

Henkilöstöpolitii-
kassa tarvittaviin 
muutoksiin rea-
gointi ja resurssien 
kohdentamisen 
ajantasaisuudesta 
huolehtiminen. 

Henkilöstötyytyväi-
syyden seuranta ja 
tulosten vertailu 
edellisiin vuosiin. 
Henkilöstöresurs-
sien seuranta yk-
sikkötasolla. 

Kaupunkiympäristön 
hallintopalveluiden 
uudelleen organi-
sointi tapahtui vuo-
den 2020 aikana ja 
henkilöstöresussit 
siirrettiin sille vastuu-
alueelle, joille henki-
löstöresurssit oli 
osoitettu. Työhyvin-
voinnin edistäminen 

Toteutu-
nut 
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tapahtuu sillä vas-
tuualueella, jolle re-
surssit on siirretty. 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Vastuualueet ylittä-
vän poikkihallinnol-
lisen yhteistyön ke-
hittäminen sekä tii-
mityön merkityksen 
korostaminen. 

Henkilöstön osaa-
misen tunnistami-
nen ja kohdentami-
nen oikeisiin asioi-
hin sekä tiimiajatte-
lun edelleen kehit-
täminen. Henkilös-
tön osaamiskartoi-
tuksen toteuttami-
nen. 

Osaamiskartoituk-
sen tulosten analy-
sointi ja resurssien 
kohdentamisen 
seuranta sekä saa-
tava palaute. 

Osaamiskartoitukset 
on otettu osaksi joka 
päiväistä toimintaa. 
Resurssit kohdenne-
taan toimintatarpeen 
mukaisesti. Jokaisen 
uuden rekrytoinnin 
kohdalla tarkaste-
taan olemassa oleva 
työnkuva ja muute-
taan vastaamaan toi-
minnan tarpeita en-
nen rekrytoinnin 
aloittamista. Resurs-
sien kohdentami-
seen kiinnitetään eri-
tyistä huomiota. 

Toteutu-
nut 

 

 
  
Talous 
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3.2.25 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset 
tavoitteet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

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

Maanostoon 
myönnettyjen 
määrärahojen 
riittävyyden 
sekä käyttöta-
louden seuraa-
minen. Maan 
myynnistä saa-
tujen tuottojen 
seuranta. 

Menot ja tu-
lot 

Käyttötalouden tulojen toteutuma% on 
4 % suurempi kuin vuoden 2020 elo-
kuussa. Tämä selittyy pääasiassa met-
sien myynnistä saaduilla tuloilla, mutta 
myös vuokratuottoja on kertynyt 2,2% 
enemmän kuin elokuussa 2020. Meno-
jen toteutuma% on 1,9% korkeampi 
kuin viime vuonna vastaavana ajan-
kohtana talousarvioon nähden. Inves-
tointien maan myynnistä saatavat tulot 
ovat nousseet viime vuodesta 1,2 milj. 
eurolla. Maanostoon on mennyt 183 
000 euroa vähemmän kuin elokuussa 
2020. 

Kes-
ken 

 

2. Sai-
rauspois-
saolot 

31.12.2017 
= 174 ka-
lenteripv 

31.12.2018 
= 181 ka-
lenteripv 

31.12.2019 
= 293 ka-
lenteripv 

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

Työhyvinvoin-
tiin panostami-
nen. Avoimien 
toimien täyttä-
minen henkilös-
tösuunnitelman 
mukaisesti. 
Koulutus, tehtä-
väkierto, aktiivi-
sen tuen tehos-
taminen. 

Seurataan 
sairauspois-
solojen ke-
hitysta. Eri-
tyisesti seu-
rataan 1 - 3 
päivän pois-
soloja. Ka-
lenteripäi-
vät. 

Sairaspoissaoloissa ei ole tapahtunut 
merkittäviä muutoksia edellisen osa-
vuosikatsauksen jälkeen. 

Kes-
ken 

 

3. Työta-
paturmat 

31.12.2017 
= 12 kalen-
teripv 

31.12.2018 
= 9 kalente-
ripv 

31.12.2019 
= 5 kalente-
ripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Koulutus ja 
seuranta: ergo-
nomia- ja työ-
turvallisuuskou-
lutus. 

kalenteripäi-
viä/vuosi 

Työtapaturmia ei ole sattunut. To-
teu-
tunut 

 

4. Henki-
löstösuun-
nitelma 

Vakituiset 
= 22 kpl 

  

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

Sairaspoissa-
olojen vähentä-
minen. Henki-
löstösuunnitel-
man mukaiset 
rekrytoinnit. 

Henkilö-
määrä 

Maankäyttöinsinööri, metsuri ja kiin-
teistösihteeri rekrytoitu tarkasteluai-
kana. Tällä hetkellä kaikki vakanssit on 
täytetty. 

To-
teu-
tunut 

 

5. Asia-
kastyyty-
väisyys ja 
asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunki-
laisten tyy-
tyväisyys 
palveluihin 

Negatiivis-
ten asiakas-
palautteiden 
vähentämi-
nen 

Asiakaspalau-
tejärjestelmän 
seuranta. 

Asiakaspa-
lautteen 
määrän ja 
laadun seu-
ranta sekä 
näistä johtu-
vat toimen-
piteet. 

Asiakaspalautteet kaupungin yhteisen 
järjestelmän kautta. 

Asiakaspalautejärjestelmä on ollut 
15.05. käytössä kaksi vuotta. Yhteen-
veto palautejärjestelmän tuloksista laa-
ditaan lautakuntien käsiteltäväksi. 

To-
teu-
tunut 

 

6. Työtyy-
tyväisyys 

Vuoden 
2018 kyse-
lyn tulokset 

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

Kehityskeskus-
telut. Työhyvin-
vointipajat ky-
selyn pohjalta. 
Etsitään kehit-
tämiskohteet.  

Seurataan 
kehittämis-
kohteiden 
toteutumista 
vuoden ai-
kana. 

Kehityskeskusteluja ei ole aloitettu. Ei 
aloi-
tettu 
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Kehityskes-
kustelut 1 x 
vuodessa. 

 
 
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palveluissa 
korostetaan 
asukas- ja 
asiakaslähtöi-
syyttä ja pal-
veluraken-
netta kehite-
tään kuntata-
louden eh-
doilla 

Asiakkaiden akti-
vointi sähköisten 
palvelujen käyt-
töön. 

Sähköiset palve-
lut monipuolisesti 
käyttöön. 

Sähköiset pal-
velut 100%:sti 
käytössä. 

Sähköiset tilausjärjestelmät karttati-
lauksissa ja maastomittaustilauksissa 
on käytössä. 

Omakotitonttien, yhtiömuotoisten tont-
tien sekä teollisuustonttien tarjonta on 
nähtävillä sähköisessä eTontti-palve-
lussa. Omakotitonttien haku on sähköi-
sesti mahdollista. Tonttijakojen ja kiin-
teistötoimitusten hakeminen sähköi-
sesti on vireillä. Varattujen teollisuus-
tonttien seurantajärjestelmää kehite-
tään, mikäli nykyinen MapInfo-ohjel-
misto lakkaa. 

Kes-
ken 

 

Palvelupro-
sessien sel-
keys ja asia-
kaslähtöisyys 

Maastomittaus-
palveluiden kehit-
täminen ja tieto-
jen ajantasaisuus 
sekä lakisääteis-
ten palveluiden 
tarjoaminen no-
pealla aikajän-
teellä. 

Tehokkaan, toi-
mivan ja resurssi-
viisaan palvelu-
toiminnan tarjoa-
minen kuntalai-
sille 

Palvelupyyntöi-
hin vastataan 
kuntalaisille 1-2 
päivän sisällä. 
Seurataan ta-
voitteen toteu-
tumista. 
 
Toimenpiteiden 
määrät: 

Tonttijakoja kpl 

Tontin lohkomi-
sia / tontteja kpl 

Yeisen alueen 
lohkomisia kpl 

Rasitetoimituk-
sia kpl 

Rakennuslupa-
karttoja kpl 

Rakennuspai-
kan merkintä 
kpl 

Sijaintikatsel-
muksia kpl 

Maaperäselvi-
tyksiä kpl 

Palvelupyyntöihin on kyetty vastaa-
maan 1-2 päivän kuluessa. 

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 koh-
detta. 

Ennakkopaalutuksia 75 kohdetta. 

Sijaintikatselmuksia 86 kohdetta. 

Maaaperäselvityksiä 5 kohdetta, 57 
pistettä 

Kantakartan tarkistusta 2164 pistettä 

Dronekuvaukset 17 kohdetta, pinta-ala 
136.8 ha. 

Kes-
ken 
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Kantakartan yl-
läpito tuntia 

Dronekuvauk-
sia kpl/ha 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Kokkola 
eheyttää kau-
punkiku-
vaansa huo-
mioiden koko 
kunnan alu-
een elinvoi-
maisuuden 

Tasapainotetaan 
kaupungin omaa 
tonttivarantoa ja 
luovutusta 

Uudisrakentami-
sen ohjaus kau-
pungin ja yksi-
tyisten maille. 

Luovutettujen 
tonttien määrän 
seuranta 

Luovutettu 20 uutta omakotitonttia ja 
kolme yhtiömuotoiseen rakentamiseen 
tarkoitettua tonttia. 

Kanta-Kokkolan alueella on varatta-
vissa tontteja puolet koko vuoden tar-
peesta. Yhtiömuotoisista tonteista on 
ollut pulaa. Uusille omakotitonteille on 
edelleen kysyntää. 

Kes-
ken 

 

Kokkola 
eheyttää kau-
punkiku-
vaansa huo-
mioiden koko 
kunnan alu-
een elinvoi-
maisuuden 

Monipuolisen ra-
kentamispaikko-
jen / tonttien var-
mistaminen koko 
Kokkolan alu-
eella. 

Luotettava ja en-
nakoiva maapoli-
tiikka. Luovuttaa 
eheyttämistavoi-
tetta tukevia tont-
teja asemakaa-
voitetuilla alueilla 
ja taajamissa 
sekä myös isoim-
missa yleiskaa-
voitetuissa ky-
lissä. 

Luovutettujen / 
vapaana ole-
vien tonttien lu-
kumäärä (oma-
kotitalotonttiva-
ranto) kpl 

Maanhankin-
taan käytetty € 

Maanmyyntitu-
lot milj. € 

Tonttien vuok-
ratulot milj. € 

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

Yhtiömuotoiseen rakentamiseen osoi-
tettujen tonttien määrä on vähäinen. 

Maanhankintaan on käytetty 125 807 
euroa. 

Maanmyyntitulot 1,7 milj. euroa 

Vuokralaskutus yhteensä 4 milj. euroa 

Kes-
ken 

 

Kokkola toimii 
aktiivisena 
kumppanina 
alueen yrityk-
sille; tavoit-
teenaan tu-
kea yritysten 
kasvua, kan-
sainvälisyyttä 
ja uusien työ-
paikkojen 
syntyä 

Yritystonttien mo-
nipuolinen ja 
vaihtoehtoja si-
sältävä tarjonta. 

Teollisuus- ja lii-
ketonttien tontti-
varannon kasvat-
taminen moni-
puolisesti eri alu-
eilta. 

Teollisuustont-
tien luovutus 

Liiketonttien 
luovutus  

Teollisuustont-
teja on jatku-
vasti saatavilla 
eri puolilla kau-
punkia. 

Teollisuustontteja on luovutettu yksi. 
Liiketontteja on luovutettu kaksi (Sun-
tinranta). Näkyvällä paikalla olevista lii-
ketonteista on pulaa. 

Teollisuustontteja on saatavilla run-
saasti eri puolilla kaupunkia. 

Kes-
ken 

 

Asukkaiden 
terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistäminen 

Monipuolisten 
lähi- ja virkistys-
metsien varmis-
taminen lähellä 
kuntalaisia 

Laadukas lähi- ja 
virkistysmetsien 
hoito 

Metsänhoito-
ohjelman mu-
kaisten toimen-
piteiden toteut-
taminen ja seu-
ranta 

Suojelualuei-
den määrä ha 

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

Metsänhoitotöiden määrä 95,0 ha 

Kunnostusojitusta 0 m 

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) 

Kes-
ken 
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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-
painottaa ta-
settaan 

Aktiivinen maan-
jalostustoiminta 
kaupungin omis-
tamilla alueilla. 

Kaavoitus- ja 
muu maankäytön 
suunnittelu sekä 
maankäyttösopi-
mukset. 

Maankäyttöso-
pimusten seu-
ranta ja sopi-
mussisällön ke-
hittäminen 

Uusia maankäyttösopimuksia allekirjoi-
tettu kaksi. 

Kes-
ken 

 
  
Talous 
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3.2.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset 
tavoit-
teet 

Lähtötaso 
Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

1. Ta-
lousar-
vio, 
käyttöta-
lous ja 
inves-
toinnit 

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

Kuukausittainen 
seuranta 

Talousar-
viossa py-
syminen 

Tulojen toteutuma% on 80,5% 
suurempi kuin viime vuonna vas-
taavana ajankohtana talousarvi-
oon nähden. Tämä selittyy jouk-
koliikenteeseen Elyltä tulleesta 
avustuksesta. Menojen toteu-
tuma% on 4,9% pienempi kuin 
vuoden 2020 elokuussa. 

Kesken 

 

2. Sai-
raus-
poissa-
olot 

31.12.2017 = 
150 kalente-
ripv 

31.12.2018 = 
349 kalente-
ripv 

31.12.2019 = 
276 kalente-
ripv 

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

Seuranta ja kes-
kustelut henkilös-
tön ja työplussan 
kanssa 

Sairaus-
poissaolo-
päivien 
lkm 

336 työpäivää, joka muodostuu 
suurimmaksi osaksi kahdesta pit-
käaikaisesta sairauspoissaolosta 

Kesken 

 

3. Työ-
tapatur-
mat 

31.12.2017 = 
0 kalenteripv 

31.12.2018 = 
0 kalenteripv 

31.12.2019 = 
0 kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Seuranta, työväli-
neiden kunnon 
tarkistus 

Tapatur-
mien lkm 

Työtapaturmia ei ole tapah-
tunut 

Toteutu-
nut 

 

4. Hen-
kilöstö-
suunni-
telma 

Vakituiset 
= 19 kpl 

  

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

Rekrytointitoimet 
syksyllä 2021 
henkilöstömää-
rän saamiseksi 
tavoitetilaan 

Määrä-
vahvuus 
1.1.2021 
> 

Määrävahvuutta ei ole saavutettu 
mutta tilanne parani vuoden 2021 
alussa kun infrasuunnittelijan 
toimi saatiin täytettyä. Edelleen 
kuitenkin kaavoitusarkkitehdin 
paikka on täyttämättä vaikka 
tarve olisi kova. Lisäksi sairaus-
poissaolojen suuri määrä heiken-
tää työn tuottavuutta.  

Kesken 

 

5. Asia-
kastyy-
tyväi-
syys ja 
asiakas-
lähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Negatiivis-
ten asiakas-
palautteiden 
vähentämi-
nen 

Panostaminen 
yleisötilaisuuk-
siin, työpajoihin, 
kuulemisiin ja 
vastineiden anta-
miseen 

Asema-
kaavojen 
ehdotus-
vaiheessa 
saapunei-
den (kiel-
teisten) 
huomau-
tusten vä-
hentämi-
nen 

Vuoden 2021 toisen osavuosikat-
sauksen (suluissa ensimmäinen 
OVK) aikana oli 5 (12) asema-
kaavojen nähtävilläoloa. lausun-
toja asemakaavaista saatiin 12 ja 
muistutuksia 4. Yleiskaavoja oh-
jaa KH mutta aktiivisessa vai-
heessa on Strateginen aluera-
kenneyleiskaava, Keliberin kai-
vosyleiskaavat sekä Tuohimaan 
tuulivoimayleiskaava. 

Toteutu-
nut 

 

6. Työ-
tyytyväi-
syys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulok-
set 

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

Vastuualuepala-
vereissa TYHY -
otsikon alla käy-
dään ajankohtai-
set asiat läpi 

TYHY tu-
lokset 

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

Toteutu-
nut 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistra-
tegian tavoite 

Vastuualueen 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

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

Oikealla pai-
kalla sijaitsevia 
palvelukortte-
leita ja tontteja 
on tarjolla sekä 
kaupungin 
omaan tarpee-
seen että muille 
palvelutuotta-
jille 

Palvelukortte-
leiden ja tont-
tien riittävä va-
raaminen kaa-
voituksessa ja 
muussa maan-
käytön suunnit-
telussa 

Miten hyvin pystytään 
osoittamaan sopivaa 
tonttimaata palvelu-
tuottajille. Seuran-
nassa kirjataan jat-
kossa myös toimijoi-
den neuvottelujen ja 
ohjauksen määrät; ku-
vataan myös, miten ja 
minkä verran vaihtoeh-
toisia tontteja on pys-
tytty tarjoamaan. 

Tonttimaata palvelun tuottajille 
on kohtuullisesti saatavilla 
mutta myös uusien palvelutont-
tien kaavoitus on käynnissä 
(mm. Kaarlelan kirkon etelä-
puoli). 

Kes-
ken 

 

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

Digitaaliset ja 
nopeat osallis-
tumistavat te-
hokkaassa käy-
tössä. 

Maptionnaire 
kyselyohjelman 
tehokas käyt-
töönotto osallis-
tumiskanavana 

Maptionnaire kyselyjen 
kappalemäärä sekä 
vastausten kappale-
määrä 

Kyselyjen määrä ei ole ollut ta-
voitetasolla lähinnä resurs-
seista johtuen. Toisen OVK:n 
aikana järjestettiin kuitenkin 
laaja pyöräilyyn ja kävelyyn liit-
tyvä kysely joka herättävät pal-
jon mielenkiintoa. Vastauksia 
saatiin 651 kpl. 

Kes-
ken 

 

Palveluproses-
sien selkeys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Suunnittelupro-
sessit ovat sel-
keitä ja osallis-
tumien luonte-
vaa 

Osallistuminen 
täysipainoisesti 
toimintatapojen 
kehittämiseen 
liittyviin hank-
keisiin ja pala-
vereihin. Kehi-
tetään työpaja-
toimintaa mm. 
lyhyt palautelo-
makekysely 
työpajan jäl-
keen 

Työpajojen lkm ja 
niistä saatu palaute. 

Yleisötilaisuuksien ja työpajojen 
järjestämismahdollisuus on 
edelleen pääosin seisoksissa. 
Donnerskan koulun asemakaa-
vaan ja rakentamiseen liittyvä 
osallistilaisuus kuitenkin pidet-
tiin 11.5.2021 yhdessä kaupun-
kisuunnittelun ja rakentamisen 
kanssa. 

Kes-
ken 

 

Palveluproses-
sien selkeys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

suomi.fi sivusta 
tiedot ajanta-
saiset 

Sivustojen On-
line (lähes) päi-
vitys 

Sivustojen päivitysti-
heys ja saatu palaute 

Sivustoja ei ole päivitetty re-
surssipuutteen johdosta. OVK:n 
loppupuolella saatiin kuitenkin 
sisäisenä siirtona yksi henkilö-
resurssi myös nettisivujen päivi-
tystä ajatellen 

Kes-
ken 

 

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

Tiivis yhteistyö 
maakuntaliiton 
hankkeissa eri-
tyisesti maa-
kuntakaavoituk-
sessa, liikenne-
järjestelmä-
suunnittelussa 
ja muissa kehit-
tämishank-
keissa 

Osallistuminen 
maakunnallis-
ten hankkeiden 
ohjausryhmä-
työhön aktiivi-
sesti 

Keski-Pohjanmaan lii-
ton kanssa pidettävien 
palaverien, kokousten 
ja tilasuuksien kuvaus 
ja luonne. Onko ky-
seessä kehittämis-
hankkeet, maakunta-
kaavaohjaus vai jokin 
muu yhteistyö. 

Maakuntakaavatyö eteni toisen 
OVK:n aikana kaavaehdotuk-
sen nähtävilläolovaiheeseen 
(17.8. - 15.9.). Liitolla on kuiten-
kin jälleen maakuntakaavoituk-
sen resurssipuute mikä hidasta-
nee kaavoituksen etenemistä. 
Kaupunkisuunnittelu osallistuu 
kuitenkin kiinteästi maakunta-
kaavatyöhön.  

Kes-
ken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Kokkola eheyt-
tää kaupunki-
kuvaansa huo-
mioiden koko 
kunnan alueen 

Keskustan alu-
eella on jatku-
vasti hankkeita 
rakenteilla 

Keskustan kaa-
vojen sekä mui-
den suunnitel-
mien ja niiden 
toteutuksen 
priorisointi 

Kirjoitetaan kuvaus 
keskustan kehittämisti-
lanteesta. Arvioidaan 
rakenteille tulevien 
asuinhuoneistojen lkm. 
Lisäksi kuvataan 

Keskustan kehittämishankkeet 
etenivät erityisesti asemanseu-
dun osalta sekä Väyläviraston 
(aiesopimusluonnos) että Se-
naatin (rautatieaseman ja P-
alueen kauppa) kanssa. 

Kes-
ken 
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elinvoimaisuu-
den 

asukasmäärän 
lisäämiseksi 
keskustassa 

valitusprosessissa ole-
vat asemakaavahank-
keet (kpl / ha / uusi 
kerrosalam2) 

Keskustassa ja sen tuntumassa 
on edelleen rakennushankkeita 
meneillään kaksi (Niemi ja Fe-
nix) ja syksyllä käynnistymässä 
kaksi lisää. Lisäksi Pikiruukin 
rakentaminen jatkuu uudella 
pistekerrostalolla. Uusia asun-
toja on valmistumassa em. koh-
teisiin noin 200. 

Tällä hetkellä (1.9.2021) on va-
litusprosessissa kaksi ranta-
asemakaavaa; Ohtakarin ranta-
asemakaavasta (kaupunginval-
tuusto 15.2.2021) valitti Puolus-
tusvoimien logistiikkalaitos. Li-
säksi valitusprosessissa on 
vanhempi Märaskärin ranta-
asemakaava. Tilanne on kui-
tenkin varsin hyvä sillä varsinai-
sia taajama-asemakaavoja ei 
ole valitusprosessissa. 

Kokkola eheyt-
tää kaupunki-
kuvaansa huo-
mioiden koko 
kunnan alueen 
elinvoimaisuu-
den 

Joustavat ja 
monipuoliset 
asemakaavat, 
joissa poik-
keamistarpeet 
vähäisiä. 

Vanhojan ja ra-
joittavien ase-
makaavojen 
uudistaminen 

Kirjallinen lyhyt kuvaus 
suunnittelutilanteesta 

valmistuneet asema-
kaavahankkeet (kpl / 
ha / uusi kerrosalam2) 

Valmistuneet kunnal-
listekniset suunnitel-
mat (kpl) 

Valmistuneet puisto- ja 
vihersuunnitelmat (kpl) 

Maksulliset asemakaa-
vat (kpl / euro) 

Vuoden 2021 toisen kolman-
neksen (sulussa OVK 1 / 2021) 
aikana lainvoiman sai viisi ase-
makaavaa (1) joista merkittä-
vimmät ovat Amorin tallin ym-
päristö, Mottisen tavaratermi-
naali sekä Hopeakivenlahden-
tien eteläosa . Lainvoimaisuutta 
odottaa kaksi asemakaavaa. 

Pinta-alaa asemakaavoissa oli 
9,6 hehtaaria (1,4) josta uutta 
asemakaava 5,7 hehtaaria (0). 
Rakennusoikeutta kaavoissa oli 
118 900 km2 (5446 km2) josta 
määrästä uutta kerrosalaa 52 
000 km2. (2176 km2). Kaa-
voista laskutettiin yht. 8000 eu-
roa. 

Kunnallisteknisiä suunnitelmia 
valmistui viisi (3). Puistosuunni-
telmia ei osavuonna valmistu-
nut. 

Kes-
ken 

 

Kokkola toimii 
aktiivisena 
kumppanina 
alueen yrityk-
sille; tavoittee-
naan tukea yri-
tysten kasvua, 
kansainväli-
syyttä ja uusien 
työpaikkojen 
syntyä 

Yritysten toi-
mintaedellytys-
ten turvaami-
nen 

Yritystonttien 
riittävä ja vaih-
toehtoja sisäl-
tävä tarjonta 

Kuvataan yleisesti 
keskustelut yrittäjien 
kanssa; mitä tontteja 
on kysytty ja mistä. va-
paiden tonttien määrä 

Yritystonttitilanne parani toisen 
OVK:n aikana, kun Mottisen ta-
varaterminaalin asemakaava 
valmistus. Tonttivaranto on 
kohtuullinen myös aiemmin 
vahvistuneiden vt 13 varsialu-
een ja Topparinmäen laajen-
nuksen johdosta. Myös lahden-
perässä varsin laaja tonttiva-
ranto. 

Toteu-
tunut 

 

Liikkuminen 
Kokkolassa on 
sujuvaa ja tur-
vallista 

Kaupun-
gissa on re-
sursseihin näh-
den toiminnalli-
sesti tehokas ja 
riittävä joukko-
liikenteen katta-
vuus 

12.8.2020 alka-
neen kaupunki-
maisen joukko-
liikenteen seu-
ranta ja kehittä-
misideoiden kä-
sittely yhdessä 
liikennöitsijän 
kanssa. 

Matkustajamääräarviot 
sekä palautteiden 
luonne ja vaikuttavuus 

Uusi joukkoliikenne on aloitta-
nut 12.8.2020 viidellä runkolin-
jalla ja neljällä perusyhteydellä. 
Matkustajamäärät ovat edel-
leen mm. koronasta johtuen ol-
leet alle tavoitteiden. 

Kes-
ken 
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Liikkuminen 
Kokkolassa on 
sujuvaa ja tur-
vallista 

Kevytliikenne-
verkko on tur-
vallinen ja laa-
juudeltaan kat-
tava 

Kevytliikenne-
verkkosuunni-
telma laatimi-
nen 

Verkostosuunnitelman 
toteutuminen 

Osavuoden aikana käynnistet-
tiin pyöräilyn edistämisohjelma, 
johon saatiin myös valtion 
avustusta noin 26.000 euroa. 
Ohjelman laatiminen on aktiivi-
sessa vaiheessa ja se valmis-
tuu vuoden 2021 lopulla. 

Kes-
ken 

 

Hyvät raide-, 
tie-, lento- ja 
satamayhtey-
det varmistavat 
Kokkolan saa-
vutettavuuden 

Luodaan edel-
lytyksiä Ykspih-
laja - Kokkola 
kaksoisraide ja 
ratapihahank-
keiden edistä-
miselle. Laadi-
taan yleissuun-
nitelma yh-
dessä Väylävi-
raston kanssa 

Maankäyttö-
suunnitelmien 
aktiivinen edis-
täminen yhteis-
työssä eri toimi-
joiden kanssa. 
Erityisesti ase-
manseudulla 
tapahtuva yh-
teistyö Väylän, 
Senaatin ja 
VR:n kanssa 

Asiakohtaan liittyvien 
neuvottelujen, suunni-
telmien määrä sekä 
toimenpiteet niiden to-
teuttamiseksi 

Keskustan kehittämishankkeet 
etenivät erityisesti asemanseu-
dun osalta sekä Väyläviraston 
(aiesopimusluonnos) että Se-
naatin (rautatieaseman ja P-
alueen kauppa) kanssa. Yhtei-
nen tahtotila alueen kehittämi-
sestä on olemassa 2021 helmi-
kuussa valmistuneen yleissuun-
nitelman pohjalta. vt8 tiesuunni-
telma etenee yhdessä ELY -
keskuksen kanssa. 

Toteu-
tunut 

 

Asukkaiden ter-
veyden ja hy-
vinvoinnin edis-
täminen 

Liikenneonnet-
tomuuksien 
määrän vähen-
täminen 

Liikenneonnet-
tomuusmäärien 
seuranta ja nii-
den perusteella 
tehtävät eh-
käisevät ja kor-
jaavat toimen-
piteet 

Liikenneonnettomuuk-
sien määrä vuodessa 

Kuolemaan johtanei-
den onnettomuuksien 
määrä 

Henkilövahinkoihin 
johtaneiden onnetto-
muuksien määrä 

Omaisuusvahinkoihin 
johtaneiden onnetto-
muuksien määrä 

Vuonna 2020 tapahtui 133 
(161) poliisin tietoon tullutta lii-
kenneonnettomuutta (suluissa 
2019). Onnettomuuksissa kuoli 
2 (2) henkilöä ja loukkaantui 23 
(45). Onnettomuudet vähentyi-
vät 28 onnettomuudella edelli-
sestä vuodesta 2019. Onnetto-
muustilastoa ei julkaista osa-
vuosittain 

Toteu-
tunut 

 

Asukkaiden ter-
veyden ja hy-
vinvoinnin edis-
täminen 

Urheiluhank-
keet etenevät 
maankäytön 
osalla tehok-
kaasti ja tar-
jonta riittävän 
monipuolista 
(maankäytön 
lähtökohdista) 

Urheilupuiston - 
Tapahtuma-
puiston ohjauk-
seen ja suun-
nitteluun osal-
listuminen 

Urheilupuiston suunni-
telmien ja toteutuksen 
eteneminen 

Tapahtumapuisto otettiin käyt-
töön heinäkuussa 2021. Urhei-
lupuiston kehittäminen on siirty-
nyt Kokkolan Urheilupuisto 
Oy:lle 

Toteu-
tunut 

 

Lapsen oikeuk-
sien ja lapsiys-
tävällisyyden 
edistäminen 

Lapsivaikutuk-
set hahmotettu 
keskeisissä 
suunnittelu-
hankkeissa 

Lapsivaikutus-
ten arviointi 
(LAVA) keskei-
sissä suunnitte-
luhankkeissa. 
Piispanmäen 
asemakaavaan 
liittyen LAVA:n 
laatiminen. 

Lava -arviointien seu-
ranta ja analysointi 

Toisen kolmanneksen aikana ei 
ole laadittu erillisiä lapsivaiku-
tusten arviointeja.  

Ei 
aloi-
tettu 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

Kokkola tarjoaa 
kuntalaisille 
mahdollisuuden 
kehittää omaa 
asuin- ja 
elinympäristö-
ään 

Suunnitelmiin 
liittyen yleisöti-
laisuuksien ja 
muiden osallis-
tumistapojen 
(esim. Maption-
naire ja työpa-
jat) kehittämi-
nen 

Osallistuminen 
osaksi merkittä-
viä suunnittelu-
hankkeita 

Osallistamistilausuuk-
sien ja kyselyjen luku-
määrä. 

Edellisistä saatu pa-
laute (määrä ja laatu) 

Osallistamistilaisuuksia ei ole 
pidetty koronatilanteesta joh-
tuen. Parhaillaan valmistellaan 
laajaa kyselyä kävelyyn ja pyö-
räilyyn liittyen 

Kes-
ken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 
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Kokkolan talou-
denpito on vas-
tuullista 

Kaupunkisuun-
nittelussa huo-
mioidaan yh-
dyskuntatalou-
delliset kustan-
nukset; alueita 
suunnitellaan 
kokonaistalou-
dellisuus huo-
mioiden 

Merkittävissä 
suunnittelu-
hankkeissa ar-
vioidaan yhdys-
kuntataloudelli-
set vaikutukset 
sekä tarpeen 
mukaan muute-
taan suunnitel-
mia kustannus-
tehokkaam-
paan suuntaan 

Seurataan kunnallis-
teknisten suunnitel-
mien toteutuksen kus-
tannuksia (yhdessä 
infrarakentami-
sen kanssa) > kustan-
nustason vertailutieto 
edellisiin vuosiin 

Yhteistyö Infrarakentamisen 
kanssa tiivistä, koko alkuvuo-
den aikana palavereja on pi-
detty lomakautta lukuun otta-
matta edelleen keskimäärin 
kahden viikon välein. Kustan-
nuksia seurataan suunnittelu-
palavereissa. Samoin ohjelmoi-
daan aina seuraavat suunnit-
telu- ja rakentamiskohteet 

Toteu-
tunut 

 

Kuntaorgani-
saatiomme on 
muuntautumis-
kykyinen 

Kaikilla työnte-
kijöillä on sel-
keä kuva 
omasta tehtä-
västä ja vas-
tuista. 

Vuosittaiset ke-
hittämiskeskus-
telut, joita täy-
dennetään väli-
palavereilla. 
Koulutustoimin-
taa ylläpidetään 
yhteinäisen lin-
jan mukaisesti 

Kehittämiskeskustelut 
(lkm); koulutuspäivät 
(lkm) 

Edelleen koulutuspäivät olleet 
hyvin vähäisiä koronatilan-
teesta johtuen, lyhyitä nettikou-
lutuksia ja -tietoiskuja on suo-
sittu ja niihin osallistuttu 

Kes-
ken 

 

Kokkolan kau-
punki on pidetty 
ja houkutteleva 
työnantaja 

Työympäristö 
vastaa hyvin 
suunnittelutyön 
vaatimuksia. 
Aktiivinen osal-
listuminen 
TyHy toimin-
taan 

Työtilojen ja 
olosuhteiden 
seuranta ja 
muutokset 
mahdollisissa 
ongelmissa. 
TyHy toiminnan 
järjestäminen 
siten että se 
palvelee mah-
dollisimman hy-
vin koko henki-
löstöä. 

TyHy päivät (lkm) Syksyn 2021 TyHy päivän 
suunnittelu käynnissä 

Kes-
ken 

 

Kuntaorgani-
saatiomme on 
muuntautumis-
kykyinen 

Vastuu oman 
työn sisällöstä 
jalkautetaan 
kaikille tasoille. 

Projekteilla ta-
voiteaikataulut 
ja seuranta 

Projektiohjattujen 
hankkeiden lkm 

Tarve projektiohjautuille hank-
keille (esim. asemanseutu, rau-
tatientori) edelleen suuri mutta 
projektiresurssia ei kaupunki-
suunnittelussa ole 

Ei 
aloi-
tettu 

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

Lisä- ja täyden-
nyskoulutus 

Suunnittelijata-
solla väh. 2 
koulutuspäivää 
/ v + erillisen 
harkinnan mu-
kaan lisäksi 2  

Koulutuspäivien lkm Koulutustavoitteet eivät ole to-
teutuneet koronatilanteesta joh-
tuen. Lyhyisiin webinaareihin 
pyritään kuitenkin osallistu-
maan aktiivisesti. 

Kes-
ken 

 

Kuntaorgani-
saatiomme on 
muuntautumis-
kykyinen 

Hanke / Projek-
tikohtainen 
ajattelumalli 
suunnittelussa. 
Tiimien tehokas 
työskentely 

Tiimit kokoon-
tuvat säännölli-
sesti tiimin 
luonne huomi-
oiden. Projekti-
palavereja pi-
detään viikoit-
tain. 

Tiimipalaverit, projekti-
palaverit 

Useimmat tiimit toimivat aktiivi-
sesti ja tiimi organisaatio hyvin 
sisäistetty 

Toteu-
tunut 
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3.2.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

1. Ta-
lousarvio, 
käyttöta-
lous ja in-
vestoinnit 

 
Talousarvi-
ossa pysy-
minen, 
seuranta 
kuukausit-
tain 

Pitkän aikavä-
lin investointi-
suunnitelmat 
sovitetaan ta-
loustavoittee-
seen ja suunni-
telmilla varau-
dutaan myös 
korjausvelan 
pienentämi-
seen. 

Seurataan 
kustannus-
ten muo-
dostumista 
työmailla ja 
Unitissa. 
Tehdään 
tarvittaessa 
korjaavia 
toimenpi-
teitä. 

Tulojen toteutuma% on 8,3 % 
pienempi kuin viime vuonna vas-
taavana ajankohtana talousarvi-
oon nähden. Vuoden 2020 tu-
loissa näkyy jätehuollon 429 800 
euron kertaluonteinen tulo. Me-
nojen toteutuma% on 5,4% suu-
rempi kuin vuoden 2020 elo-
kuussa. Liikenneväylien kunnos-
sapitoon on mennyt n. 366 200 
euroa enemmän kuin viime 
vuonna vastaavana ajankohtana. 
Infrainvestointien osalta 31.8. ti-
lanteen mukaan näyttää siltä, 
että valmistuneiden ja valmistu-
massa olevien katu- ja huleve-
sikohteet toteutuvat rakentami-
seen varattujen määrärahojen 
puitteissa. 

Kes-
ken 

 

2. Sai-
rauspois-
saolot 

Rakentaminen 

31.12.2017 = 475 
kalenteripv 

31.12.2018 = 274 
kalenteripv 

31.12.2019 = 339 
kalenteripv 

31.12.2020 = 976 
kalenteripv (kun-
nossapito 941 ka-
lenteripäivää) 

Infra 

31.12.2017 = 2022 
kalenteripv 

31.12.2018 = 1335 
kalenteripv 

31.12.2019 = 1961 
kalenteripv 

31.12.2020 = 1964 
kalenteripv 

31.12.2018 
= x-10% 
kalente-
ripv, x 
pv/palve-
lussuhde 
Sijaiskulu-
jen puolit-
taminen 

Työhyvinvoin-
tiin panostami-
nen. Avoimien 
toimien täyttä-
minen henki-
löstösuunnitel-
man mukai-
sesti. Koulutus, 
tehtävänkierto, 
aktiivisen tuen 
kehittäminen. 

Seurataan 
sairaus-
poissolojen 
kehitystä. 
Erityisesti 
seurataan 
1 - 3 päivän 
poissoloja. 
Kalenteri-
päivät. 

Rakentaminen 

30.08.2021 = 58 kalenteripv 

Infra 

30.08.2021 = 1415 kalenteripv 

Kes-
ken 

 

3. Työta-
paturmat 

Rakentaminen 

31.12.2017 = 224 
kalenteripv 

31.12.2018 = 22 
kalenteripv 

Työtapa-
turmia ei 
tapahdu 

Koulutus ja 
seuranta: ergo-
nomia- ja työ-
turvallisuus-
koulutus. Esi-
mies- ja oh-
jaustyöhön pa-
nostaminen. 

Kalenteripv 
/ vuosi 

Rakentaminen 

30.08.2021 = 0 kalenteripv 

Infra 

30.08.2021 = 9 kalenteripv 

Kes-
ken 
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31.12.2019 = 12 
kalenteripv 

31.12.2020 = 3 ka-
lenteripv 

Infra 

31.12.2017 = 13 
kalenteripv 

31.12.2018 = 97 
kalenteripv 

31.12.2019 = 145 
kalenteripv 

31.12.2020 = 94 
kalenteripv 

4. Henki-
löstö-
suunni-
telma 

Vakituiset = 112 
kpl 

  

Henkilöstö-
suunnitel-
massa py-
syminen, 
määräai-
kaisten vä-
hentymi-
nen 

Sairaspoissa-
olojen vähentä-
minen. Henki-
löstösuunnitel-
man mukaiset 
rekrytoinnit.  

Henkilöstö-
määrä 

LVI- insinöörin virkaan ei ole 
saatu rekrytoitua henkilöä. 

Kes-
ken 

 

5. Asia-
kastyyty-
väisyys ja 
asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunkilaisten ja 
yhteistyökumppa-
neiden tyytyväi-
syys palveluihin. 

Negatiivis-
ten asia-
kaspalaut-
teiden vä-
hentämi-
nen 

Huomioidaan 
asiakaspalaut-
teet toiminnan 
kehittämi-
sessä. 

Asiakaspa-
lautteiden 
määrä. 

Asiakaspalautejärjestelmä on ol-
lut 15.05. käytössä kaksi vuotta. 
Yhteenveto palautejärjestelmän 
tuloksista käsitelty lautakun-
nassa. 

To-
teutu-
nut 

 

6. Työtyy-
tyväisyys 

Vuoden 2018 ky-
selyn tulokset 

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

Kehityskeskus-
telut. Työhyvin-
vointipajat ky-
selyn pohjalta. 
Etsitään kehit-
tämiskohteet.  

Seurataan 
kehittämis-
kohteiden 
toteutu-
mista vuo-
den aikana. 
Kehityskes-
kustelut 1 x 
vuodessa. 

Kehityskeskusteluiden osuus 
kaupunkirakentaminen, kunnos-
sapito ja infrapalveluyksikkö n. 
70 %. 

Kes-
ken 

 

  
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

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

Jatketaan yh-
teistyötä kol-
mannen sekto-
rin kanssa. 
Huomioidaan 
asiakaspalaut-
teet toiminnan 
kehittämisessä. 

Toimintamallien 
ja yhteistyöso-
pimusten kehit-
täminen. 

Yhteistyösopimus-
ten trendien seu-
ranta sekä asia-
kaspalautteen laa-
dun tarkkailun seu-
ranta toiminnan ke-
hittämisen poh-
jaksi. 

Ei uusia yhteistyösopimuksia. Kes-
ken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 
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Liikkuminen Kok-
kolassa on suju-
vaa ja turvallista 

Kevyen liiken-
teen edistämi-
nen sekä pyö-
räily- että käve-
lyväylien toteu-
tus valmiiksi 
uusien alueiden 
rakentamisen 
yhteydessä. 

Turvallisuuden 
ja toiminnalli-
suuden paran-
taminen konk-
reettisilla ra-
kennus- ja/tai 
muutostoimen-
piteillä. 

Toteutetut raken-
nustoimenpiteet ja 
niistä saatu pa-
laute. 

Määrät: 

- kaupungin hoi-
dossa olevien ke-
vyenliikenteen reit-
tien pituus  
- kevyenliikenteen 
aurauskerrat kpl 

Uusia ja korvaavia kevyenliiken-
teenväyliä on tämän vuoden ra-
kentamisohjelmassa seuraavasti. 

Uudet: klv os. Tinkitie-Ykspihla-
jan koulu valmis, klv os. Välimä-
entie-Vakkapolku päällystämättä, 

klv os. Lankilantie-VT8 päällyste-
tään, klv os. Ryövärinkarintie-
Läntinen Venevajantie päällystä-
mättä 

Korvaavia: klv os. Vasarakuja-
rata päällystetään, Itäisen Vene-
vajan tien klv os. Halkokarintie-
Lasimestarintie valmis, Tervama-
kasiininraitti os. Mustakarintie-
PL120 valmis 

Yhteensä 750m.  

Koivuhaantien kevyenliikenteen 
turvallisuuteen liittyvät toimenpi-
teet aloitetaan ensi viikolla. 

Kes-
ken 

 

 
Kadut päällys-
tetään 3 vuo-
den kuluessa 
rakentami-
sesta.  

Suunnitelmalli-
nen jälkeenjää-
neisyyden pie-
nentäminen oi-
keilla pintaus - 
ja päällytysrat-
kaisuilla. Jäl-
keenjäänei-
syyttä on saatu 
kurottua kiinni, 
mutta päällys-
teiden inves-
tointitaso tulee 
säilyttää 500 
000 €/v ta-
sossa. 

Päällystekohteiden 
toteuttamisen seu-
ranta 

Määrät: 

- investoinnit e 
- päällystetyt liiken-
neväylät km/vuosi 

Päällystekohteet ovat toteutuneet 
hyväksytyn ohjelman mukaisesti. 

Viimeistelytyöt kohteissa valmis-
tuvat lokakuun kuluessa. 

Pintauskohteista on osa vielä te-
kemättä. 

Paikkaustyöt jatkuvat lokakuulle. 

Kes-
ken 

 

 
Väylien talvihoi-
don laatuun pa-
nostetaan. Hy-
vin hoidetut ja 
turvalliset lii-
kenneväylät. 

Talvihoidon 
laatu vaatimus-
ten mukaista, 
asiakastyyty-
väisyyden kas-
vattaminen. Lii-
kenneväylät ja– 
alueet pidetään 
talvikunnossa-
pidon standar-
dien edellyttä-
mässä kun-
nossa (lumen-
aurauksen läh-
töraja ajora-
doilla 7 cm ja 
pyöräteillä 3 
cm). 

Liikenneväylien 
kunnossapidosta 
saadun asiakaspa-
lautteen seuranta 

Määrä: 

- hoidetut tiet km 
- liikenneväylien 
talvikunnossapito 
€/km 
- aurauksen täys-
lähtö kerta/v 

Hoidettavana olevia liikenne-
väyliä 1.1.2021 on seuraavasti: 

Pää- ja kokoojakadut 93 km, 
asuntokatuja 212 km, kevyenlii-
kenteenväyliä 139 km, puistokäy-
täviä 5,5 km, muita liikenneväyliä 
1,5 km. yhteensä 450 km. 

Lisäksi talvikunnossapitoon kuu-
luvat yksityistiet ja pihatiet. 

Aurauksia, missä hälytettiin au-
raamaan koko kalusto eli ns. 7cm 
täyslähtöjä, jossa aurataan sekä 
ajoradat että kevyenliikenteen-
väylät, suoritettiin 5 kertaa ja läh-
töjä pelkästään kevyenliikenteen-
väylien auraamiseksi, eli ns. 3cm 
lähtöjä, 3 kertaa. Tämän lisäksi 
aurattiin normityöajan puitteissa 
omalla kalustolla kunnossapidon 
tarpeen mukaisesti. 

Kes-
ken 
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Rakennetaan 
kattava kevyen-
liikenteen 
verkko. 

Kevyenliiken-
teen kehittämi-
nen osaksi kau-
punkisuunnitte-
lua. 

Toteutetut toimen-
piteet ja niistä 
saatu palaute. 

Asiakaspalautejärjestelmä on ol-
lut 15.05. käytössä kaksi vuotta. 
Yhteenveto palautejärjestelmän 
tuloksista käsitelty lautakunnissa. 

Kes-
ken 

 

Asukkaiden ter-
veyden ja hyvin-
voinnin edistämi-
nen 

Puistosuunni-
telmien ajanta-
saisuus. 

Puistoja hoide-
taan hyväksy-
tyn luokituksen 
mukaisesti.  

Hoidon laatu vaati-
musten mukaista. 

Asiakastyytyväi-
syys 

Hoidetettu puisto 
ha 

Hoidettu puisto € 
/ha  

Hoidettuja puistoja on 170 ha. 
Puistoja hoidetaan hoitoluokituk-
sen mukaisesti. 

Puistojen ja kevyenliikenteen sa-
moin kuin retkeilyreittien käyttö 
on ollut poikkeuksellisen runsasta 
koronatilanteesta johtuen. 

Puistoja on rakennettu toteutus-
ohjelman mukaisesti. 

Kes-
ken 

 

Kokkolan ase-
man vahvistami-
nen maakunta-
keskuksena 

Huolehtia kau-
pungin tarvitse-
mien toimitilo-
jen ja kiinteistö-
jen rakentami-
sen ja raken-
nusteknisen 
kunnossapidon, 
rakennuttami-
sen, suunnitte-
lun ja toteutta-
misen järjestä-
misestä, tuotta-
misesta sekä 
niihin liittyvästä 
ohjelmoinnista. 
Huomioiden 
terveellinen ja 
turvallinen toi-
mintaympäristö 
sekä energiata-
loudellisuuden 
ja kestävän ke-
hityksen mukai-
nen suunnittelu 
ja rakentami-
nen. Toimin-
nassa huomioi-
daan sisäiset ja 
ulkoiset sidos-
ryhmät. 

Laadukas 
suunnittelu ja 
sen ohjaami-
nen jokaisessa 
suunnitteluvai-
heessa. Kus-
tannustehok-
kaat ratkaisut 
kaikissa projek-
tin osa-alu-
eissa. Sovi-
tuissa aikatau-
luissa pysymi-
nen. Rakenta-
misen lisä- ja 
muutostyöt. Ta-
kuuajan toi-
menpiteet. 

Käyttäjäkyselyt 
projektin valmistu-
misen ja takuuajan 
jälkeen projektista 
ja projektin tuot-
teesta. 

Talousarviossa py-
syminen 

- investointimäärä-
rahan käyttöaste %  

- korjausmäärära-
hojen käyttöaste % 

- määrärahojen 
käyttö vuositasolla 
% 

Rakentamisen ai-
kataulun hallinta 

- toteutuneiden 
projektien onnistu-
minen 

Lisä- ja muutostyöt 
merkittävissä ra-
kennuskohteissa % 

Tämän vuoden käyttäjäkyselyítä 
ei ole vielä tehty. 

Investointimäärärahojen käyttö-
aste 33,2 %. 

Korjausmäärärahojen käyttöaste 
28 %. 

Tämän vuoden määrärahoista 
vuositasolla on käytetty 30,2 %. 

Työmaiden etenemistä seurataan 
valvojien toimesta sekä työmaa-
kokousten yhteydessä. 

Kes-
ken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Järkevä ja 
suunnitelmalli-
nen infraraken-
taminen. 

Suunnitelmat 
laaditaan työ-
ohjelmien mu-
kaisesti siten, 
että ne ovat 
valmiina 3 kk 
ennen toteu-
tusta. Tehoste-
taan 3D -suun-
nittelutoimintaa. 
Kunnallisteknii-
kan työkohteet 
toteutetaan 

Laaditun työohjel-
man toteutumisen 
seuranta 

Infrarakentamisen kohteet ovat 
toteutuneet laaditun työaikatau-
lun mukaisesti. Edelleenkin suun-
nitelmien osalta mennään "kä-
destä suuhun". 

Kes-
ken 
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laaditun ohjel-
man mukaisesti 
lisäkohteet 
huomioiden. 

  
Talous 
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3.2.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset 
tavoitteet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

 
Talousarvi-
ossa pysy-
minen, 
seuranta 
kuukausit-
tain 

Talousarvion 
kuukausittai-
nen seuranta. 

Tulot / menot Tulojen toteutuma% on lähes sa-
malla tasolla kuin viime vuonna 
vastaavana ajankohtana talous-
arvioon nähden. Menojen toteu-
tuma% on 3% suurempi kuin 
vuoden 2020 elokuussa. Tammi-
elokuun lämmöntarveluku oli 
edellisen vuoden lukuun verrat-
tuna 21% suurempi, mikä näkyy 
lämmityskustannuksissa (vuo-
teen 2019 verrattuna 9% suu-
rempi). Lämmitykseen on mennyt 
n. 234 300 euroa enemmän kuin 
viime vuonna vastaavana ajan-
kohtana. Alueiden kunnossapi-
toon on mennyt n. 177 900 euroa 
enemmän kuin vuoden 2020 elo-
kuuhun mennessä. 

Kes-
ken 

 

2. Sai-
rauspois-
saolot 

31.12.2017 
= 7736 ka-
lenteripv 

31.12.2018 
= 6740 ka-
lenteripv 

31.12.2019 
= 7622 ka-
lenteripv 

31.12.2018 
= x-10% 
kalente-
ripv, x 
pv/palve-
lussuhde 
Sijaiskulu-
jen puolit-
taminen 

Työhyvintoin-
tiin panostami-
nen. Avoimien 
toimien täyttä-
minen henki-
löstösuunnitel-
man mukai-
sesti. Koulu-
tus, tehtävä-
kierto, aktiivi-
sen tuen te-
hostaminen. 

Seurataan sairaus-
poissolojen kehi-
tystä. Erityisesti 
seurataan 1 - 3 
päivän poissoloja. 
Kalenteripäivät. 

Seurataan kuntout-
tavien toimenpitei-
den (ammatillinen 
kuntoutus ja osa-
sairausloma) toteu-
tumista työterveys-
neuvottelussa ase-
tettujen tavoittei-
den mukaisesti. 
Kuinka moni kun-
toutettavista pystyy 
jatkamaan töitä 
osa/kokopäiväi-
sesti. 

Sairauspoissaolot ovat tilastolli-
sesti melko samalla tasolla edelli-
sen vuoden samaan ajankohtaan 
nähden.  
Viimeisen kvartaalin osalta sai-
rauspoissaoloja on ollut vähem-
män verrattuna huhtikuun 2021 
tilanteeseen koko kaupunkitoimi-
tiloissa. 

Mittareiden mukaisia toimenpi-
teitä on tehty, mutta toteumaa ei 
ole voitu arvioida, koska raport-
teja ei ole ollut saatavilla.  

Kes-
ken 

 

3. Työta-
paturmat 

31.12.2017 
= 141 ka-
lenteripv 

31.12.2018 
= 266 ka-
lenteripv 

31.12.2019 
= 147 ka-
lenteripv 

Työtapa-
turmia ei 
tapahdu 

Koulutus ja 
seuranta: er-
gonomia- ja 
työturvalli-
suuskoulutus. 
PRO24-järjes-
telmän työta-
paturma kir-
jausten seu-
ranta ja toi-
menpiteiden 
toteutumisesta 
huolehtiminen. 
Esimies- ja 
ohjaustyöhön 
panostaminen. 

Montako perät-
täistä työtapatur-
matonta työpäivää 
on kalenterivuoden 
aikana. Intran etu-
sivulla numerotaulu 
näkyvissä. 

Työtapaturmat ovat puhtauspal-
veluissa huolestuttavalla ta-
solla.Tilanne on kuitenkin hieman 
parempi kuin huhtikuun tilanne. 
Riskien arviointeja ja työtapatur-
mailmoituksia tehdään pro24 jär-
jestelmään ja korjaavia toimenpi-
teitä tehdää. Tilannetta seura-
taan.  

Ruokapalveluissa ja isännöinnin 
vastuualueella viimeisen kvartaa-
lin osalta tapaturmien määrät 
ovat vähäisempiä vrt. huhtikuun 
tilanne.  

Ei to-
teutu-
nut 

 

4. Henki-
löstö-
suunni-
telma 

Vakituiset 
= 270,42 
htv (2020) 

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

Henkilöstö-
suunnitelman 
mukaiset rek-
rytoinnit. Vara-
henkilöstön 

määräaikaiset/vaki-
tuiset % henkilös-
tösuunnitelmakau-
den aikana (vuodet 
2021, 2022 ja 
2023) 

Henkilöstösuunnitelman mukaiset 
toimenpiteet toteutettu  

Toteu-
tunut 
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Vakituiset 
= 257,57 
htv (2021) 

vähentymi-
nen 

suunnitelmalli-
nen käyttö.  

5. Asia-
kastyyty-
väisyys ja 
asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunki-
laisten tyy-
tyväisyys 
palveluihin 

Negatiivis-
ten asia-
kaspalaut-
teiden vä-
hentämi-
nen 

Palveluku-
vausten laa-
dinta, käyt-
töönotto ja toi-
mittaja / käyt-
täjä rajapinta-
toimintojen uu-
delleen mää-
rittely. Sään-
nölliset asia-
kaspalaverit. 
Laadun mit-
taaminen. 
Asiakastyyty-
väisyys kyse-
lyt. Laatupoik-
keamien kor-
jaaminen sekä 
asiakaspalaut-
teisiin reagoi-
minen 

Asiakkuuspalave-
reiden 
määrä/vuosi. Pal-
velupyyntöjen ja 
reklamaatioiden 
vasteaikojen toteu-
tuminen. 

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

Asiakasyhteistyöpalaveri vuoden 
loppuun mennessä. Pilottikohtei-
den valinta, kun palvelukuvauk-
set on käsitelty asiakkaan kanssa 
ja hyväksytty.  

Puhtauspalveluissa pidetty asia-
kasyhteistyöpalavereita 7 kpl 
31.8. mennessä 

Kes-
ken 

 

6. Työtyy-
tyväisyys 

Viimeisim-
män työhy-
vinvointiky-
selyn tu-
lokset. 

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

Kehityskes-
kustelut. Työ-
hyvinvointipa-
jat kyselyn 
pohjalta. Etsi-
tään kehittä-
miskohteet. 
Kehittämistoi-
menpiteiden 
toteuttaminen. 

Kehityskeskustelut 
1 x vuodessa. (ta-
voitteena 100%) 

Puhtaus- ja rokapalvelun hallin-
non työhyvinvointipaja pidetty ja 
kehittämiskohteena olevien yksi-
kön sisäiset viestinnän ja viikko-
palaverikäytäntöjen kehittämistoi-
met on aloitettu.  

Kaupunkitoimitiloissa Korona ti-
lanteen vuoksi henkilöstön työhy-
vinvointipajoja ei ole voitu toteut-
taa suunnitelmien mukaisesti, 
koska ryhmäkoot ylittävät ko-
koontumisrajoitusten mukaiset 
henkilömäärät  

Isännöinnin palvelyksikön hyvin-
vointipaja pidetty 16.8.2021 

Kes-
ken 

 

  
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistra-
tegian tavoite 

Vastuualueen 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

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

Isännöinti-, 
puhtaus- ja ruo-
kapalveluiden 
laadun säilyttä-
minen (tiukasta 
taloudesta huo-
limatta). 
Sähköisten pal-
veluiden lisää-
minen kaupun-
gin kiinteistöjen 
hallinnassa. 

Kehitetään vas-
tuualueen pal-
veluita toiminta-
säännön ja ta-
lousarvion puit-
teissa. 
(Hinta/laatu ja 
asiakaspalaut-
teet) 

Tavoitellun 
hinta/laatusuh-
teen toteutumi-
nen 

Isännöinti: 

Aluetöiden, 
kiinteistönhoi-
don ja käyttäjä-
palveluiden pal-
velupyyntöjen 
määrä.  

1. Reagointi 

Palvelupyynnöt 1.1.2021 - 30.4.2021 

- 889 kpl 

1. Reagointi < 1 vrk. 

2. Hoidetut tehtävät 809 kpl. 

Palvelupyynnöt 1.5.2021 - 31.8.2021 

- 670 kpl 

1. Reagointi < 1 vrk. 

2. Hoidetut tehtävät 564 kpl 

To-
teu-
tunut 
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2. Hoidetut pal-
velupyyntöjen 
mukaiset tehtä-
vät 

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

Isännöinti-, 
puhtaus- ja ruo-
kapalveluiden 
laadun säilyttä-
minen (tiukasta 
taloudesta huo-
limatta). 
Sähköisten pal-
veluiden lisää-
minen kaupun-
gin kiinteistöjen 
hallinnassa. 

Kehitetään vas-
tuualueen pal-
veluita toiminta-
säännön ja ta-
lousarvion puit-
teissa. 
(Hinta/laatu ja 
asiakaspalaut-
teet) 

Tavoitellun 
hinta/laatusuh-
teen toteutumi-
nen 

Puhtauspalve-
lut: 

1. Korkeanhy-
gienian tiloissa 
tehtyjen puh-
tausmittausten 
määrä  

2. Hyväksytyt 
tarkastukset 
suhteessa teh-
tyihin tarkastuk-
siin  

3. Koulu ja päi-
väkotien in-
sta800 laatutar-
kastusten tulok-
set (hyväksy-
tyt/tarkastusten 
lukumäärä) 

Vesiveijarissa näytteenotto toteutunut 
suunnitelmien mukaan.  

Kaikki näytteet eivät ole olleet vaatimus-
tason mukaisia. Korjaaviin toimenpitei-
siin on ryhdytty.  

Päivitetty siivousuunnitelma toimitetaan 
terveysvalvontaviranomaisille 15.6.2021 
mennessä.  

Valvontasuunnitelman mukainen tarkas-
tus tehty 13.4. pääosin vaatimusten mu-
kainen taso saavutettu. 

Vähäisiä puutteita allasveden laatuun ja 
siitä tiedottamiseen liittyen korjaavat toi-
menpiteet tehty. 

Vaatimusten vastainen taso: Puku-, 
pesu-, sauna- ja wc-tilojen materiaa-
leissa ja pinnoilla oli havaittavissa kor-
jaustarvetta.  

Toimenpiteenä kuntotutkimus, jonka 
suunnitelma toimitettu terveysviranomai-
sille 15.6.2021 mennessä.  

Vesiveijarin kuntotutkimus tehdään 2021 
loppuvuoden aikana. Aloituspalaveri pi-
detty 30.6.2021.  

Ei 
to-
teu-
tunut 

 

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

Isännöinti-, 
puhtaus- ja ruo-
kapalveluiden 
laadun säilyttä-
minen (tiukasta 
taloudesta huo-
limatta). 
Sähköisten pal-
veluiden lisää-
minen kaupun-
gin kiinteistöjen 
hallinnassa. 

Kehitetään vas-
tuualueen pal-
veluita toiminta-
säännön ja ta-
lousarvion puit-
teissa. 
(Hinta/laatu ja 
asiakaspalaut-
teet) 

Tavoitellun 
hinta/laatusuh-
teen toteutumi-
nen 

Ruokapalve-
lut: 

1. Oivatarakas-
tusten tulokset 
(hymynaama-
mittari) ja pinta-
puhtausmit-
tausten tulokset 
(hyväksytyt/ote-
tut näytteet)  

2. Valmistus-
keittiöiden 
määrään vähe-
neminen. (kes-
kistetään val-
mistusta) ja 
seurataan ate-
riahintaa toi-
mintolaskennan 
työvälineellä. 

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

Ruokapalveluiden kehittämisprojekti ete-
nee. Ruokakuljetuksiin on hankittu läm-
pökuljetusvaunuja.  

Keittiösuunnittelu tuotantokeittiön osalta 
ja kuumennuskeittiöiden osalta jatkuu.  

- Ohjausryhmäpalaverit pidetty suunni-
telmien mukaan 

- Ylijäämäruoan myynti kokeilu aloitettu  

- Hävikkiruoan kirjaaminen aloitettu  

Kouluruokakysely toteutettu sen valmis-
tumisesta tiedotettu, tulosten analyysi 
menossa.  

To-
teu-
tunut 
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3. Palvelukeit-
töiden muutta-
minen kuumen-
nuskeittiöiksi. 

4. Koulu- ja päi-
väkoti ruuan 
laatu (maitta-
vuutta seura-
taan ruuan hä-
vikkiä seuraa-
malla) 

5. Kouluruoka-
kyselyn tulok-
set 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Kokkolan ase-
man vahvista-
minen maakun-
takeskuksena 

Palveluverkon 
tukeminen tila-
ratkaisuilla. Ak-
tiivinen rooli 
kaupungin eri 
toimialojen tila-
tarpeiden jär-
jestelyssä.  

Yhteistyön ke-
hittäminen pal-
veluverkkoa 
koskevissa ta-
lonrakennus-
hankkeissa ja 
maakäytön 
suunnittelussa 
tulevaisuuden 
tarpeet huomi-
oiden. 

Kaupunkitoimi-
tilojen osallistu-
minen projek-
teihin raken-
nuksen suun-
nittelusta toteu-
tumiseen. 

Hankkeiden 
määrä, jonka 
suunnittelussa 
on ollut kau-
punkitoimitilo-
jen osallistumi-
nen/ vrt. me-
neillään olevat 
hankkeet 

Tilatarvepyyn-
nöt/toteutuneet 
tilaratkaisut 

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

Kaupunki vuokrasi Soitelta Terveystie 1 
kiinteistön Donnerskan koulun peruskor-
jauksen ajaksi. Vuokra-aika 15.3.2021 - 
31.12.2023 

Ympäristöterveydenhuollon toimistohen-
kilöitä (6henk.) sijoitettiin Hakalahden-
katu 83:een kaupungin omistamaan 
osaketilaan. 

Kes-
ken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan talou-
denpito on vas-
tuullista 

Toimitilojen 
arvo säilytetään 

Toimitilasuunni-
telman mukai-
sia toimenpi-
teitä toimeen-
pannaan. Kiin-
teistökierrokset, 
joilla tarkaste-
taan toimitilojen 
kuntoa ja kor-
jaustarvetta.  

Kiinteistötar-
kastuskierros-
ten pohjalta 
suunniteltujen 
toimenpiteiden 
toteutuminen ja 
seuranta.  

Koronatilanteen vuoksi kiinteistökierrok-
sia ei ole tehty tammi - huhtikuun ai-
kana. Kiinteistökierrokset aloitetaan 
2021 loppusyksyn aikana. 

Kes-
ken 

 

Kokkola tasa-
painottaa taset-
taan 

Tilat täyttävät 
teknisesti, laa-
dullisesti ja 
määrällisesti 
käyttäjien tar-
peet sekä kiin-
teistöihin sitou-
tunut kaupun-
gin omaisuus 
säilyy. 

Toimitilojen yl-
läpidon ja toimi-
tilapalveluiden 
tehokkuuden ja 
tuloksellisuu-
den parantami-
nen. 

Kiinteistöhallin-
tajärjestelmän 
käyttöönotto. 

Kiinteistöhallin-
tajärjestelmän 
avulla seura-
taan tehok-
kuutta ja tulok-
sellisuutta. 

Isännöinnin, 
puhtaus- ja ruo-
kapalveluiden 

Kiinteistöhoidon mitoituksia tehty seu-
raavasti Ullavassa: 

- Rahkosen koulu, 1499 htm2 

- Veikko Vionojan koulu, 1436 htm2 

- Palolaitos, 235 htm2 

- Hopiakumpu, 1259 htm2 

Kes-
ken 
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henkilstömitoi-
tusjärjestelmän 
käytön laajen-
taminen.  
Mitoitetut ne-
liöt/vuosi.  

- Haapalan rivitalo, 264 htm2 

- yhteensä 4693 htm2 

Ruokapalveluissa keittiömitoitusten 
määrä 31.8.mennessä 14 kpl  

Puhtauspalveluissa mitoitettujen kiinteis-
töjen määrä 31.8.2021 mennessä 14 kpl  

Kokkola tasa-
painottaa taset-
taan 

Edistetään ak-
tiivisesti ja toi-
mitilasuunnitel-
man mukaisesti 
kaupungin kiin-
teistöjen mää-
rää.  

Pyritään aktiivi-
sesti eroon tar-
peettomista toi-
mitiloista myy-
mällä ja purka-
malla tilaomai-
suutta toimiti-
lasuunnitelman 
mukaisesti tai 
tekemällä siitä 
esitys KHlle. Ti-
lan tyhjenty-
essä myynti to-
teutetaan 9 
kuukauden ku-
luessa ja purku 
6 kk kuluessa. 

Myytyjen / pu-
rettujen toimi-
tilojen/kiinteis-
töjen määrä 
kpl/vuosi. 

Vuokratta-
vissa olevien 
tilojen käyttö-
aste-% 

Myynti- ja pur-
kuajat 

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

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

Purettuja: - 

Keskimääräinen purkuaika: 7,6 kk 

Keskimääräinen myyntiaika: 6,8 kk 

To-
teu-
tunut 

 

 
 
Talous 
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3.2.29 Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kaupunkiluvitus   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Ylei-
set ta-
voit-
teet 

Lähtötaso 
Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuu-
alueen 
toimen-
pide 

Mittari Toteuma 31.8 Tila 

1. Ta-
lous-
arvio, 
käyt-
töta-
lous ja 
inves-
toinnit 

 
Talousarvi-
ossa pysy-
minen, 
seuranta 
kuukausit-
tain 

Tiivis seu-
ranta ja 
nopea 
muutok-
siin rea-
gointi 

Kuu-
kausi-
raportit 
/ to-
teuma-
tiedot 

Tulojen toteutuma% on 2,1% pienempi kuin viime 
vuonna vastaavana ajankohtana talousarvioon 
nähden. Menojen toteutuma% 4,4% on suurempi 
kuin vuoden 2020 elokuussa. Tällä hetkellä näyttää 
siltä, että tulot eivät toteudu talousarvion mukai-
sesti; toisaalta menojen osalta ennuste on, että 
menot alittuvat talousarvioon nähden. Sekä raken-
nus- ja ympäristölautakunnan että kaupunkiraken-
nelautakunnan toimintakate yhteensä on nettosi-
tova valtuustoon nähden. 

Kes-
ken 

 

2. Sai-
raus-
pois-
saolot 

31.12.2019 = 
213 kalenteripv 

31.12.2018 = 
174 kalenteripv 

31.12.2017 = 
126 kalenteripv 

31.12.2018 
= x-10% 
kalente-
ripv, x 
pv/palve-
lussuhde 
Sijaiskulu-
jen puolit-
taminen 

 
Kuu-
kausi-
raportit 
/ to-
teuma-
tiedot 

100 kalenteripv, 

4,73 pv / palvelusuhde 

Kes-
ken 

 

3. 
Työta-
patur-
mat 

31.12.2017 = 0 
kalenteripv 

31.12.2018 = 0 
kalenteripv 

31.12.2019 = 0 
kalenteripv 

Työtapa-
turmia ei 
tapahdu 

Riskien 
kartoitus 
ja enna-
kointi. 
Riskien 
minimointi 

Kuu-
kausi-
raportit 
/ to-
teuma-
tiedot 

0 Kes-
ken 

 

4. 
Henki-
löstö-
suun-
ni-
telma 

Vakituiset = 21 
kpl 

Määräaikaiset 
= 0 kpl  

Yhteensä = 21 
kpl 

Henkilöstö-
suunnitel-
massa py-
syminen, 
määräai-
kaisten vä-
hentymi-
nen 

 
Henki-
löstö-
raportit 
/ to-
teuma-
tiedot 

Vakituiset = 21,15 kpl 

Määräaikaiset = 0 kpl  

Yhteensä = 21,15 kpl 

Hallintopalveluiden sihteerit siirtyneen vastuualu-
eille. Yksi pysäköinnintarkastaja irtisanoutui heinä-
kuussa. Rekrytointi on käynnissä. 

Kes-
ken 

 

5. 
Asia-
kas-
tyyty-
väi-
syys 
ja 
asia-
kas-
lähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Negatiivis-
ten asia-
kaspalaut-
teiden vä-
hentämi-
nen 

Seura-
taan kan-
salaiskes-
kustelua 

Positii-
visen / 
nega-
tiivisen 
palaut-
teen 
määrä 

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

Kohdennetut kyselyt sähköisen lupapalvelun toi-
minnasta on aloitettu. Ensimmäisessä vaiheessa 
kysely lähetettiin 123 järjestelmän aktiivikäyttäjälle. 
Vastauksia saatiin 18 kpl. Vastausten perusteella 
sähköinen järjestelmä koettiin melko helppokäyt-
töiseksi, eikä teknisiä ongelmia hakemuksen jättä-
misessä ilmene. Yhteenvedossa ilmenneet ohjel-
man puutteet / kehittämisen kohdat ovat jo olleet 
pääosin tiedossa ja pyritään ratkaisemaan ohjel-
maa muokattaessa. 

Kes-
ken 

 

6. 
Työ-
tyyty-
väi-
syys 

Vuoden 2020 
kyselyn tulok-
set 

Työhyvin-
voinnin pa-
raneminen 
vuosittai-
sessa 

Toimenpi-
desuunni-
telmien 
toteutta-
minen ja 
seuranta 

Kyse-
lyn tu-
lokset 

Työhyvinvointikyselyn tulokset käyty läpi työhyvin-
vointipalaverissa ja laadittu kaupunkiluvituksen työ-
hyvinvointisuunnitelma. 

Kes-
ken 
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työhyvin-
vointiky-
selyssä 

 
 
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 ketjutalot* 9 2 6 5
 - asuinkerrostalot* 4 6 6 4
 - vapaa-ajanrakennukset* 14 20 13 12
 - muut rakennukset* 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 4186
Ajoneuvosiirrot 1 3 0 1
Pysäköintiluvat (asukas- /yrityspysäköinti) 153 98 85
Kotihoidon pysäköintiluvat 24 21 23
Lyhytaikaiset pysäköintiluvat 5 3 9
Kirjalliset huomautukset 931 1230 843 808
Suulliset huomautukset ja ohjeistukset 1005 1027
Katualueohjeistukset 26 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 79
Kadun tai muun yleisen alueen käyttölupa 32 35 33 33
Yleisen alueen käyttölupa tapahtuman järjestämiseen 20 27 27 26
Huleveden liitoslupa 0 1 3 7
Kioski- ja myyntipaikat  -  - 4 8
Yhdyskuntatekniset lausunnot 43 55
Maa-alueen omistajan lupa sijoittamista varten  - 5 7 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 
 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualu-
een tavoite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palveluissa 
korostetaan 
asukas- ja 
asiakaslähtöi-
syyttä ja pal-
veluraken-
netta kehite-
tään kuntata-
louden eh-
doilla 

Lupien ja il-
moitusten 
sähköisten 
palveluiden li-
sääminen 

Kaikki rakennus-
valvonnan luvat 
sähköisen järjestel-
män kautta. Trim-
blen sähköiset 
lupa- ja ilmoitus-
menettelyt käyt-
töön laajemmin 
myös ymp.suoje-
lussa. Pysäköinnin-
valvonnan oikai-
suvaatimukset ja 
pysäköintiluvat 
sähköisestä palve-
lusta. 

Käytössä 
olevien säh-
köisten 
lupa-, ilmoi-
tus- ja oikai-
suvaatimus-
asioden 
määrä, kpl 

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

Ympäristöpalveluiden sähköinen lupa- ja 
ilmoitusmenettely on otettu käyttöön. 

Kaikki yleisten alueiden luvat voi hakea 
sähköisesti. 

Pysäköinninvalvonnan sähköinen oikai-
suvaatimus on otettu käyttöön. 

Kes-
ken 

 

Palvelupro-
sessien sel-
keys ja asia-
kaslähtöisyys 

Viivytyksetön 
lupien käsit-
tely 

Käsiteltävien asioi-
den seurantajärjes-
telmä 

Lupa-, il-
moitus- ja 
lausunto-
määrät, kpl 

RAKENNUSVALVONTA 

Rakennus- ja toimenpidelupien määrä on 
kasvanut hiukan viime vuosien tasosta. 

PYSÄKÖINNINVALVONTA 

Pysäköintivirhemaksujen määrään on vai-
kuttanut keskustan hiljentyminen koronan 
vuoksi. Myös keskustan pysäköinnin va-
pauttaminen on vaikuttanut pysäköintivir-
hemaksujen määrään. Pysäköinninvalvon-
nassa on vuoden 2020 aikana ruvettu 
seuraamaan suullisten huomautusten ja 
ohjeistusten määrää. Pysäköinnin ohjeis-
tus on merkittävä osa pysäköinnintarkas-
tajien työtä, josta on saatu runsaasti posi-
tiivista palautetta. 

YMPÄRISTÖPALVELUT 

Jätevesien johtamisluvat käsitellään nykyi-
sin lausuntoina rakennusluvan yhtey-
dessä. Uudella menettelyllä kevennetään 
lupaprosessia. 

YLEISTEN ALUEIDEN LUVAT 

Uutena lupatyyppinä on otettu käyttöön 
"ketterät kioskit", joille on määritelty myyn-
tipaikkoja eri puolilta Kokkolaa. 

Kes-
ken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden 
terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistäminen 

Ympäristö-
kasvatus ja 
luontokoulu-
toiminnan tu-
keminen 

Luontokoulun kum-
miluokkasopimus 

Toteutuneet 
luontokoulu- 
ja kummi-
luokkapäi-
vät, kpl 

Vuoden 2020-2021 kummiluokat (11 kpl) 
valittiin elokuun lopussa 2020. Kummi-
luokilla oli 

tänä vuonna yhteensä 236 lasta.  

Kevätlukukaudella tammi-huhtikuu 2021 
kaikilla kummiluokilla oli neljä luontokoulu-
päivää, yhteensä 44 luontokoulupäivää. 

Kes-
ken 
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Toukokuussa ei enää ollut kummiluokka-
päiviä. Elokuun lopussa valittiin uudet 
kummiluokat (11 kpl). Kummiluokka-
toiminta käynnistyy taas syyskuussa.  

ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan ta-
loudenpito on 
vastuullista 

Ajantasaiset 
taksat 

Lupa-, valvonta- ja 
pysäköintivirhe-
maksujen tarkista-
minen ja pysäköin-
tilupien hinnoittelu 

Maksujen 
toteumatie-
dot, € 

Rakennusvalvonnan, ympäristön, pysä-
köinninvalvonnan ja yleisten alueiden luvi-
tuksen myynti ja maksutuottoja on kertynyt 
n. 270 568 €, mikä on 0,6 % enemmän 
kuin viime vuonna vastaavana ajankoh-
tana. 

Kes-
ken 

 

 
 
Talous 
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3.2.30 Pelastuslautakunta

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen Pelastuslaitos tuottaa pelastuslaissa säädetyt pelastus-
toimen palvelut alueellisina 11 kunnan alueelle. Pelastuslaissa säädettyjen pelastustoimen palvelui-
den tasosta päättää ylikunnallinen monijäseninen toimielin, pelastuslautakunta. Toimialan lakisää-
teisyydestä ja pelastuslaitosta velvoittavasta palvelutasopäätöksestä johtuen osavuosikatsauksessa 
tarkastellaan toimialan tavoitteiden toteutumista suhteessa palvelutasopäätöksen velvoitteisiin. Pe-
lastuslaitoksen alueellisena toimijana tuloksia ei ole mahdollista peilata pelastusalueen yksittäisten 
kuntien strategioita vasten, niin Pelastuslaitos osaltaan toteuttaa kuntastrategioita huolehtimalla alu-
een asukkaiden ja elinkeinoelämän turvallisuuspalveluista. Osavuosikatsauksessa tarkastellaan pal-
veluiden toteutumista myös niiltä osin, kun Pelastuslaitos on vastuussa yhteistoimintasopimukseen 
pohjautuen toiselle toimialalle tuotettavista palveluista (ensihoitotoiminta Vaasan sairaanhoitopii-
rille). 
 
 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.–30.8.2021 

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 lop-
puvuoden aikana.  

Pelastusviranomainen on huolehtinut yleiseen onnettomuuksien ehkäisytoimintaan tehtävistä yh-
teistyössä muiden viranomaisten kanssa lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa vallitsevien 
olojen sallimissa rajoissa.   

Kansalaisten riskitietoutta ja kykyä toimia onnettomuustilanteissa lisätään turvallisuusviestinnän kei-
noin mm. sosiaalisessa mediassa, lehdistötiedottein jne.  

Pelastetut ihmiset ja pelastettu omaisuus 

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika on toteutunut palvelutasopäätöksen ja valtakunnallisten tu-
lostavoitteiden mukaisesti.  

Covid-19 pandemian vuoksi palokuntien harjoitustoimintaa on rajoitettu ilmaantuvuusluvun edellyt-
tämissä rajoissa. Paloasemilla ja hälytystehtävistä tapahtuvat toimintamallit on ohjeistettu ja suoja-
varusteet sekä desinfiointiohjeet on annettu henkilöstölle.  

Vesisukellustoiminnan valmiudessa ei ole tapahtunut muutoksia aikaisenpiin katsauskausiin näh-
den. 

Ensihoito on toteutunut Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen mukai-
sesti. Ensivaste- ja ensihoitotehtävien henkilösuojausta on tehostettu pandemian vuoksi.  

Ajankohtaista 

Pelastustoiminnan johtamis- ja toimintavalmiudet ovat olleet tarvittaessa käytettävissä kuntien tuke-
miseen yhteiskunnan vakavissa häiriötilanteissa. Pelastusalueen kunnat ja yhteistyöviranomaiset 
ovat pelastuslaitoksen kutsumina osallistuneet KP alueturvan turvallisuusverkon kautta järjestettyi-
hin videokokouksiin lähes viikoittain maaliskuun 2020 loppupuolelta alkaen.  

Pandemia, Covid-19 vaatii edelleen koko pelastuslaitoksen henkilöstöltä erittäin turvallisuustietoista 
toimintamallia. Kokoontumisrajoitusten vuoksi harjoituksia on toteutettu erityisjärjestelyin. Pelastus-
laitos 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. Kala-
joen laajan maastopalon kustannukset eivät ole vielä täysimääräisesti tarkastelujakson menoissa ja 
tuloissa. Pandemiaan liittyvistä lisäkuluista (suojavarusteet, desinfiointiaineet, etätyövälinekulut) pi-
detään erillistä kirjanpitoa. 
 

 

TA 2021 + 
muutos

Toteutuma 
2021

Toteuma % 
TA

Muutos % 
21/20

Toteutuma 
kumul. 

2020

TP 2020

Myyntituotot 12 401 378 € 8 232 999 € 66,4 % 1,4 % 8 117 549 € 11 018 943 €
Maksutuotot 298 700 € 70 081 € 23,5 % -22,2 % 90 037 € 157 032 €
Tuet ja  avustukset 0 € 0 €   0 € 505 €
Muut toimintatuotot 10 800 € 36 360 € 336,7 % 149,7 % 14 564 € 26 440 €
Valmistus  omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 12 710 878 € 8 339 440 € 65,6 % 1,4 % 8 222 150 € 11 202 920 € 
Henki löstökulut -8 486 467 € -5 180 507 € 61,0 % 4,1 % -4 977 904 € -7 557 774 €
Palvelujen ostot -1 744 585 € -790 715 € 45,3 % 0,9 % -783 892 € -1 472 860 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -734 845 € -319 710 € 43,5 % -16,5 % -382 827 € -578 414 €
Avustukset -58 100 € -19 241 € 33,1 % 102,1 % -9 520 € -46 373 €
Muut toimintakulut -1 686 881 € -1 101 925 € 65,3 % 7,5 % -1 024 801 € -1 547 499 €

TOIMINTAKULUT -12 710 878 € -7 412 099 € 58,3 % 3,2 % -7 178 944 € -11 202 920 €

TOIMINTAKATE 0 € 927 341 €  -11,1 % 1 043 207 € 0 €
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LIITTEET
Toteumavertailu, kaupunki ilman liikelaitoksia

(1000) TA 2021 + 
muutos 

Toteutuma  
2021 

Toteuma %  
TA 

Muutos %  
21/20 

Toteutuma 
kumul.  

2020 

TP 2020 

Myyntituotot 39 212 € 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 € 
Muut toimintatuotot 38 428 € 25 950 € 68 % 6 % 24 522 € 37 195 € 
Valmistus omaan käyttöön 1 931 € 280 € 14 % -20 % 350 € 1 713 € 
TOIMINTATUOTOT 87 086 € 56 874 € 65 % 4 % 54 560 € 83 476 € 
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 € 
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus -2 096 € -656 € 31 % -53 % -1 397 € -1 992 € 
Muut valtionosuudet yht. 0 € -490 €   -121 % 2 316 € 4 632 € 
VALTIONOSUUDET 101 502 € 68 647 € 68 % 2 % 67 410 € 109 533 € 
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 € 
Muut rahoituskulut -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 € 
              
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -13 951 € -7 946 € 57 % -4 % -8 270 € -15 029 € 
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT             
              
TULOS -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 € 
RAHASTOJEN MUUTOS 0 € 0 €     0 € -486 € 

       
              
YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 732 € 9 465 € -165 % 10 % 8 603 € 11 086 € 
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Toteumavertailu, Kokkolan Vesi

(1000) TA 2021 + 
muutos 

Toteutuma  
2021 

Toteuma %  
TA 

Muutos %  
21/20 

Toteutuma 
kumul.  

2020 

TP 2020 

Myyntituotot 8 501 € 5 499 € 65 % 7 % 5 163 € 8 066 € 
Maksutuotot             
Tuet ja avustukset             
Muut toimintatuotot 12 € 13 € 112 % 66 % 8 € 12 € 
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 € 
Muut toimintakulut -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 € 
              
Korkotuotot 160 € 96 € 60 % -1 % 97 € 164 € 
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 € 
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT             
              
TULOS 1 172 € 787 € 67 % 25 % 629 € 1 061 € 
              
POISTOERON MUUTOS 190 € 126 € 67 % 0 % 126 € 189 € 
VARAUSTEN MUUTOS             
RAHASTOJEN MUUTOS             
              
YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 361 € 913 € 67 % 21 % 756 € 1 251 € 
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Toteumavertailu, kaupunki ja Kokkolan Vesi

(1000) TA 2021 + 
muutos 

Toteutuma  
2021 

Toteuma %  
TA 

Muutos %  
21/20 

Toteutuma 
kumul.  

2020 

TP 2020 

Myyntituotot 22 802 € 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 € 
Muut toimintatuotot 13 592 € 9 245 € 68 % 11 % 8 324 € 12 825 € 
Valmistus omaan käyttöön 2 031 € 298 € 15 % -15 % 349 € 1 841 € 
TOIMINTATUOTOT 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 € 
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 € 
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus -2 096 € -656 € 31 % -53 % -1 397 € -1 992 € 
Muut valtionosuudet yht. 0 € -490 €   -121 % 2 316 € 4 632 € 
VALTIONOSUUDET 101 502 € 68 647 € 68 % 2 % 67 410 € 109 533 € 
Korkotuotot 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 € 
Muut rahoituskulut -20 € -61 € 304 % -40 % -101 € -623 € 
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 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 € 
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT             
              
TULOS -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 € 
RAHASTOJEN MUUTOS 0 € 0 €     0 € -486 € 
              
YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 370 € 10 378 € -237 % 11 % 9 359 € 12 337 € 
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Rahoituslaskelma, kaupunki ilman liikelaitoksia

    1 - 8 / 2021    1 - 8 / 2020 

           
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta          
Tulorahoitus          

 Vuosikate 17 280 984,12     16 787 727,28    

 Satunnaiset erät 0,00     0,00    

 Tulorahoituksen korjauserät -1 432 019,77  15 848 964,35   -218 764,73  16 568 962,55  

Investoinnit          

 Käyttöomaisuus investoinnit -8 379 475,42     -6 324 005,40    

 Rahoitusosuudet investoinnit 415 433,96     22 783,49    

 Käyttöomaisuus myyntitulot 1 707 459,00  -6 256 582,46   479 669,15  -5 821 552,76  

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta   9 592 381,89     10 747 409,79  

           
Rahoitustoiminnnan kassavirta          
Antolainauksen muutokset          

 Antolainauksen lisäykset -20 000,00     -110 198,41    

 Antolainauksen vähennykset 0,00  -20 000,00   610 198,41  500 000,00  

Lainakannan muutokset          

 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 53 200 000,00     43 500 000,00    

 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00     0,00    

 Lyhytaikaisten lainojen muutos -41 124 313,38  12 075 686,62   -20 985 078,71  22 514 921,29  

Oman pääoman muutokset   0,00     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  -9 719 941,52   -8 631 458,51  -8 442 017,16  

Rahoitustoiminnnan nettokassavirta   2 335 745,10     14 572 904,13  

           
Kassavarojen muutos   11 928 126,99     25 320 313,92  

           
Kassavarojen muutos          

 Kassavarat 31.8. 55 456 753,81     36 520 074,90    

 Kassavarat 1.1. -43 528 626,82  11 928 126,99   -11 199 760,98  25 320 313,92  

           

    0,00     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     2 231 248,82    

 Satunnaiset erät 0,00     0,00    

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

Investoinnit          

 Käyttöomaisuus investoinnit -1 294 206,96     -1 685 944,47    

 Rahoitusosuudet investoinnit 18 864,54     0,00    

 Käyttöomaisuus myyntitulot 0,00  -1 275 342,42   0,00  -1 685 944,47  

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta   1 232 199,49     545 304,35  

           
Rahoitustoiminnnan kassavirta          
Antolainauksen muutokset          

 Antolainauksen lisäykset 0,00     0,00    

 Antolainauksen vähennykset 0,00  0,00   0,00  0,00  

Lainakannan muutokset          

 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00     0,00    

 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00     0,00    

 Lyhytaikaisten lainojen muutos -600 000,00  -600 000,00   -600 000,00  -600 000,00  

Oman pääoman muutokset   0,00     0,00  
Muut maksuvalmiuden muutokset          

 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00     0,00    

 Vaihto-omaisuuden muutokset 0,00     0,00    

 Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,00     0,00    

 Lyhytaikaisten saamisten muutos -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     15 333 252,83    

 Kassavarat 1.1. -16 645 602,41  -1 151 842,82   -17 105 003,71  -1 771 750,88  

           

    0,00     0,00  
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Rahoituslaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi

    1 - 8 / 2021    1 - 8 / 2020 

           
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta          
Tulorahoitus          

 Vuosikate 19 788 525,71     19 018 975,86    

 Satunnaiset erät 0,00     0,00    

 Tulorahoituksen korjauserät -1 432 019,77  18 356 505,94   -218 764,73  18 800 211,13  

Investoinnit          

 Käyttöomaisuus investoinnit -9 673 682,38     -8 009 949,87    

 Rahoitusosuudet investoinnit 434 298,50     22 783,49    

 Käyttöomaisuus myyntitulot 1 707 459,00  -7 531 924,88   479 669,15  -7 507 497,23  

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta   10 824 581,06     11 292 713,90  

           
Rahoitustoiminnnan kassavirta          
Antolainauksen muutokset          

 Antolainauksen lisäykset -20 000,00     -110 198,41    

 Antolainauksen vähennykset 0,00  -20 000,00   610 198,41  500 000,00  

Lainakannan muutokset          

 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 53 200 000,00     43 500 000,00    

 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00         

 Lyhytaikaisten lainojen muutos -41 724 313,38  11 475 686,62   -21 585 078,71  21 914 921,29  

Oman pääoman muutokset   0,00     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  -10 114 094,60   -9 366 187,90  -8 035 870,96  

Rahoitustoiminnnan nettokassavirta   1 341 592,02     14 379 050,33  

           
Kassavarojen muutos   12 166 173,08     25 671 764,23  

           
Kassavarojen muutos          

 Kassavarat 31.8. 55 752 730,47     36 910 473,63    

 Kassavarat 1.1. -43 586 557,39  12 166 173,08   -11 238 709,40  25 671 764,23  

           

    0,00     0,00  
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Taselaskelma, kaupunki (ulkoinen / sisäinen)

 

Tili(T) 1.1.2021 Muutos 31.8.2021
Tietokoneohjelmistot 1 379 792,77 -106 460,75 1 273 332,02
Muut pitkävaikutteiset menot 1 330 447,10 -68 570,78 1 261 876,32
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ 2 710 239,87 -175 031,53 2 535 208,34
Maa- ja vesialueet 52 466 187,12 87 458,64 52 553 645,76
Rakennukset 128 257 290,09 -2 023 328,08 126 233 962,01
Kiinteät rakenteet ja laitteet 56 084 856,30 -554 697,28 55 530 159,02
Koneet ja kalusto 2 451 549,54 -83 637,87 2 367 911,67
Muut aineelliset hyödykkeet 1 902 738,12 -133,73 1 902 604,39
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 031 855,62 770 073,21 5 801 928,83
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ 246 194 476,79 -1 804 265,11 244 390 211,68
Osakkeet ja osuudet 165 364 645,87 -51 580,73 165 313 065,14
Muut lainasaamiset 9 254 643,75 0,00 9 254 643,75
Muut saamiset 377 822,59 0,00 377 822,59
Sijoitukset YHTEENSÄ 174 997 112,21 -51 580,73 174 945 531,48
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 423 901 828,87 -2 030 877,37 421 870 951,50
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ 1 139 708,52 0,00 1 139 708,52
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ 256 314,16 -43 442,17 212 871,99
Saamiset YHTEENSÄ 6 860 648,53 3 911 256,49 10 771 905,02
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ 43 528 626,82 24 679 831,39 68 208 458,21
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 50 645 589,51 28 547 645,71 79 193 235,22
VASTAAVAA yhteensä 475 687 126,90 26 516 768,34 502 203 895,24
Peruspääoma YHTEENSÄ 127 834 202,07 0,00 127 834 202,07
Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ 19 121 425,61 0,00 19 121 425,61
Muut omat rahastot YHTEENSÄ 5 826 807,17 0,00 5 826 807,17
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ 2 458 065,90 0,00 2 458 065,90
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ 0,00 10 247 661,39 10 247 661,39
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 155 240 500,75 10 247 661,39 165 488 162,14
Poistoero YHTEENSÄ 3 979 230,02 -64 895,00 3 914 335,02
Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ 24 346 095,89 0,00 24 346 095,89
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ28 325 325,91 -64 895,00 28 260 430,91
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 64 840,08 0,00 64 840,08
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 2 641 342,82 64 457,34 2 705 800,16
Joukkovelkakirjalainat 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 154 721 312,00 53 200 000,00 207 921 312,00
Lainat julkisyhteisöiltä 27 920,26 0,00 27 920,26
Lainat muilta luotonantajilta 3 027,38 0,00 3 027,38
Muut velat 750 000,00 -18 058,68 731 941,32
Pitkäaikainen YHTEENSÄ 185 502 259,64 53 181 941,32 238 684 200,96
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 57 736 163,00 -34 741 001,50 22 995 161,50
Lainat julkisyhteisöiltä 25 584,13 -13 379,42 12 204,71
Saadut ennakot 0,00 4 704 937,71 4 704 937,71
Ostovelat 6 510 138,80 -4 940 600,35 1 569 538,45
Muut velat 18 282 506,16 337 693,70 18 620 199,86
Siirtovelat 21 358 465,61 -2 260 046,85 19 098 418,76
Lyhytaikainen YHTEENSÄ 103 912 857,70 -36 912 396,71 67 000 460,99
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 289 415 117,34 16 269 544,61 305 684 661,95
VASTATTAVAA yhteensä 475 687 126,90 26 516 768,34 502 203 895,24

0,00 0,00 0,00
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Taselaskelma, Kokkolan Vesi

 

Tili(T) 1.1.2021 Muutos 31.8.2021
Aineettomat oikeudet 778 897,03 -32 226,39 746 670,64
Muut pitkävaikutteiset menot 36 293,57 -3 052,04 33 241,53
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ 815 190,60 -35 278,43 779 912,17
Maa- ja vesialueet 87 868,44 0,00 87 868,44
Rakennukset 6 833 670,12 -146 548,44 6 687 121,68
Kiinteät rakenteet ja laitteet 27 552 428,01 -198 855,79 27 353 572,22
Koneet ja kalusto 250 485,10 3 253,25 253 738,35
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 33 132,24 0,00 33 132,24
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ 34 757 583,91 -342 150,98 34 415 432,93
Osakkeet ja osuudet 68 000,00 0,00 68 000,00
Sijoitukset YHTEENSÄ 68 000,00 0,00 68 000,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 35 640 774,51 -377 429,41 35 263 345,10
Lyhytaikaiset saamiset 344 744,79 -226 288,12 118 456,67
Saamiset YHTEENSÄ 344 744,79 -226 288,12 118 456,67
Rahat ja Pankkisaamiset 16 645 602,41 -370 608,62 16 274 993,79
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ 16 645 602,41 -370 608,62 16 274 993,79
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 16 990 347,20 -596 896,74 16 393 450,46
VASTAAVAA yhteensä 52 631 121,71 -974 326,15 51 656 795,56
Peruspääoma 22 826 576,47 0,00 22 826 576,47
Peruspääoma YHTEENSÄ 22 826 576,47 0,00 22 826 576,47
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 21 596 716,27 0,00 21 596 716,27
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ 21 596 716,27 0,00 21 596 716,27
Tilikauden yli-/alijäämä 0,00 -207 568,23 -207 568,23 
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ 0,00 -207 568,23 -207 568,23 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 44 423 292,74 -207 568,23 44 215 724,51
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ 3 719 142,86 -63 142,84 3 656 000,02
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00
Muut velat 31 616,16 0,00 31 616,16
Pitkäaikainen YHTEENSÄ -2 831 616,16 0,00 -2 831 616,16 
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 000 000,00 -400 000,00 600 000,00
Ostovelat 351 775,69 -305 575,11 46 200,58
Muut velat 3 290,53 1 960,03 5 250,56
Siirtovelat 302 003,73 0,00 302 003,73
Lyhytaikainen YHTEENSÄ 1 657 069,95 -703 615,08 953 454,87
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 488 686,11 -703 615,08 3 785 071,03
VASTATTAVAA yhteensä 52 631 121,71 -974 326,15 51 656 795,56

0,00 0,00 0,00
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Taselaskelma, koko kaupunki (ulkoinen)

 

Tili(T) 1.1.2021 Muutos 31.8.2021
Aineettomat oikeudet 778 897,03 -32 226,39 746 670,64
Tietokoneohjelmistot 1 379 792,77 -106 460,75 1 273 332,02
Muut pitkävaikutteiset menot 1 366 740,67 -71 622,82 1 295 117,85
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ 3 525 430,47 -210 309,96 3 315 120,51
Maa- ja vesialueet 52 554 055,56 87 458,64 52 641 514,20
Rakennukset 135 090 960,21 -2 169 876,52 132 921 083,69
Kiinteät rakenteet ja laitteet 83 637 284,31 -753 553,07 82 883 731,24
Koneet ja kalusto 2 702 034,64 -80 384,62 2 621 650,02
Muut aineelliset hyödykkeet 1 902 738,12 -133,73 1 902 604,39
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 064 987,86 770 073,21 5 835 061,07
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ 280 952 060,70 -2 146 416,09 278 805 644,61
Osakkeet ja osuudet 142 606 069,40 -51 580,73 142 554 488,67
Muut lainasaamiset 9 254 643,75 0,00 9 254 643,75
Muut saamiset 377 822,59 0,00 377 822,59
Sijoitukset YHTEENSÄ 152 238 535,74 -51 580,73 152 186 955,01
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 436 716 026,91 -2 408 306,78 434 307 720,13
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ 1 139 708,52 0,00 1 139 708,52
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ 256 314,16 -43 442,17 212 871,99
Saamiset YHTEENSÄ 7 205 393,32 -1 019 969,50 6 185 423,82
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ 43 586 557,39 24 701 804,90 68 288 362,29
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 51 048 264,87 23 638 393,23 74 686 658,10
VASTAAVAA yhteensä 488 904 000,30 21 230 086,45 510 134 086,75
Peruspääoma YHTEENSÄ 127 834 202,07 0,00 127 834 202,07
Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ 19 121 425,61 0,00 19 121 425,61
Muut omat rahastot YHTEENSÄ 5 826 807,17 0,00 5 826 807,17
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ 24 054 782,17 0,00 24 054 782,17
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ 0,00 10 040 093,00 10 040 093,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 176 837 217,02 10 040 093,00 186 877 310,02
Poistoero YHTEENSÄ 7 698 372,88 -128 037,84 7 570 335,04
Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ 24 346 095,89 0,00 24 346 095,89
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ 32 044 468,77 -128 037,84 31 916 430,93
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 64 840,08 0,00 64 840,08
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 2 641 342,82 64 457,34 2 705 800,16
Joukkovelkakirjalainat 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 157 521 312,00 53 200 000,00 210 721 312,00
Lainat julkisyhteisöiltä 27 920,26 0,00 27 920,26
Lainat muilta luotonantajilta 3 027,38 0,00 3 027,38
Muut velat 781 616,16 -18 058,68 763 557,48
Pitkäaikainen YHTEENSÄ 188 333 875,80 53 181 941,32 241 515 817,12
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 58 736 163,00 -35 141 001,50 23 595 161,50
Lainat julkisyhteisöiltä 25 584,13 -13 379,42 12 204,71
Ostovelat 6 861 914,49 -5 246 175,46 1 615 739,03
Muut velat 1 698 124,85 732 235,86 2 430 360,71
Siirtovelat 21 660 469,34 -2 260 046,85 19 400 422,49
Lyhytaikainen YHTEENSÄ 88 982 255,81 -41 928 367,37 47 053 888,44
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 277 316 131,61 11 253 573,95 288 569 705,56
VASTATTAVAA yhteensä 488 904 000,30 21 230 086,45 510 134 086,75

0,00 0,00 0,00
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Toimintakate / toimielin investoinnit

  TA 2021 + 
muutos 

Toteutuma  
2021 

Toteuma 
%  

TA 

Muutos 
%  

21/20 

Toteutuma 
kumul.  

2020 

TP 2020 

TOIMINTATUOTOT 3 300 000 € 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 € 
TOIMINTATUOTOT 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 € 
TOIMINTATUOTOT 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 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 € -652 538 € 33 % -26 % -883 121 € -1 491 026 € 
  19 667 400 €       -2 090 270 € -13 242 931 € 
  -26 472 000 € -7 531 925 € 28 % 0 % -7 507 497 € -15 636 540 € 
              

 


