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1 Kaupunginjohtajan katsaus kuluvan vuoden toiminnasta

Kokkola – Meillä on laajempi horisontti  

Poikkeusolosta toiseen? 

Talven aikana suomalaisten turvallisuuden 
tunne järkkyi merkittävästi, kun Venäjä käyn-
nisti sotatoimet Ukrainaa kohtaan. Raporttia 
kirjoittaessa Venäjä on ilmoittanut osittaisesta 
liikepanokannasta.  Kriisin aikana suomalais-
ten ja kokkolalaisten auttamishalu oli ja on 
edelleen kova. Kokkolassa perustettiin pääsi-
äisen aikaa hajautettu vastaanottokeskus, 
joka pystyy ensivaiheessa tarjoamaan majoi-
tustiloja jopa 400 ukrainalaiselle. Useiden kon-
serniyhtiöiden toimintaympäristö muuttui yh-
dessä yössä ja kaupunkiorganisaatiossa on 
päivitetty varautumissuunnitelmia. Suomi jätti 
kesällä hakemuksen Natoon liittymisestä.  

Ukrainan kriisi ja Venäjän talouspakotteet ovat 
aiheuttaneet kaaoksen energiamarkkinoilla, 
poikkeuksellisen hinnannousun sekä varautu-
misen siihen, että talvella energiaa tullaan 
myös säännöstelemään. Kokkolassakin on 
käyty haastavaa keskustelua energian hinnoit-
telusta, johon omistajakin vahvasti osallistui.  
Inflaatio on poikkeuksellisen korkea, jopa 9%, 
ja korkomarkkinoiden korotukset huolettavat 
kaikkia. Mitä pitkällä aikavälillä tapahtuu, on 
edelleen sumun peitossa. Talousarviota vuo-
delle 2023 valmistellaan erityisen haastavissa 
olosuhteissa.  

Maailmanpoliittisesta ja yleisestä taloustilan-
teesta huolimatta velvollisuutemme on kehit-
tää kaupunkia strategian mukaisesti. Meillä pi-
tää kuitenkin olla kyky ja tahtotila kehittää kau-
punkia yli tämänkin kriisin. Tämä todistaa, että 
me selviämme kriiseistä yhdessä entistä vah-
vempina. Kokkola pärjää aina!  

Uusi valtuusto työsti uutta kaupunkistrategiaa 
koko loppuvuoden 2021 ja kuluvan vuoden 
maaliskuussa valtuusto hyväksyi uuden stra-
tegian. ”Kokkola – Meillä on laajempi hori-
sontti” on kaupunkinsa näköinen strategia, 
joka ohjaa toimintaa tämän valtuustokauden. 
Uskon, että tämä strategia ylettyy yli valtuus-
tokauden. Hallitus on myös käynnistänyt stra-
tegian jalkauttamisen käsittelemällä ohjelmien 
laadinnat.  

Yleinen talouden kehittyminen siivitti myös 
kaupungin verotulot uudelle tasolle ja toiminta-
tuottojenkin kehitys oli edelleen suotuisaa. 

Kulurakenne on haastava ja hintojen nousu on 
tällä hetkellä arvailujen varassa. Kuntayhtymä 
Soiten tuloskunto huolettaa siinä kuin kaupun-
ginkin. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 
käynnistää toimintansa 1.1 2023.  Ukrainan 
sodan ja koronan vaikutukset näkyvät jo kau-
pungintaloudessa ja loppuvuoden osalta va-
raudutaan jo lisätalousarvioon. 

Valtuusto päätti joulukuussa 2021 asettaa tila-
päisen valiokunnan valmistelemaan valtuus-
ton puheenjohtajiston erottamista. Asia käsi-
teltiin valtuuston kesäkuun kokouksessa ja 
näin ollen on loppuun käsitelty. 

Loppuvuoden 2021 aikana tilintarkastajat huo-
mauttivat Kokkolan Veden toiminnasta. Kok-
kolan Veden johtokunta on tehnyt asiasta tut-
kintapyynnön. Tilinpäätöksen käsittelyn yhtey-
dessä valtuusto ei myöntänyt vastuuvapautta 
tilikaudelle 2021 Kokkolan Veden tilivelvolli-
sille. 

Kaupunginhallitus päätti tammikuussa 2022 
taloushallintopalveluiden organisointivaihto-
ehdoista. Selvityksen ja päätöksen mukaisesti 
vuodesta 2023 lähtien Monetra Oulu Oy tuot-
taa palvelukeskusmallilla kaupungin kirjanpi-
don, ostolasku- ja ostoreskontrapalvelut, 
myyntilaskutus- ja myyntireskontrapalvelut 
sekä maksuliikenne- ja kassaennustamisen-
palvelut. 

Rakennushankkeista Isokylän ja Villan koulu-
jen laajennus on saatu valmiiksi ja koulut ovat 
ottaneet tilat käyttöön. Donnerskan koulun pe-
ruskorjaus ja laajennus sekä Piispanmäen 
monitoimitalon kilpailutus on käynnissä ja tu-
lee päätöksentekoon kuluvan syksyn aikana. 
Useita muitakin kohteita on työn alla. Kokkolan 
Urheilupuisto Oy työstää omaa hankekokonai-
suutta, joka myös tulee päätöksentekoon tä-
män syksyn aikana. Rakentamisen kustan-
nukset ovat nousseet merkittävästi, mikä tulee 
vaikuttamaan meidänkin hankkeisiin. Tarpeet-
tomia tai tyhjillään olevia kiinteistöjä myydään 
edelleen. 

Huolestuttavista taloussignaaleista huolimatta 
suurteollisuusalueelta kuuluu hyvää. Jervois 
Finland Oyj tuplaa lähivuosina koboltin tuotan-
non Kokkolassa. Keliber Oy:n hanke 
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suurteollisuusalueella on saanut lainvoimai-
sen ympäristöluvan sekä lainvoimaisen raken-
nusluvan. Valtuusto käsitteli Umicore Finlan-
din maavuokrasopimusta (26,4 ha) kesäkuun 
kokouksessa. Kruunuportin kaava on myös 
saanut lainvoiman. Kokkola on vahva tekijä 
kansallisessa akkustrategiassa. Taloudesta 
kuuluu siis edelleen paljon positiivistakin! Mei-
dän kaikkien tulee huolehtia niin pienistä, kun 
suuristakin investoinneista. Edessä on vielä 
monta mutkaa ennen kuin suunnitelmat toteu-
tuvat. Johtoryhmä keskustelee jo, miten työs-
tämme positiivista kriisiä. Kasvavat yritykset 
tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Osaava työ-
voima tarvitsee asuntoja, päivähoitopaikkoja 
kouluja, terveydenhoitoa, liikenneinfraa ja 
merkityksellistä vapaa-aikaa. Suomi ei selviä 
ilman työperästä maahanmuuttoa. Kaupun-
kimme asukaslukukin on mukavasti kasvu-
suuntainen.  

Yksi kaupunkilainen haluaa, että Kokkola ke-
hittyy, toinen ei. Tässä mielenkiintoinen 

dilemma. Keskustellaan, kuunnellaan toisi-
amme ja haetaan yhteistä linjaa. Kaupunkior-
ganisaatio ei pysty tähän yksin vaan tehdään 
tämä yhdessä! 

Jaksaa jatkaa! Koronaa ei vieläkään ole selä-
tetty, samalla kun Ukrainan sodan vaikutukset 
ovat keskiössä. Henkilöstön suoriutuminen 
työtehtävistä näinä vaikeina aikoina ansaitsee 
meidän kaikkien kiitoksen. Tässä maailman-
poliittisessa tilanteessa tärkeintä on, että kes-
kitymme normaaliin arkeen ja samalla pi-
dämme huolta toisistamme! Alkuvuonna rekry-
tointiin Kokkolan vedelle uusi vesilaitosjohtaja 
sekä kaupungille talousjohtaja. Tervetuloa 
joukkoon! 

Varaudutaan tulevaisuuteen, harjoitellaan me-
dialukutaitoa ja huolehditaan toisistamme! Ol-
laan ylpeitä kotikaupungistamme! Tässä eväät 
Kokkolan menestymiseen! 

 

 

Stina Mattila kaupunginjohtaja 
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2 Talouden toteutuminen ja arvio tulevasta kehityksestä

Maailmantaloudessa eletään varsin poikkeuk-
sellisia aikoja ja taloutta on tällä hetkellä erityi-
sen vaikea ennustaa. Muuttuvia tekijöitä on 
paljon ja rahoituslaitosten syyskuun ennustei-
den mukaan edessä on vaikeat ajat. 

Maailmantalouden tila on selkeästi heikenty-
nyt huonompaa suuntaan elokuun ennusteista 
ja talous on jo mahdollisesti taantumassa. Eri-
tyisesti Venäjän hyökkäys Ukrainaan, hyvin 
korkea inflaatio, energiakriisi ja Kiinan ko-
ronasulut aiheuttavat huomattavaa epävar-
muutta maailmantalouteen ja heikentävät kas-
vuennusteita. Talouskasvuun vaikuttavista ris-
keistä huolimatta korkea inflaatio on lyhyellä 
aikavälillä merkittävin näkymiin vaikuttava te-
kijä ja pakottaa keskuspankit kiristämään ra-
hapolitiikkaa nopeammin kuin osattiin odottaa. 
Erityisesti ohjauskorkojen nousu on ollut elo-
kuusta lähtien voimakasti. 

Kokkolan taloustilanne elokuun jälkeen on vie-
läkin erittäin hyvä. Kaupungin ja liikelaitoksen 
tilikauden ylijäämä on 12,3 miljoonaa euroa, 
joka on viime vuotta 18 % parempi.  

Keskeisimmät tulokseen vaikuttavat tekijät 
ovat verotulojen sekä valtionosuuksien hyvä 
kehitys. Verotulot kasvoivat viime vuoteen ver-
rattuna 4 % ja valtionosuudet vastaavasti 5 %. 
Veroennuste kuluvalle on vähintäänkin lu-
paava.    

Toimintatuotot ovat viime vuoteen verrattuna 
laskeneet 2 %, mutta tilanne on vielä tois-
taiseksi talousarvion mukainen. 

Toimintakulut kasvoivat 3 % vuoden takaiseen 
verrattuna. Eniten kasvua oli palveluiden os-
toissa sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroi-
den kustannuksissa, missä näkyvät inflaation 
vaikutukset. Erityisesti energian ja elintarvik-
keiden hinnat ovat nousseet merkittävästi. 
Myös rakennuskustannukset ovat tilastokes-
kuksen mukaan nousseet vuoden 2022 heinä-
kuussa 8,3 % vuodentakaisesta, ja tämä nä-
kyy myös kaupungin kustannuksissa. 

Henkilöstökulut ovat pysyneet kuitenkin lähes-
tulkoon viime vuoden tasolla (kasvua vain 1 
%). Korona pitää vielä sitkeästi pintaansa ja 
tämä näkyy myös kaupungin sairauspoissa-
oloissa ja kustannuksissa. Perusopetuksen si-
jaisjärjestelyistä johtuen määrärahat tulevat 
ylittymään.   

Kustannuksissa epävarmuutta on Soiten pal-
veluostoissa. Kaupungin talousarvio on 3,5 
miljoonaa euroa Soiten laskuttamia ennakoita 
pienempi.  

EKP nosti heinäkuussa 2022 ohjauskorkoaan 
0,5 prosenttiyksiköllä ja syyskuussa vielä 0,75 
prosenttiyksikköä. Edessä on vielä mahdolli-
sesti uusia nostoja, ja EKP:n ilmoituksen mu-
kaan nostoja tulisi vielä vähintään kaksi ja kor-
keintaan viisi nostoa. Tämä näkyy jo nyt kau-
pungin korkokulujen kasvuna, mutta erityisesti 
ensi korkokulujen odotetaan kasvavan hy-
västä suojausasteesta riippumatta.  

Osingot ja osuuspääomien korot olivat elo-
kuussa 1,6 miljoonaa euroa. Tämä on talous-
arviotavoitteiden mukaista. Ensi vuonna osin-
kotuotot tulevat alentumaan merkittävästi yhti-
öiden tulosten heikentyessä. 

Kaupungin ja liikelaitoksen vuosikate elo-
kuussa oli 22,2 miljoonaa euroa, mikä on 12 % 
viime vuotta parempi. Vuosikate kattoi poistot 
218 prosenttisesti. Poistot elokuun lopussa oli-
vat 10,2 miljoonaa euroa.  

Tulos oli tammi-elokuussa 12,02 miljoonaa eu-
roa ja ylijäämää syntyi 12,27 miljoonaa euroa. 
Vuonna 2021 vastaava ylijäämä oli 10,38 mil-
joonaa euroa. 

Talousarvion laadinta on parhaillaan käyn-
nissä ja kaupungin talouden uutta tasapainoa 
arvioidaan poikkeuksellisen epävarmassa 
maailmantalouden tilanteessa. Ennusteiden 
tekeminen on hyvin vaikeaa.  

Suomen BKT:n kasvu ensi vuonna odotetaan 
oleva lähellä nollaa tai nollassa.  

Todetaan, että talousennusteiden mukaan ku-
luvan vuoden tulos tulee olemaan positiivinen 
ja talousarviotavoitteiden mukainen. 
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3 Strategian ja talousarvion toteutuminen lautakunnittain sekä vastuualueit-
tain

3.1 Kaupunkistrategia

Talousarvio vuodelle 2022 on laadittu ennen uuden kaupunkistrategian hyväksymistä. Tämän vuoksi 
osavuosikatsauksessa toimintaa raportoidaan edellisen kaupunkistrategian strategisten päämäärien 
mukaisesti. Vuoden 2022 valtuustokauden kokonaistavoitteet raportoidaan uuden 
kaupunkistrategian mukaisesti tilinpäätöksessä 2022.  

Oheisesta strategiakartasta on nähtävissä strategian toimeenpanon tilanne vuodelle 2022 
asetettujen tavoitteiden osalta.
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3.2 Lautakunnat ja vastuualueet
3.2.1 Tarkastuslautakunta

Talousluvut 

 

TA 2022 + 
muutos

Toteutuma 
2022

Toteuma % 
TA

Muutos % 
22/21

Toteutuma 
kumul. 

2021

TP 2021

Myyntituotot 1 900 € 1 860 € 97,9 % 0,0 % 1 860 € 1 860 €
Maksutuotot       
Tuet ja  avustukset       
Muut toimintatuotot 0 € 0 €  -100,0 % 250 € 350 €
Valmistus  omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 1 900 € 1 860 € 97,9 % -11,8 % 2 110 € 2 210 € 
Henki löstökulut -97 145 € -57 838 € 59,5 % -3,8 % -60 114 € -100 069 €
Palvelujen ostot -62 122 € -21 805 € 35,1 % -41,6 % -37 317 € -52 888 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -1 700 € -244 € 14,3 % -49,3 % -480 € -612 €
Avustukset       
Muut toimintakulut -12 520 € -7 867 € 62,8 % -1,5 % -7 989 € -11 998 €

TOIMINTAKULUT -173 487 € -87 754 € 50,6 % -17,1 % -105 900 € -165 567 €

TOIMINTAKATE -171 587 € -85 894 € 50,1 % -17,2 % -103 790 € -163 357 €

3.2.2 Keskusvaalilautakunta

Talousluvut 

 

TA 2022 + 
muutos

Toteutuma 
2022

Toteuma % 
TA

Muutos % 
22/21

Toteutuma 
kumul. 

2021

TP 2021

Myyntituotot       
Maksutuotot       
Tuet ja  avustukset 82 000 € 100 451 € 122,5 %  0 € 52 060 €
Muut toimintatuotot       
Va lmistus  omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 82 000 € 100 451 € 122,5 %  0 € 52 060 € 
Henki löstökulut -99 946 € -80 500 € 80,5 % -35,0 % -123 804 € -127 761 €
Palvelujen ostot -28 650 € -15 658 € 54,7 % -42,0 % -26 991 € -38 389 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -10 700 € -3 319 € 31,0 % -72,5 % -12 076 € -14 643 €
Avustukset       
Muut toimintakulut -2 300 € -2 102 € 91,4 % -35,0 % -3 236 € -3 248 €

TOIMINTAKULUT -143 596 € -101 580 € 70,7 % -38,9 % -166 163 € -184 097 €

TOIMINTAKATE -61 596 € -1 129 € 1,8 % -99,3 % -166 163 € -132 036 €
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3.2.3 Kaupunginhallitus

3.2.4 Kaupunginhallitus - Kaupungin johtaminen

   

 

Talous 
 

 

TA 2022 + 
muutos

Toteutuma 
2022

Toteuma % 
TA

Muutos % 
22/21

Toteutuma 
kumul. 

2021

TP 2021

Myyntituotot 3 798 115 € 2 461 535 € 64,8 % -3,7 % 2 556 854 € 3 879 929 €
Maksutuotot 70 549 € 151 € 0,2 % 31,1 % 115 € 297 €
Tuet ja  avustukset 965 904 € 59 753 € 6,2 % -430,7 % -18 067 € 1 684 943 €
Muut toimintatuotot 3 638 500 € 2 437 386 € 67,0 % 39,1 % 1 752 204 € 2 419 765 €
Valmistus  omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 8 473 068 € 4 958 825 € 58,5 % 15,6 % 4 291 106 € 7 984 934 € 
Henki löstökulut -8 926 071 € -5 626 635 € 63,0 % 1,8 % -5 526 110 € -8 343 011 €
Palvelujen ostot -195 065 186 € -132 209 304 € 67,8 % 4,9 % -126 010 410 € -189 967 060 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -511 154 € -247 352 € 48,4 % -38,9 % -404 872 € -598 437 €
Avustukset -4 052 000 € -2 361 703 € 58,3 % -5,9 % -2 508 944 € -4 470 298 €
Muut toimintakulut -2 355 153 € -1 593 162 € 67,6 % 25,1 % -1 273 515 € -1 942 847 €

TOIMINTAKULUT -210 909 564 € -142 038 156 € 67,3 % 4,7 % -135 723 852 € -205 321 653 €

TOIMINTAKATE -202 436 496 € -137 079 331 € 67,7 % 4,3 % -131 432 746 € -197 336 719 €

Talousluvut 

 

TA 2022 + 
muutos

Toteutuma 
2022

Toteuma % 
TA

Muutos % 
22/21

Toteutuma 
kumul. 

2021

TP 2021

Myyntituotot 400 000 € 141 079 € 35,3 % -42,4 % 245 055 € 342 750 €
Maksutuotot 4 900 € 0 € 0,0 %  0 € 0 €
Tuet ja  avustukset 0 € 1 248 €   0 € 841 164 €
Muut toimintatuotot 2 753 000 € 1 728 414 € 62,8 % 26,0 % 1 371 426 € 1 794 162 €
Valmistus  omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 3 157 900 € 1 870 741 € 59,2 % 15,7 % 1 616 481 € 2 978 076 € 
Henki löstökulut -2 338 718 € -1 665 225 € 71,2 % -4,0 % -1 735 304 € -2 663 923 €
Palvelujen ostot -183 364 052 € -124 599 563 € 68,0 % 4,6 % -119 083 557 € -179 315 148 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -22 300 € -4 507 € 20,2 % -82,3 % -25 448 € -29 521 €
Avustukset -1 117 000 € -589 935 € 52,8 % -4,3 % -616 696 € -1 158 391 €
Muut toimintakulut -196 710 € -116 652 € 59,3 % 9,0 % -107 006 € -184 387 €

TOIMINTAKULUT -187 038 780 € -126 975 882 € 67,9 % 4,4 % -121 568 011 € -183 351 370 €

TOIMINTAKATE -183 880 880 € -125 105 141 € 68,0 % 4,3 % -119 951 530 € -180 373 294 €
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3.2.5 Kaupunginhallitus - Kaupunginkanslia   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet 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 tarkka 
kuukausiseuranta 

Talousar-
viossa py-
syminen 

Talous on to-
teutunut suun-
nitelman mu-
kaisesti. 

Toteutunut 

 

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 Si-
jaiskulujen 
puolittami-
nen 

   
Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 0 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Työriskien arvi-
ointi/Pro24 

Työtapa-
turmien lu-
kumäärä 

Ei tapahtu-
neita työtapa-
turmia. 

Toteutunut 

 
4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = 
12,8 kpl 

Määräaikaiset 
= 0 kpl  

Yhteensä = 
12,8 kpl 

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

Eläkkeelle siirtyvien va-
kanssien täyttöä ja 
määräaikaisten palk-
kaamista harkitaan 
kriittisesti. Pyritään tar-
joamaan harjoittelu-
paikkoja opiskelijoille 
sekä paikkoja työlli-
syysvelvoitteessa ole-
ville. 

Henkilös-
tön luku-
määrä 

Henkilöstön 
määrä pysy-
nyt samana. 

Toteutunut 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Negatiivis-
ten asiakas-
palautteiden 
vähentämi-
nen 

Säännölliset asiakasky-
selyt 

Asiakkai-
den tyyty-
väisyys 
palveluihin 
> 3,5 

 
Kesken 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 2017 
kyselyn tulok-
set 

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

Tiedonkulun parantami-
nen, säännölliset viik-
kopalaverit ja käydyt 
kehityskeskustelut 

 
Viikkopalave-
reita järjes-
tetty säännölli-
sesti ja kehi-
tyskeskustelut 
aloitettu. 

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 

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

Asianhallintajärjes-
telmän (Dynasty 
10) käytttöönotto ja 
käytön laajentami-
nen sekä tiedonoh-
jaussuunnitelman 
(TOS) päivitystyön 
jatkaminen. 

Kyllä / ei Dynasty 10 on 
otettu käyttöön. 
Käyttöä laajenne-
taan arkistolla, so-
pimushallinnalla ja 
sähköisellä allekir-
joituksella. 

Kesken 

 

Palveluprosessien 
selkeys ja asiakas-
lähtöisyys 

Kaikkien toimialo-
jen asiakaspalvelun 
keskittäminen 

Asiakaspalvelutii-
miin osaamisen 
laajentaminen 

Asiakaspalautteet 
 

Kesken 
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yhteen palvelupis-
teeseen. 

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 aloitettu 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 
 
  
Talousluvut 
 

 

 

TA 2022 + 
muutos

Toteutuma 
2022

Toteuma % 
TA

Muutos % 
22/21

Toteutuma 
kumul. 

2021

TP 2021

Myyntituotot 310 970 € 207 840 € 66,8 % -35,6 % 322 746 € 490 583 €
Maksutuotot 42 500 € 151 € 0,4 % 31,1 % 115 € 297 €
Tuet ja  avustukset       
Muut toimintatuotot 3 200 € 0 € 0,0 % -100,0 % 460 € 967 €
Valmistus  omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 356 670 € 207 990 € 58,3 % -35,7 % 323 321 € 491 847 € 
Henki löstökulut -1 032 278 € -608 622 € 59,0 % -4,4 % -636 419 € -913 091 €
Palvelujen ostot -429 078 € -221 847 € 51,7 % -15,4 % -262 297 € -368 040 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -47 500 € -47 282 € 99,5 % 16,0 % -40 777 € -61 765 €
Avustukset 0 € -12 700 €   0 € 0 €
Muut toimintakulut -232 070 € -108 718 € 46,8 % -4,0 % -113 242 € -164 857 €

TOIMINTAKULUT -1 740 926 € -999 169 € 57,4 % -5,1 % -1 052 735 € -1 507 753 €

TOIMINTAKATE -1 384 256 € -791 178 € 57,2 % 8,5 % -729 414 € -1 015 906 €
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3.2.6 Kaupunginhallitus - Talous- ja tietohallintopalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet 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 

Talousohjelmatyön te-
hostaminen, seuranta-
työkalujen kehittämi-
nen, talouskoulutus esi-
miehille. Investointioh-
jelman tarkentaminen 
ja priorisointi. Investoin-
tien vaikuttavuuslaskel-
mat. 

Edellisen 
kuukau-
den ta-
lousra-
portti val-
mistuu 
15.päivä 
men-
nessä. 

Talouskoulu-
tusta järjes-
tetty (Nonstop 
-koulutus). 
Raportointi to-
teutunut suun-
nitellusti. 

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 Si-
jaiskulujen 
puolittami-
nen 

Pitkien sairauslomien 
vähentäminen 20%, 
työkyvyn ylläpitokes-
kustelujen lisääminen 
ja reagoinnin nopeutta-
minen. 

Dokumen-
toidut ke-
hityskes-
kustelut 
kerran 
vuodessa. 
Sairaus-
poissaolo-
jen määrä. 

Ryhmäkehi-
tyskeskustelut 
käyty 2021, 
loppuvuoden 
aikana pide-
tään yksilö-
keskustelut. 
Sairauspois-
saolot kasva-
neet johtuen 
koronasta ja 
useista vai-
keista ja pit-
kistä sairaus-
jaksoista. 

Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 0 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Ei työtapaturmia, tur-
vallisuussuunnitelman 
päivitys, etätyön huomi-
oiminen 

Työtapa-
turmien 
määrä. 

Ei työtapatur-
mia. 

Toteutunut 

 

4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = 36 
kpl 

Määräaikaiset 
= 3 kpl  

Yhteensä = 39 
kpl 

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

Osaamista ja resurs-
sien suuntaamista vaa-
tiviin laskentatehtäviin 
lisätään, uusi talous-
suunnittelijan toimi, pe-
ruskirjanpidon yhteistoi-
mintamallien kartoitus 
yhdessä Soiten 
kanssa, määräaikai-
suuksia 1 kpl 

Henkilös-
tömäärä ja 
-budjetin 
toteutumi-
nen. 

KH päätti tili-
toimistopalve-
luiden ulkois-
tuksesta 
v.2023 alusta. 
Taloussuun-
nittelijan toimi 
täytetään syk-
syllä. 

Kesken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Negatiivis-
ten asiakas-
palautteiden 
vähentämi-
nen 

Seurataan palautejär-
jestelmän palautteita ja 
muuta asiakaspa-
lautetta. 

Negatiivi-
set palaut-
teet 0 kpl. 

Ei negatiivisia 
palautteita. 

Toteutunut 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulok-
set 

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

Etätyöstä paluu uuteen 
normaaliin vaatii työstä-
mistä sekä johtamisen 
että työprosessien 
osalta. 

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

Tulokset ja-
ettu, käsittely 
vielä kesken. 
Henkiklöstöra-
kenteeseen 
tulossa iso 
muutos. 
Osaulkoistus 
ja uusi talous-
johtaja. Uudet 
lähtökohdat. 

Kesken 
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Alkuvuonna kaupunginhallitus päätti tilitoimistopalveluiden ulkoistamisesta vuoden 2023 alusta. Tämä on yhtenäinen 
ratkaisu Hyvinvointilalueen kanssa. Uuden kunnan talouden suunnittelu aloitettiin keväällä, jossa kunnan rahoituspohja 
muuttuu merkittävästi. Tavoitteena vähintään nykyisen tasapainotilan säilyttäminen. 
 
Uuden kaupunkistrategian taloustavoitteet laadittiin keväällä 2022. 
 
Vuoden 2023 talousarvio ja vuoden 2022 toisen osavuosikatsauksen laatiminen on parhaillaan käynnissä, jossa maail-
mantalouden haasteet aiheuttavat painetta ja epävarmuutta kuntatalouteen, erityisesti ennustettavuuden ja rahoituksen 
näkökulmasta.    
 
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

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

Talousuunnittelun te-
hostaminen ja kon-
sernilaskennan kehit-
täminen. 

Taloussuunnitteli-
jan työpanos, ta-
lousarvioprosessin 
kehittäminen (ris-
kienhallintaosio), 
omistajaohjauksen 
ja konsernilasken-
nan päivitys. 

Tehtäväkuvien päi-
vittäminen osana 
prosessikuvauksia. 

Kaupungille jäävien 
tehtäväkuvien läpi-
käynti vielä syksyn ai-
kana. Kaupungille jää-
vät toiminnot keskitty-
vät suunnitteluun, ra-
portointiin (ml. tilinpää-
tös) ja konsernilasken-
nan kehittämiseen. Ta-
loussuunnittelijan toimi 
tarkoitus täyttää vielä 
syksyllä. 

Kes-
ken 

 

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

Robotiikan ja auto-
maation lisääminen 
taloushallinnon pro-
sesseissa. 

Laadun parantami-
nen virheitä vähentä-
mällä ja päällekkäistä 
työtä karsimalla. 

Ostolaskujen säh-
köistyksen lisäämi-
nen edelleen. 

Sähköisten palvelu-
kanavien käytön li-
sääminen tiedotta-
misella ja kampan-
joinnilla. Automaa-
tion hyödyntämis-
mahdollisuuksien 
jatkuva kartoitus. 
Digitalisaation laa-
jentaminen asia-
kasrajapintaan. 
Avoin data. 

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

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

Toimenpiteitä tehdään 
osana ostoreskontra-
prosessia. Tehtävät 
siirtyvät palveluntuotta-
jalle jatkossa. Robot-
tien määrä toteutuu. 
2022 tilinpäätöksen jäl-
keen toteutetaan osto-
laskujen analysointi ja 
auditointi palveluntarjo-
ajan toimesta.  

Kes-
ken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan talou-
denpito on vas-
tuullista 

Talous- ja tietohallin-
non informaation 
ajantasaisuus ja oi-
keellisuus.Olennai-
sen ja seulotun tie-
don tuottaminen 
päättäjille. 

Vaihtoehtolaskelmien 
tuottaminen ja vaiku-
tusten arviointi. 

PTS -suunnittelua 
tehostettu, tulevai-
suuden kunnan ra-
hoituksen valmis-
telu, Kokkolan uu-
den taloustasapai-
non määrittely, ta-
louden sopeutumis-
keinot. 

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

Uuden kunnan talous-
suunnittelumalli kehi-
tetty huomioiden rahoi-
tuspohjan ja kunnan 
tehtävien muutokset 
siirryttäessä Hyvinvoin-
tilaueelle. 2023 talous-
arvion laadinta käyn-
nissä uusi tasapaino ja 
maailmantalouden ti-
lanne huomioiden.  

Kes-
ken 

 

Kokkolan talou-
denpito on vas-
tuullista 

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

Kaupungin talouden 
kestokyvyn arviointi. 

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

Suunnittelupohjat 
päivitetty. Kyllä/Ei. 

Taloussuunnittelun 
raamit käsiteltiin kau-
punginhallituksessa 
6.6.2022. 2023 talous-
arvion laadinta käyn-
nissä.  

Kes-
ken 
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Kokkola tasapai-
nottaa tasettaan 

Taseriskien tunnista-
minen, hallinta ja nii-
den pienentäminen. 

Konsernitaseen ana-
lysointitapojen kehit-
tämiene. 

Omaisuuden mää-
rän, rakenteen ja 
muutosten seu-
ranta taseessa. Ta-
seen omaisuus-
erien tasearvojen 
alaskirjausta jatke-
taan sekä "tarpeet-
toman" omaisuu-
den myyntiä. Arviot 
velan ja vuokravas-
tuiden suhteesta ja 
vaikutuksista. 

Omaisuuden myyn-
titavoitteissa onnis-
tuminen. 

Toimitilaohjelman 
toteuttaminen. 

Taseen tunnuslu-
kujen kehitys pa-
remmiksi. 

Ongelmakiinteistö-
jen tasearvojen 
alaskirjaus tehty. 
Kyllä/Ei 

Taseen hallinta jatkuva 
työkalu. Kiinteistömas-
san läpikäynti ja myytä-
väksi salkutettujen kiin-
teistöjen myynti. Velka-
määrän hallinta uudella 
taloushallinnan työka-
lulla otettu käyttöön. 
Omistusten arvostus 
mm. kiinteistöjen kun-
tokartoituksen avulla. 

Kes-
ken 

 

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

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

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

Koulutussuunnitel-
man laatiminen. 
Kyllä/Ei. 

Osaamisen suunnittelu 
ulkoisen palveluntuot-
tajan kanssa toteute-
taan osana liikkeen-
luovutusta.  

Kes-
ken 

 

Kaupungin omis-
tajaohjaus on en-
nakoivaa ja vuo-
rovaikutteista 

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. Omistajaoh-
jauksen tavoitteet 
uudessa strategi-
assa avainase-
massa. 

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

Konserniyhtiöiden 
määrä vähentyy. 

Konserniraportti 
kuukausitasolla va-
kiintuu käyttöön. 
Kyllä/Ei. 

Konserniraportti tehty. 
Aloitettu valmistelu 
konserniyhtiöiden mää-
rän vähentämiseksi 
mm. fuusioiden kautta. 
Omistajapoliittiset lin-
jaukset ja ohjeet val-
mistelussa uuden stra-
tegian hyväksymiseen 
liittyen. Valmistelussa 
myös uusien omistaja-
korttien käyttöönotto. 

Kes-
ken 

 

 
  
Talousluvut 
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3.2.7 Kaupunginhallitus - Elinkeinot ja kaupunkikehitys   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet 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 

Talousar-
viossa py-
syminen 

Kyllä / Ei 

Toteutunut 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 Si-
jaiskulujen 
puolittami-
nen 

Ennaltaehkäisevä toi-
minta mahdollisuuksien 
mukaan psykososiaali-
sen kuormittavuuden 
estämiseksi.  

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä 

3 (1.1-30.4) 

10 (1.5-31.8) 

Yhteensä: 13 
(1.1-31.8) 

Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 0 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Kiinnitetään työturvalli-
suuteen huomiota ja 
työriskien arviointi on 
ajantasalla.  

0 työtapa-
turmaa 

0 Toteutunut 

 

4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset =  8 
kpl 

Määräaikaiset 
= 1 kpl  

Yhteensä = 9 
kpl 

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

Henkilöstösuunnitel-
massa pysyminen 

Kyllä / Ei Kyllä Toteutunut 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Negatiivis-
ten asiakas-
palautteiden 
vähentämi-
nen 

Ennakoiva ja avoin 
viestintä. Asikastyyty-
väisyyskyselyt (yrittäjät, 
hanketoimijat).  

Asiakas-
tyytyväi-
syysky-
selyt to-
teutetaan 
kerran 
vuodessa.  

Yrittäjätyyty-
väisyyskysely 
toteutetaan 
syksyllä 2022.  

Ei aloitettu 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulok-
set 

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

Työhyvinvointiky-
selyssä esiin noussei-
den kehittämiskohtei-
den parantaminen. 

Työhyvin-
vointiky-
selyn tu-
losten pa-
raneminen 
edelliseen 
kyselyyn 
verrattuna.  

Edellisen vuo-
den tulokset 
käyty läpi ja 
sovittu jatko-
toimenpiteistä. 

Kesken 

 

  
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palveluprosessien 
selkeys ja asiakas-
lähtöisyys 

Yrityslähtöisyys 
päätöksenteossa.  

Yritysvaikutusten 
arvoinnin jalkautta-
minen kaupunkior-
ganisaatioon.  

Yritysvaikutusten 
arviointi otettu käyt-
töön päätöksente-
ossa. 

kyllä/ei 

Arvioinnin prosessi 
kuvattu ja pilotointi 
aloitettu. 

Kesken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 



2. Osavuosikatsaus 2022 
Kokkolan kaupunki

 17

   

 

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

Yritysten sijoittu-
mistoiminnan pi-
demmän aikavälin 
suunnitelmallisuus 
ja strategisten ta-
voitteiden määrittä-
minen 

Yritysten sijoittumi-
siin liittyvän toimin-
tasuunnitelman laa-
dinta valtuustokau-
den ajalle. 

Toimintasuunni-
telma laadittu 

kyllä / ei 

Pitkän aikavälin 
valmiuksia Kokkola 
Southin osalta on 
määritelty, näihin 
liittyen on käynnis-
tetty edunvalvonta-
toimintaa.  

Kesken 

 

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

Aktiiviinen vuoropu-
helu yrittäjien 
kanssa. 

Uuden elinkeinopo-
liittisen yhteistyöso-
pimuksen laadinta.  

Elinkeinopoliittinen 
sopimus laadittu 

kyllä / ei 

Elinvoimaohjelman 
ja elinkeinopoliitti-
sen sopimuksen 
laatimisen prosessi 
ja aikataulu määri-
telty. 

Kesken 

 

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

Digitaalisen tulo-
muuttopalvelun ke-
hittäminen 

My Kokkola -alus-
tan käyttöönotto ja 
asiakaspalautteen 
kerääminen.  

My Kokkola -alusta 
otettu käyttöön. 

Kyllä / Ei 

My Kokkola -alus-
tan sisältöä on ke-
hitty edelleen saa-
dun asiakas- ja 
käyttäjäpalautteen 
perusteella.  

Toteutu-
nut 

 

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

Tiedostetaan elin-
keinoelämän työ-
voiman tarve. 

Kaupunki on mu-
kana ja tuottaa tie-
toa maakunnalli-
seen ennakointityö-
hön.  

Edustus maakun-
nallisessa enna-
kointityöryhmässä 

Kyllä / Ei 

Strategiapäällikkö 
on mukana Keski-
Pohajanmaan liiton 
ennakointi ja tilan-
nekuva -teemaryh-
mässä.  

Toteutu-
nut 

 

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

KOSEK: Kaupun-
gin elinkeinoneu-
vonta on yritysläh-
töistä sekä ilmiöitä 
ja trendejä luotaa-
vaa 

Neuvontatyö ja yri-
tyskehittäminen 

Asiakaskontaktien 
määrä min. 
200kpl/yrityskehit-
täjä 

Asiakastyytyväi-
syys palveluihin vä-
hintään 4/5 

Asiakaskontaktien 
määrä 149 / yritys-
kehittäjä 

Asiakastyytyväi-
syys palveluihin 4,5 
/5 

Kesken 

 

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

KOSEK: Kaupun-
gin elinkeinoneu-
vonta on yritysläh-
töistä sekä ilmiöitä 
ja trendejä luotaa-
vaa 

Aloittavien yrittäjien 
neuvonta 

Uusyritystoiminnan 
asiakkaiden määrä 
100 kpl/v 

Asiakkaiden määrä 
102.  

Toteutu-
nut 

 

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

KOSEK: Osaavan 
työvoiman saata-
vuuden varmistami-
nen uusien yritys-
ten etabloitumisten 
mahdollistamiseksi 
ja nykyisten yritys-
ten pitämiseksi.  

Nuorten yrittäjyys-
kasvatuksen vah-
vistaminen ja toi-
mintamallien luomi-
nen.  

Yrityskylän ja työ-
elämäpassin kon-
septit luotu. 

Kyllä/Ei 

Konsepti työelämä-
passille on luotu ja 
toiminta on siirtynyt 
Let's learn work -
hankkeen yhtey-
teen. Hanke jatkuu 
elokuu 2023 lop-
puun. YES-keskus 
konseptin eteen-
päin viemiseksi 
käynnistyy Akke-
hanke 1.10.2022.  

Toteutu-
nut 

 

Kokkolan aseman 
vahvistaminen 

MATKAILU: Kokko-
lan matkailullisen 

Matkailumarkki-
noinnin 

M/S Jenny reittilii-
kenteen matkusta-
jamäärien kasvu 

Majoitusvuorokau-
det 31.7.2022 
saakka: 70 100 (5 

Toteutu-
nut 
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maakuntakeskuk-
sena 

näkyvyyden lisää-
minen 

kampanjoiden to-
teuttaminen valta-
kunnallisesti.  

verrattuna edellisen 
5 vuoden keskiar-
voon 

Hotellimajoitusvuo-
rokaudet /v, kasvua 
3 % verrattuna 
edellisen 5 vuoden 
keskiarvoon 

vuoden keskiarvo 
63 440). Kasvua 
10,5 %. 

M/S Jennyn reittilii-
kenteen matkusta-
jamäärä 31.8. asti: 
5 880 (5 vuoden 
keskiarvo 5 285). 
Kasvua 11,3 % 

 

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

MATKAILU: Majoi-
tuskapasiteetin li-
sääminen ja moni-
puolistaminen 

Toimenpidesuunni-
telman luominen 

Toimenpidesuunni-
telma valmis 

Kyllä/Ei 

Työ majoituskapa-
sitetin lisäämiseksi 
ja monipuolista-
miseksi on aloi-
tettu, mutta toimin-
tasuunnitelma ei 
ole vielä valmis.  

Kesken 

 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Brändin jalkautus 
edustusurheiluun 
sekä lasten ja nuor-
ten kilpailu- ja har-
rasteurheiluun. Hei-
mon kasvattami-
nen. 

Kaupungin tunnuk-
sen käyttöperiaat-
teiden konseptointi. 

Konsepti on valmis. 
kyllä / ei 

Kesän aikana on 
toteutettu kysely ur-
heiluseuroille. Vas-
tauksia saatiin 12 
seuralta. 

Kesken 

 

Kokkolan maineen 
nostaminen sivis-
tyskaupunkina 

Ekosysteemisopi-
muksen kautta ke-
hitetään akkuke-
mian sekä kiertota-
louden ja teollisuu-
den älykkäiden rat-
kaisujen kluste-
reita.  

Avataan vuoden 
2022 aikana kaksi 
hankehakua 
ekosysteemisopi-
musta toteuttaville 
hankkeille.  

Hankehaut toteu-
tettu. 

Kyllä / Ei 

Ekosysteemisopi-
muksen mukainen 
hankehaku on 
avattu 15.8. - 11.9. 
väliselle ajalle.  

Toteutu-
nut 

 

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

Uudistuva ja 
osaava Suomi 
2021 - 2027 EU-
ohjelmakauden 
mukaisten hankkei-
den kuntavastinra-
hoittaminen.  

Kuntarahoituspro-
sessin kehittämi-
nen vastaamaan 
uuden ohjelmakau-
den sisältöjä. Arvi-
ointikriteeristöjen 
uudistaminen, han-
keryhmän asian-
tuntijuus tavoitteita 
vastaavaksi. 

Hankekriteeristöt 
päivitetty. 

Kyllä / Ei  

Hankekriteeristöjen 
päivittäminen on 
elinvoimaohjelman 
osuutta lukuunotta-
matta valmis. Han-
kekriteeristöjä koe-
käytetään loppu-
vuoden ajan.  

Kesken 

 

Kokkolan aseman 
vahvistaminen 
maakuntakeskuk-
sena 

Uuden kaupun-
kibrändin jalkautta-
minen 

Toteutetaan strate-
gian mukainen, vai-
kuttava markkinoin-
tikampanja.  

Toteutuu / ei to-
teudu 

Kampanja tee-
moiksi ovat valikoi-
tuneet asuminen, 
työvoima ja opis-
kelu. Työvoimaan 
liittyvä kampanja 
toteutetaan yhteis-
työssä KIP:n ja Soi-
ten kanssa. Kam-
panjasuunnittelun 
tekee KASKI. 

Kesken 

 

Kokkolan aseman 
vahvistaminen 
maakuntakeskuk-
sena 

Tunnistetaan kehit-
tämiskohteet val-
tuustokaudelle 
2022-2025 

Kaupunkikeskustan 
kehittämisen kon-
septointi valtuusto-
kaudelle 2022-
2025.  

Konseptointi valmis 

kyllä / Ei 

Kaupunkikeskustan 
kehittämisen kon-
septointi on käyn-
nistetty ja toiminta-
mallia kehitetään 
mm. Elävä kaupun-
kikeskusta -hank-
keella, johon hae-
taan rahoitusta.  

Kesken 
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ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Uuden kaupunki-
strategian tavoitteet 
ja toimenpiteet tun-
nistetaan ja otetaan 
käyttöön kaupunki-
organisaation työ-
yksiköissä.  

Esimiesten strate-
giakoulutukset, työ-
yhteisöjen strate-
giatyöpajat 

Jokainen työyh-
teisö osallistuu 
strategiatyöpajaan.  

kyllä/ ei 

Uuden kaupunki-
strategian toimeen-
pano käynnistyy 
vuoden 2023 ta-
lousarviotyön yh-
teydessä. Esihenki-
löiden strategiatyö-
paja on järjestetty 
elokuussa ja työyh-
teisökohtaiset työ-
pajat käynnistyvät 
syksyn aikana.  

Kesken 

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Sisäisen viestinnän 
ja tiedonkulun ke-
hittäminen. 

Sisäisen viestinnän 
roolien tarkentami-
nen ja toiminta-
suunnitelman laati-
minen 

kyllä/ei Toimintasuunni-
telma on tehty hen-
kilöstöpalveluiden 
kanssa. Henkilöstö-
palvelut vastaavat 
organisaation sisäi-
sestä viestinnästä 
toimintasäännön 
mukaisesti. Mm. 
henkilöstötiedot-
teen kokoaminen 
siirtyy mavista hen-
kilöstöpalveluille 
vuoden loppuun 
mennessä. 

Toteutu-
nut 

 

 
 
Talousluvut 
 

 

 

TA 2022 + 
muutos

Toteutuma 
2022

Toteuma % 
TA

Muutos % 
22/21

Toteutuma 
kumul. 

2021

TP 2021

Myyntituotot 40 900 € 76 731 € 187,6 %  0 € 0 €
Maksutuotot       
Tuet ja  avustukset 356 904 € 106 634 € 29,9 % 239,1 % 31 442 € 196 755 €
Muut toimintatuotot 73 000 € 53 832 € 73,7 % 35,8 % 39 647 € 94 833 €
Valmistus  omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 470 804 € 237 197 € 50,4 % 233,7 % 71 089 € 291 588 € 
Henki löstökulut -1 712 392 € -958 096 € 56,0 % 20,2 % -797 121 € -1 253 612 €
Palvelujen ostot -2 707 319 € -1 153 732 € 42,6 % 1,6 % -1 135 124 € -2 078 834 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -31 600 € -16 210 € 51,3 % -51,7 % -33 585 € -50 149 €
Avustukset -2 890 000 € -1 752 518 € 60,6 % -7,0 % -1 884 073 € -3 294 132 €
Muut toimintakulut -424 000 € -258 979 € 61,1 % -30,1 % -370 608 € -548 064 €

TOIMINTAKULUT -7 765 311 € -4 139 533 € 53,3 % -1,9 % -4 220 512 € -7 224 791 €

TOIMINTAKATE -7 294 507 € -3 902 336 € 53,5 % -6,0 % -4 149 423 € -6 933 203 €
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3.2.8 Kaupunginhallitus - Työllisyyspalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso Kaupunkistrate-

gian tavoite 
Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

 
Talousarviossa py-
syminen, seuranta 
kuukausittain 

Talousarviossa 
pysyminen ja jal-
kauttaminen 
henkilöstölle 

Talousarviossa 
pysyminen 

Kyllä / Ei 

Kyllä Toteu-
tunut 

 
2. Sairaus-
poissaolot 

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

Työllisyyspal-
velujen henki-
lökunta 0 sai-
raslomapäivää 

Työllistetyt 179 
sairaslomapäi-
vää 

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

Työn muotoilun 
periaatteet, etä-
työn käyttö, työn 
ja vapaa-ajan 
sovittaminen, 
varhainen pu-
heeksiotto 

Sairauspoissa-
olojen määrä 

Henkilöstöky-
sely Webropol 

(kuntakokeilun 
henkilöstö 1-2 x 
/ vuosi eli osaa-
misen, kiinnos-
tuksen ja työn 
kokemuksen ar-
viointi) 

48 sairaspoissa-
oloa, joista 36 
henkilöstön, 1 
velvoitetyölliste-
tyn ja 11 harkin-
nanvaraisten 
työllistetyn pois-
saoloa. 

Ei to-
teutu-
nut 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2018 = 
0 kalenteripv 
työllisyyspalve-
lujen henkilö-
kunta 

Työllistetyt 30 
kalenteripäivää 

Työtapaturmia ei 
tapahdu 

Työriskien arvi-
ointityökalut, 
työturvallisuu-
desta annetun 
lain noudattami-
nen 

Työtapaturmien 
määrä 

Ei työtapaturmia Toteu-
tunut 

 

4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = 
2,5 kpl 

Määräaikaiset 
= 1 kpl  

Yhteensä = 
3,5 kpl 

Henkilöstösuunni-
telmassa pysymi-
nen, määräaikais-
ten vähentyminen 

Henkilöstösuun-
nitelman noudat-
taminen 

Kyllä / Ei Kyllä Toteu-
tunut 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Negatiivisten asia-
kaspalautteiden 
vähentäminen 

Asiakaspalaute Asiakaspalaut-
teiden NPS-
luku, kokonais-
tyytyväisyyden 
arvosana 

1 asiakaspalaute 
työllisyyspalve-
luille, joka koski 
Soiten toimintaa. 
Palaute toimitettu 
Soitelle.  

NPS- luku ei 
vielä saatavilla.  

Kes-
ken 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulok-
set 

Työhyvinvoinnin 
paraneminen vuo-
sittaisessa työhy-
vinvointikyselyssä 

Kehityskeskus-
telut, esihenkilön 
huolitunti  

Työhyvinvointi-
kysely 

Huolitunti toimi-
nut 1.1.2022 läh-
tien edelleen.  

Kehityskeskuste-
lut käyty 05/06 - 
2022 aikana.  

Työhyvinvointiky-
sely tehty alku-
vuonna.  

Toteu-
tunut 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualu-
een tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

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

Pohjoismai-
sen työnhaun 
palvelumalli 

Asiakkaita ta-
vataan pohjois-
maisen työn-
haun palvelu-
mallin mukaan 
tiiviisti. Painpis-
teenä vahva 
alku, nuoret 
työnhakijat ja 
työttömyyden 
katkaisu 

Työllisyyskatsaus 
(Työllisyyspalvelut, 
kuntakokeilu ja Soite) 

Digitaalisen palvelu-
kartan valmistelutyö 
kuntalaisille ja verkos-
toille 

Kyllä / Ei 

Uusi asiakaspalvelumalli ote-
taan käyttöön lain uudistuk-
sessa 2.5.2022. Malliin on pe-
rehdytytty tiimeissä ja työnku-
via muotoillaan mallia ja tavoi-
tetta tukevaksi.  

Vahva alkupalvelu raken-
nettu, nuorten työntekijöitä ni-
metty. Pitkään työttömänä ol-
leiden mallia luotu Soiten työ-
kyvyn tuen palveluna ja TYP-
työn kanssa yhteistyössä.  

Verkkosivut eri palveluista jul-
kaistu https://www.kok-
kola.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyolli-
syyspalvelut/tyonhakijalle/ty-
onhaun-ja-hyvinvoinnin-tu-
eksi/  

Toteu-
tunut 

 

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

Elinympäris-
tön kehittämi-
nen kunta-
laisten tarpei-
den tueksi 
sekä työlli-
syyden ja hy-
vinvoinnin 
edistämiseksi 

Kehitetään väli-
työmarkkinoita 
ja tiivistetään 
yhteistyötä mui-
den toimijoiden 
kanssa 

Uudet toimintaympä-
ristöt työttömille (kau-
punki, yritykset, yhdis-
tykset yms.) 

Yhdistystoimijoiden 
uudet taloudelliset vii-
saat tuen mallit  

1.1.2022 lähtien yhdistykset 
ovat voineet hakea tukea kau-
punginhallituksen 14.12. teh-
dyn päätöksen mukaisesti 
200 000 euroa / vuosi.  

Hyväksyttyjä yhdistyksiä on 
hakeutunut mukaan 6 

Avustusta on myönnetty ajalla 
1.1. - 31.8 yhteensä 26 550 
euroa yhteensä 64 hakijasta. 

Toteu-
tunut 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

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

Tiivis elinkei-
noelämä- ja 
yritysyhteis-
työ 

Uudet toiminta-
tavat uusien 
yhteistyökump-
paneiden 
kanssa 

TE-palveluiden uudet 
mittaristot (sisältyvät 
työllisyyskatsaukseen 
1.1.2022 lähtien)  

* työllistymiseen/yrittä-
jyyteen/opiskeluun 
päättyneiden työnha-
kujen määrä 

* kuntakokeilun asia-
kasmäärä / nuoret 
työnhakijat  

* ulkomaalaisten työt-
tömien työnhakijoiden 
osuus ulkomaalaisesta 
työvoimasta kunnittain 
% 

* työttömyyden virta yli 
3 kk työttömyyteen 
suhteessa vastaava kk 
aikaisemmin 

Uudet mittarit on otettu käyt-
töön työllisyyskatsauksissa. 

Kokkolan kaupungin sivuille 
on tehty kuntakortti Kokkolan 
kaupungin, että kuntakokeilun 
osalta kyseisistä mittareista.  

Toteu-
tunut 
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alkaneisiin työttömyyk-
siin palvelulinjan mu-
kaan % 

* työttömyyden virta yli 
12 kk työttömyyteen 
suhteessa vastaava kk 
aikaisemmin alkanei-
siin työttömyyksiin pal-
velulinjan mukaan % 

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

Työllisyyden-
hoidon kehit-
täminen 

Laajempi op-
pilaitosyhteis-
työ 

Maakunnallisen 
kuntakokeilun 
tuomat mahdol-
lisuudet ja ke-
hittäminen sen 
kautta 

TE-palveluiden uudet 
mittaristot (sisältyvät 
työllisyyskatsaukseen 
1.1.2022 lähtien)  

* työllistymiseen/yrittä-
jyyteen/opiskeluun 
päättyneiden työnha-
kujen määrä 

* kuntakokeilun asia-
kasmäärä / nuoret 
työnhakijat  

* ulkomaalaisten työt-
tömien työnhakijoiden 
osuus ulkomaalaisesta 
työvoimasta kunnittain 
% 

* työttömyyden virta yli 
3 kk työttömyyteen 
suhteessa vastaava kk 
aikaisemmin alkanei-
siin työttömyyksiin pal-
velulinjan mukaan % 

* työttömyyden virta yli 
12 kk työttömyyteen 
suhteessa vastaava kk 
aikaisemmin alkanei-
siin työttömyyksiin pal-
velulinjan mukaan % 

OKM - erityisavustus-
ten käyttö tehokkaasti 

OpsoRekry (ESR) yhteis-
hanke käynnistynyt yhteis-
työssä KPEDU:n kanssa 
1.1.2022 lähtien. Kokkolan 
kaupunki toimii hankkeessa 
osatoteuttajana.  

Yhdessä Ohjaten (ESR) yh-
teistyössä jatkunut 1.1.2022 
lähtien, jossa kaupungin ja 
muualle palkattujen työsuh-
teen ajalle sidotaan opinto- ja 
uraohjausta.  

OKM avustuksella palkattu 
Job Seeker (työnetsijä) on jat-
kanut kuntakokeilun maahan-
muuttajataustaisten työnha-
kijjoiden tukemista 

yhteistyössä kuntakokeilun 
henkilöstön kanssa. Hän te-
kee myös aktiivista yritysyh-
teistyötä.  

OKM avustusta käytetty myös 
rakennusrestauroinnin pilo-
tissa. Toinen ryhmä aloittanut 
kesän jälkeen.  

Toteu-
tunut 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan kaupunki 
on pidetty ja hou-
kutteleva työnan-
taja 

Kaupungilla 
tehtävän si-
säisen haun 
jälkeen tar-
kistetaan 
työttömien 
työnhakijoi-
den työllistä-
mismahdolli-
suus 

Työn muotoilun 
periaatteet, po-
lutuksen mallit 

Kaupungille työllistet-
tyjen määrän lisäämi-
nen vuoden 2019 läh-
tötasoon verrattuna 

Kyllä / Ei 

Työllisyyspalveluissa on ollut 
1.5. - 31.8. välisenä aikana 
työllistettyinä 18, joista 4 vel-
voitetyöllistettyä ja 14 harkin-
nanvaraisesti työllistettyä kol-
mella eri toimialalla.  

Kes-
ken 

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Työllistämis-
ehdon tar-
kastelu han-
kinnoissa 

Kartoitetaan 
Kuntaliiton 
avulla julkisiin 
hankintoihin 

Työllistämisehdon kar-
toittaminen vuoden 
2022 aikana 

Ei 

Ehdosta on käyty yksi pala-
veri, mutta aiheitta ei koettu 

Ei aloi-
tettu 
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asetettavien 
ehtojen mah-
dollisuutta  

Kyllä / Ei ajankohtaiseksi tässä vai-
heessa.  

Kokkolan talouden-
pito on vastuullista 

Tiivistää yh-
teistyötä so-
siaali-, ter-
veys- ja kun-
toutuspuolen 
toimijoiden 
kanssa 

Säännölliset 
yhteiset viikot-
taiset palaverit, 
uudet palvelu-
mallit (pitkäai-
kaistyöttömät) 

Työmarkkinatuen kun-
taosuuksien alentami-
nen 10% vuoden 2021 
toteumasta  

Pitkäaikaistyöttömyy-
den työnjako Soiten / 
hyvinvointialueen 
kanssa 

Kyllä / Ei 

Kyllä. 

Työmarkkinatuen kuntaosuu-
det olivat vuonna 2021 yh-
teensä 3 287 883 euroa.  

Työmarkkinatuen kuntaosuu-
det 1.1 - 31.8.2022 ovat 2 004 
082 euroa. 

Työkyvyn tuen tiimi monipal-
veluasiakkaille perustettu 6.6 
Sote-vetoisesti, jossa mm. 
terveyspalvelutoimijoiden li-
säksi kuntakokeilu jäsenenä.  

Uutena palveluna Soitelta työ-
kyvyn tuen palvelu (matalan 
kynnyksen sosiaalityö) TYP 
toiminnan esihautomona.  

Toteu-
tunut 
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3.2.10 Kaupunginhallitus - Pelastustoimi

Talousluvut 

 
 

TA 2022 + 
muutos

Toteutuma 
2022

Toteuma % 
TA

Muutos % 
22/21

Toteutuma 
kumul. 

2021

TP 2021

Myyntituotot       
Maksutuotot       
Tuet ja  avustukset       
Muut toimintatuotot       
Va lmistus  omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 0 0   0 0 
Henki löstökulut -173 736 € -30 182 € 17,4 % 296,4 % -7 614 € -102 147 €
Palvelujen ostot 0 € 66 €   0 € 0 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat       
Avustukset       
Muut toimintakulut       

TOIMINTAKULUT -173 736 € -30 116 € 17,3 % 295,5 % -7 614 € -102 147 €

TOIMINTAKATE -173 736 € -30 116 € 17,3 % 295,5 % -7 614 € -102 147 €

3.2.9 Kaupunginhallitus - Käyttövaraus

Talousluvut 

 

TA 2022 + 
muutos

Toteutuma 
2022

Toteuma % 
TA

Muutos % 
22/21

Toteutuma 
kumul. 

2021

TP 2021

Myyntituotot       
Maksutuotot       
Tuet ja  avustukset       
Muut toimintatuotot 794 300 € 529 533 € 66,7 % 96,4 % 269 619 € 404 429 €
Valmistus  omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 794 300 € 529 533 € 66,7 % 96,4 % 269 619 € 404 429 € 
Henki löstökulut -137 964 € -80 356 € 58,2 % -2,5 % -82 384 € -120 283 €
Palvelujen ostot -4 980 043 € -3 320 028 € 66,7 % 18,8 % -2 793 464 € -3 729 095 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -15 200 € 0 € 0,0 %  0 € -10 500 €
Avustukset       
Muut toimintakulut -768 290 € -511 784 € 66,6 % 157,4 % -198 804 € -313 251 €

TOIMINTAKULUT -5 901 497 € -3 912 168 € 66,3 % 27,2 % -3 074 652 € -4 173 129 €

TOIMINTAKATE -5 107 197 € -3 382 635 € 66,2 % 20,6 % -2 805 033 € -3 768 700 €
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3.2.11 Kaupunginhallitus - Henkilöstöpalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

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

Talouden sään-
nöllinen seu-
ranta 

Talouden 
toteuma 

Huomioitavaa on, työter-
veyshuollon kela korvaus 
on myönnetty, mutta se ei 
vielä ole kirjautunut tulona. 
Lisäksi koko organisaatioon 
hankitut kasvomaskit ja vi-
siirit maksetaan työsuojelun 
kustannuspaikalta. Näihin 
kustannuksiin ei talousarvi-
ossa ole varattu määrära-
haa. Polkupyöräedun lea-
sing maksut maksetaan 
henkilöstöpalveluiden kus-
tannuspaikalta, vastaava 
palkkasumman vähennys 
jakaantuu eri kustannuspai-
koille. Muilta osin ollaan py-
sytty talousarvion puitteissa. 
Ulkoiset tietotekniikkakulut 
hr-järjestelmän osalta tule-
vat ylittymään, johtuen työ-
ehtosopimuksen muutok-
sista.  

Toteutu-
nut 

 

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% 

Työkuormituk-
sen seuranta ja 
tarkoituksen-
mukaiset tehtä-
väjärjestelyt, 
työkyvyn tuki  

Oman vas-
tuualueen 
sairauspois-
saolojen 
määrä 

Sairauspoissaoloja ajalla 
1.1.-31.8.22 120 pv  

5,7 pv/ hlö 

Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 0 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Säännölliset 
työriskinarvioin-
nit ja turvalli-
suuskävelyt 

Oman vas-
tuualueen 
työtapatur-
mien ja työ-
tapatur-
mista johtu-
vien työky-
vyttömyys-
päivien 
määrä 

Työtapaturmia ei ole tapah-
tunut 31.8.22 mennessä. 

Toteutu-
nut 

 

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 py-
syminen, 
määräai-
kaisten vä-
hentyminen 

Henkilöstö-
suunnitelman 
mukaiset rekry-
toinnit ja sijais-
ten käyttö 

Henkilöstö-
suunnitel-
massa py-
syminen ja 
henkilöstö-
menojen to-
teuma 

Rekrytointien ja sijaisten 
osalta on pysytty henkilös-
tösuunnitelmassa. 

Toteutu-
nut 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 2017 
kyselyn tulok-
set 

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

Työjärjeste-
lyistä huolehti-
minen, työhy-
vinvointia tuke-
vien toiminta-
mallien mu-
kaan toimimi-
nen 

Työhyvin-
vointikysely, 
erityisesti 
NPS-in-
deksi 

Työhyvinvointisuunnitelmien 
ja - toimenpiteiden laatimi-
nen on toteutettu.  

Toteutu-
nut 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistra-
tegian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

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, HR-
järjestelmän hyödyn-
täminen tiedolla johta-
miseen 

Työhyvinvointiky-
selyn vastauspro-
sentti, HR-järjestel-
män hyödyntämi-
sen laajuus, käyty-
jen kehityskeskus-
telujen prosentuaa-
linen osuus, työhy-
vinvointikyselyn 
NPS-indeksi. 

HR- järjestelmää on 
hyödynnetty tiedolla 
johtamisen tukena. 
Työhyvinvointikysely 
toteutetaan 11 / 2022. 

Kes-
ken 

 

Kokkolan kau-
punki on pidetty 
ja houkutteleva 
työnantaja 

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

Vuorovaikutus- ja työ-
yhteisötaitojen koulut-
taminen. Polku vas-
tuulliseen työkäyttäy-
tymiseen -mallin jal-
kauttaminen edelleen. 

Epäasiallisen käyt-
täytymisen /kiusaa-
misen kokemukset 
vähenevät. Työhy-
vinvointikyselyn tu-
lokset. 

Polku vastuulliseen 
työkäyttäytymiseen 
mallin säännölliset kou-
lutukset. Työhyvinvoin-
tikyselyn 11 / 2021 tu-
losten mukaan kiusaa-
misen koikemukset 
ovat heiman vähenty-
neet.  

Toteu-
tunut 

 

Kokkolan kau-
punki on pidetty 
ja houkutteleva 
työnantaja 

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

Digitaalista alustaa 
hyödyntävän pereh-
dytysmallin laajenta-
minen hankevaiheen 
pilottien lisäksi muihin 
yksiköihin. 

Henkilöstön sitou-
tuminen ja hyvin-
vointi. Työhyvin-
vointikyselyn tulok-
set. 

Perehdyttämismallin 
laajentaminen yksiköi-
hin on aloitettu suunni-
telman mukaisesi. 

Toteu-
tunut 

 

Kokkolan kau-
punki on pidetty 
ja houkutteleva 
työnantaja 

Osaavat esimiehet Lähiesimiestyön am-
mattitutkinto -ryhmien 
toteuttaminen ja muu 
esimieskoulutus. Joh-
tamisosaamisen yh-
teisöllinen kehittämi-
nen digitaalisia ratkai-
suja hyödyntäen. 

Lähiesimiestyön 
ammattitutkinnon 
suorittaneiden esi-
miesten osuus kai-
kista esimiehistä. 

Lähiesimiestyön am-
mattitutkinto koulutuk-
sen viides ryhmä on 
aloittanut 9 / 2022. 

Toteu-
tunut 

 

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

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

Tarveperusteisen 
koulutussuunnitelman 
laatiminen ja koulu-
tusten toteuttaminen.  

Toteutuneiden kou-
lutuspäivien määrä. 
Omaehtoisen kou-
lutuksen/kehittä-
misrahapäätösten 
määrä. Otetaan 
käyttöön Populuk-
sem osaamisen ke-
hittämisen osio. 

Koko henkilöstöllä kou-
lutuspäiviä on ollut 1 
020 päivää. 

Kehittämisrahapäätök-
siä on tehty 31.8. men-
nessä kaksi. 

Kes-
ken 

 

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

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

Perehdyttämisen ja 
jatkuvan oppimisen 
mallin jalkauttaminen. 
Johtamisosaamisen 
yhteisöllinen kehittä-
minen digitaalisia rat-
kaisuja hyödyntäen  

Perehdyttämisen ja 
jatkuvan osaami-
sen toimintamalli 
on otettu käyttöön. 

Perehdyttämisen toi-
mintamalli on otettu 
käyttöön koko kaupun-
gin tasolla. Johtamis-
osaamisen digitaalisen 
työvälineen kehittämi-
nen on aloitettu. 

Kes-
ken 
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Talousluvut 
 

 

 

TA 2022 + 
muutos

Toteutuma 
2022

Toteuma % 
TA

Muutos % 
22/21

Toteutuma 
kumul. 

2021

TP 2021

Myyntituotot 43 000 € 86 400 € 200,9 % 126,5 % 38 139 € 56 707 €
Maksutuotot       
Tuet ja  avustukset 609 000 € -48 130 € -7,9 % -2,8 % -49 510 € 647 024 €
Muut toimintatuotot 15 000 € 13 210 € 88,1 % 31,8 % 10 020 € 13 800 €
Valmistus  omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 667 000 € 51 480 € 7,7 % -3911,8 % -1 351 € 717 531 € 
Henki löstökulut -1 649 536 € -845 821 € 51,3 % -1,2 % -855 991 € -1 268 109 €
Palvelujen ostot -1 841 294 € -1 451 031 € 78,8 % 13,9 % -1 274 242 € -2 132 160 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -27 000 € -73 862 € 273,6 % -51,9 % -153 410 € -230 407 €
Avustukset -45 000 € -6 550 € 14,6 % -19,9 % -8 175 € -17 775 €
Muut toimintakulut -190 253 € -220 578 € 115,9 % 100,3 % -110 107 € -214 815 €

TOIMINTAKULUT -3 753 083 € -2 597 843 € 69,2 % 8,2 % -2 401 925 € -3 863 266 €

TOIMINTAKATE -3 086 083 € -2 546 363 € 82,5 % 6,0 % -2 403 276 € -3 145 735 €
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3.2.12 Ympäristöterveyslautakunta - Ympäristöterveydenhuolto   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toimen-
pide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

Tulot: 1 609 
472 € 

Menot: -2 537 
432 € 

Netto: -927 
960 € 

Investoinnit: 0 
€ 

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

Toiminnan sopeuttami-
nen talousarvioon. 

Talousar-
vion to-
teuma 
2022 

Toimintatuot-
tojen toteu-
tuma 69,6 % 

Toimintame-
nojen toteu-
tuma 61,6 % 

Toimintakate 
47,7 % 

Kesken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 = 
302  

31.12.2018 = 
315 

31.12.2019 = 
368 

31.12.2020 = 
263 

31.12.2021 = 
432 

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

Työhyvinvointisuunni-
telma, henkilöstön tu-
keminen, varhainen 
puuttuminen 

Sairaus-
poissaolo-
päivät 
2022 

Sairauspois-
saolopäivät 
192 pv 

Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 0  

31.12.2018 = 5 

31.12.2019 = 0 

31.12.2020 = 
24 

31.12.2022 = 7 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Riskiarvioinnit ajan ta-
salla. Toimenpidesuun-
nitelmaa toteutetaan. 

Työtapa-
turmat 
2022 

0 pv Kesken 

 

4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = 25 
kpl 

Määräaikaiset 
= 4 kpl  

Yhteensä = 29 
kpl 

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

Suunnitelman toteutta-
minen. 

Henkilös-
tön määrä 
2022 

Vakituiset = 
24 kpl 

Määräaikaiset 
= 5 kpl  

Yhteensä = 
29 kpl 

Kesken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Negatiivis-
ten asiakas-
palautteiden 
vähentämi-
nen 

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

Saadut 
palautteet 

Terveysval-
vonnan tar-
kastuskerto-
mukset sisäl-
tävät pyynnön 
ja pikalinkin 
palautelomak-
keeseen. Säh-
köinen palau-
tejärjestelmä 
eläinlääkintä-
huollon 

Kesken 
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valvontatehtä-
vistä on käy-
tössä. Asiakas 
saa pikalinkin 
palauteky-
selyyn heti 
tarkastuksen 
jälkeen.  

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 2021 
kyselyn tulok-
set 

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

Työhyvinvointisuunni-
telman toteutuminen, 
pidetyt kehityskeskus-
telut 

Työtyyty-
väisyyden 
kehitys. 
Pidetyt ke-
hityskes-
kustelut 

Työhyvinvoin-
tisuunnitelma 
on laadittu 
25.3.2022. 

Kehityskes-
kustelujen to-
teutuminen n. 
45 %. 

Kesken 

 

 
 
Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2022 valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta 44 % on toteutunut. Jakson 
suunnitelluista tarkastuksista 65 % on toteutunut. 
 
Paikkatieto-ohjelma on otettu käyttöön talousveden valvonnassa. Selvitetään paikkatieto-ohjelman hyödyntämistä tiedot-
tamisessa ja muissa valvonnassa.  
 
Laatujärjestelmän päivitystyö on aloitettu. Terveydenhuoltokäynnin määrä on pysynyt ennallaan, vaikka sairasmatkojen 
määrä on vähentynyt.   
 
Terveysvalvonnan tulopohjaa on vahvistettu perusmaksuilla. 
  
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palveluprosessien 
selkeys ja asiakas-
lähtöisyys 

Ympäristötervey-
denhuollon palvelu-
prosesseja kehite-
tään lainsäädännön 
puitteissa aktiivinen 
asiakastyytyväi-
syysseuranta huo-
mioiden.  

Valvontatehtäviä 
suorittaessa kaikki 
asiakkaat huomioi-
daan siten, että he 
kokevat saaneensa 
asiallisen ja oikeu-
denmukaisen koh-
telun. 

Asiakastyytyväi-
syyskysely elinta-
vikevalvonnasta. 
Eläinlääkintähuol-
lon valvontatehtä-
vistä pyydetään pa-
lautteet tarkastuk-
sen jälkeen.  

Asiakastyytyväisyy-
den tulos. Tyytyväi-
syyden kehitys. 

Eläinlääkintähuol-
lon valvonta käyn-
nistä pyydetään pa-
lautteet jokaisen 
tarkastuksen jäl-
keen.  

Elintarvikevalvon-
nassa asiakastyyty-
väisyyskysely on 
vielä kesken. 

Kesken 

 

Palveluprosessien 
selkeys ja asiakas-
lähtöisyys 

Laadukas ja tasa-
laatuinen palve-
luanto. Valvonta 
suoritetaan puolu-
eettomasti ja asial-
lisesti. 

Laatujärjestelmän 
päivitys. Valvonta 
suoritetaan annet-
tujen ja sovittujen 
ohjeiden mukai-
sesti.  

Laatujärjestelmän 
päivityksen toteu-
tus. Asiakaspalaut-
teet. 

Laatujärjestelmän 
päivitystyö on aloi-
tettu. 

Kesken 

 

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

Tiedottaminen 
ajantasaista ja hel-
posti ymmärret-
tävä. 

Tiedottamisessa 
hyödynnetään tar-
vittaessa karttapal-
veluja.  

Annetut tiedotteet. 
Asiakaspalaute. 

Paikkatieto-ohjelma 
on otettu käyttöön 
talousveden val-
vonnassa. Selvite-
tään paikkatieto-
ohjelman 

Kesken 
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hyödyntämistä tie-
dottamisessa ja 
muissa valvon-
nassa.  

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Turvallisien elintar-
vikkeiden, talous- 
ja uimavesien, 
elinympäristön 
sekä eläinten ter-
veyden ja hyvin-
voinnin turvaami-
nen. 

Vaikuttava valvonta 

Omavalvonnan tu-
keminen talousve-
den tuotannossa ja 
jakelussa. 

Valvontasuunnitel-
man toteutuminen 
suunnitelmassa 
esitettyjen tavoittei-
den mukaisesti. 
Eläinlääkäripalvelu-
jen sopeutuminen 
elinkeinoelämän 
muutoksiin ja pal-
velujen kysyntään. 

Valvontasuunnitel-
man toteutumisen 
seuranta. 

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

Riskiarvioinnin hy-
väksymispäätökset. 

Suunnitelmallisen 
ennaltaehkäisevän 
työn kehitys eläin-
lääkintähuollossa.  

Valvontasuunnitel-
man mukaisesta 
valvonnasta 44 % 
on toteutunut. Val-
taosa toimijoista on 
korjannut todettuja 
puutteita seuraa-
vassa tarkastuk-
sessa. (68 %). Uu-
sintatarkastus ei 
ole tehty kaikissa 
kohteissa.  

Terveydenhuolto-
käynnin määrä on 
pysynyt ennallaan, 
vaikka sairasmat-
kojen määrä on vä-
hentynyt.  

Kesken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

Kokkolan talouden-
pito on vastuullista 

Maksutuottojen 
kasvu terveysval-
vonnassa > 30 % 

Talousarvion jat-
kuva seuranta. Tu-
lopohja vahviste-
taan valvonnan pe-
rusmaksulla.  

Tilinpäätös 2022 Terveysvalvonnan 
tulopohjaa on vah-
vistettu perusmak-
suilla. 

Kesken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 
  
Talousluvut 
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3.2.13 Opetus- ja kasvatuslautakunta   

 
 
Talousluvut 
 

 

 

TA 2022 + 
muutos

Toteutuma 
2022

Toteuma % 
TA

Muutos % 
22/21

Toteutuma 
kumul. 

2021

TP 2021

Myyntituotot 1 606 157 € 988 730 € 61,6 % 12,9 % 875 996 € 1 409 525 €
Maksutuotot 2 926 100 € 1 739 895 € 59,5 % -10,4 % 1 942 477 € 3 027 635 €
Tuet ja  avustukset 217 400 € 1 891 927 € 870,3 % 5,8 % 1 788 408 € 1 851 346 €
Muut toimintatuotot 259 910 € 183 599 € 70,6 % 94,4 % 94 455 € 259 851 €
Valmistus  omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 5 009 567 € 4 804 151 € 95,9 % 2,2 % 4 701 335 € 6 548 358 € 
Henki löstökulut -59 086 676 € -41 565 163 € 70,3 % 3,1 % -40 313 308 € -59 300 634 €
Palvelujen ostot -12 546 898 € -8 156 588 € 65,0 % 3,0 % -7 919 113 € -12 411 214 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -1 816 200 € -1 498 671 € 82,5 % 5,3 % -1 423 015 € -1 869 689 €
Avustukset -3 307 000 € -2 360 001 € 71,4 % 3,4 % -2 282 789 € -3 293 049 €
Muut toimintakulut -18 520 500 € -12 218 379 € 66,0 % 3,1 % -11 849 512 € -17 827 997 €

TOIMINTAKULUT -95 277 274 € -65 798 801 € 69,1 % 3,2 % -63 787 737 € -94 702 582 €

TOIMINTAKATE -90 267 707 € -60 994 650 € 67,6 % 3,2 % -59 086 402 € -88 154 224 €
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3.2.14 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Sivistyskeskus   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet 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 

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

Talousar-
vion toteu-
tuma % 

Talousarvion toteu-
tuma on 75,2 %.  

Kesken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

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

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

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

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä. 

Yhteensä 42 sairaus-
poissaolopäivää, 3,5 
sairauspäivää/palve-
lussuhde 31.8.2022 
mennessä. 

Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 0 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Pidetään vuoden 2017 
työtapaturmataso = 0 

Työtapa-
turmien 
määrä 

0 työtapaturmaa 
31.8.2022 mennessä. 

Toteutu-
nut 

 
4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = 11 
kpl 

Määräaikaiset 
= 0 kpl  

Yhteensä = 11 
kpl 

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

Toiminta ja palvelut so-
vitetaan nykyisen hen-
kilövahvuuden mukai-
siksi ja tehtävänkuvia 
tarkastellaan ja tarvitta-
essa tehtäviä organi-
soidaan uudelleen. 

Vakituis-
ten ja 
määräai-
kaisten 
palvelus-
suhteiden 
määrä 

Sivistyskeskuksen 
henkilöstömäärä on 
säilynyt ennallaan. 
Sivistystoimen hallin-
topäällikön viranhal-
tija on vaihtunut alku-
vuoden aikana. 

Toteutu-
nut 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Asukkaiden 
tyytyväisyys 
palveluihin 
> 3,5 

Säilytetään kuntalaisky-
selyissä sama tulos-
taso kuin Arttu2 -tutki-
muksessa 2017 

Kuntalais-
kyselyjen 
tulokset 
strategia-
kaudella 

Kuntalaiskyselyjä ei 
ole toteutettu alku-
vuoden aikana. 

Ei aloi-
tettu 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 
2019 kyselyn 
tulokset 

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

Vastuualueelle laadi-
taan vuosittainen työ-
hyvinvointisuunnitelma 

Työhyvin-
vointiky-
selyn tu-
lokset 

Työhyvinvointiky-
selyn tulokset ovat 
säilyneet ennallaan 
korkealla tasolla. Si-
vistyskeskuksen työ-
hyvinvointisuunni-
telma on laadittu 
edellisen työhyvin-
vointikyselyn tulosten 
pohjalta helmikuussa 
2022 ja siihen kirjat-
tuja toimenpiteitä on 
ryhdytty toteutta-
maan. 

Kesken 

 

Vuoden 2022 alussa toteutui sivistystoimen uusi lautakuntajako, mikä on kasvattanut sivistyskeskuksen työmäärää lisään-
tyneiden kokousten ja niiden valmistelun myötä. Alkuvuotta leimasi yhä koronaepidemia, mikä näkyi lisääntyneinä sairaus-
poissaoloina sivistystoimessa. Sota Ukrainassa on aiheuttanut tarvetta päivittää sivistystoimen valmiussuunnitelmaa ja 
uusia valmistavan opetuksen luokkia perustettin kolme lukuvuoden alkaessa elokuussa. Uusi sivistystoimen hallintopääl-
likkö aloitti virassaan helmikuussa 2022. Syksystä 2021 elokuun 2022 loppuun kestänyt Kokkolan Welcome Office -hanke 
sijoittuu sivistyskeskuksen alaisuuteen. Welcome Office -toiminta jatkuu syyskuusta 2022 alkaen jatkohankkena elokuun 
2023 loppuun. 
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Strategian toimeenpano 
 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

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 

Sivistystoimen pal-
velut ovat korkea-
laatuisia ja asuk-
kaiden helposti 
saavutettavissa. 

Sivistystoimen 
organisaatiota 
kehitetään sivis-
tyspalvelujen ke-
hittämistyöryh-
män työn sekä 
kehittämissuunni-
telman arvioinnin 
pohjalta. 

Sivistystoi-
men kehit-
tämissuun-
nitelman ar-
vioinnin tu-
lokset ja 
asiakastyy-
tyväisyysky-
selyt 

Sivistystoimen edellisen kauden kehittä-
missuunnitelmaa on arvioitu koulujen 
rehtoreiden kanssa osana ja uudesta 
varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden 
kehittämissuunnitelmasta on laadittu 
luonnos, joka tulee hyväksyttäväksi syk-
syllä 2022. 

Sivistyskeskuksen asiakastyytyväisyys-
kyselyitä ei ole toteutettu vuoden 2022 
aikana. 

Kes-
ken 

 

Kokkola luo 
toimivaa ver-
kostoa sote- 
ja maakunta-
palveluissa 
sekä tekee tii-
vistä yhteis-
työtä sidos-
ryhmien 
kanssa palve-
lujen järjestä-
misessä 

Sivistystoimella on 
toimiva verkosto 
sote- ja maakunta-
palvelujen kanssa 
sujuvien palvelu-
ketjujen aikaansaa-
miseksi. Palvelujen 
tasa-arvoinen saa-
tavuus soteuudis-
tuksen toteuduttua. 

Aktiivinen toimi-
minen LAPE-yh-
teistyö-ryhmässä 
ja yhdyspintapal-
velujen kehittämi-
nen ajoissa sote-
muutosta enna-
koiden. 

Osallistu-
mismäärä 
LAPE-yh-
teistyöryh-
män ko-
kouksiin. 

Sivistyskeskuksen edustajat ovat osallis-
tuneet LAPE-työryhmän kokouksiin 
säännöllisesti. Kokouksia on ollut tarkas-
telujaksolla kuusi. Opiskelijahuoltopalve-
lujen siirtoa ja henkilökunnan yt-proses-
sia aluehallinnolle vuoden 2023 alusta 
alkaen on valmisteltu. 

Kes-
ken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden 
terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistäminen 

Tarjotaan kuntalai-
sille laadukkaat ja 
saavutettavat sivis-
tyspalvelut. 

Palvelujen kehit-
täminen sivistys-
toimen kehittä-
missuunnitelman 
mukaisesti. Toi-
miva kumppa-
nuus kulttuurilai-
tosten ja yhteisö-
jen kanssa ja 
kuntalaisten akti-
vointi omaehtoi-
seen harrastus-
toimintaan. 

Kehittämis-
suunnitel-
man arvi-
oinnin tulok-
set, HYTE-
indikaatto-
rien kehitys 
hyvinvointi-
kertomuk-
sessa 

Aiempaa kehittämissuunnitelmaa on ar-
vioitu ennen uusien kehittämissuunnitel-
mien laatimista. Laaja hyvinvointikerto-
mus on valmistunut ja käsitelty päätök-
sentekoelimissä. HYTE-indikaattoreita 
on seurattu hyvinvointikertomuksessa ja 
niihin pohjautuvan tiedon perusteella 
suunnitellaan hyvinvointia lisääviä toi-
menpiteitä. 

To-
teu-
tunut 

 

Lapsen oi-
keuksien ja 
lapsiystävälli-
syyden edis-
täminen 

Sivistystoimi nou-
dattaa lapsiystäväl-
lisen kunnan peri-
aatteita ja ylläpitää 
lapsiystävällisen 
kunnan statusta. 

Lapsiystävällinen 
kunta -mallin toi-
mintasuunnitel-
man toteuttami-
nen. 

Toiminta-
suunnitel-
man pääta-
voitteiden 
toteutumi-
sen arviointi 

Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunni-
telmaa on toteutettu suunnitelmien mu-
kaan. Päätavoitteiden toteutuminen on 
edennyt aikataulussa. 

To-
teu-
tunut 

 

Kokkolan 
aseman vah-
vistaminen 
maakunta-
keskuksena 

Jatkuva laadunar-
viointi ja siihen pe-
rustuvat kehittä-
mistoimet edistävät 
tasa-arvoa ja oppi-
misedellytyksiä. 
Oppimisympäristö-
jen kehittämisessä 
ollaan edelläkävi-
jöitä 

Koulutuksen laa-
tua, tasa-arvoa ja 
tuloksellisuutta 
edistetään han-
kerahoituksen 
avulla. Oppimis-
ympäristöjen ke-
hittämistyö pe-
rustuu pedagogii-
kan kehittämi-
seen ja rohkeaan 
uudistumiseen  

Varhaiskas-
vatuksen ja 
opetuksen 
toiminnan-
arvioinnin 
keskeiset 
tulokset. 
Hankkeiden 
määrä ja 
kokonaisra-
hoitus. 

Koulutuksellisen tasa-arvon edistämisen 
hankehaussa haettiin ja saatiin merkit-
tävä valtionavustus ja myös muu hanke-
toiminta on jatkunut vilkkaana. Toimin-
nanarvioinnin kohteena ovat olleet johta-
minen, henkilöstö ja taloudelliset resurs-
sit sekä kerho- ja harrastustoiminta. Tu-
loksista koottava arviointiraportti käsitel-
lään lautakunnassa syksyn aikana. Ope-
tuspalveluissa on nyt käynnissä yh-
teensä 25 hanketta. Hankkeiden koko-
naisrahoitus yhteensä 2 266 200 euroa. 

Kes-
ken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 
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Kokkola tar-
joaa kuntalai-
sille mahdolli-
suuden kehit-
tää omaa 
asuin- ja 
elinympäristö-
ään 

Peruskoulun (1-6 
lk) lapsivaltuuston 
aktiivinen toiminta 
ja vanhempainyh-
distysten ja -raa-
tien toiminnan akti-
vointi. 

Peruskoulun (1-6 
lk) lapsivaltuus-
ton toiminnan va-
kiinnuttaminen. 
Vanhempainraa-
tien ja -yhdistys-
ten toiminnan 
tuki. 

Lapsival-
tuuston ko-
kousten ja 
aloitteiden 
määrä. 
Vanhem-
painraatien 
kokousten 
määrä. 

Lapsivaltuusto on siirtynyt sivistyskes-
kuksen alaisuudesta nuorisopalveluiden 
alaisuuteen ja se kokoontunut 1.1.-31.8. 
välisenä aikana kaksi kertaa ja käsitellyt 
7 asiaa. Vanhempainraatien ja -yhdis-
tysten lukuvuosikohtaisia kokousmääriä 
kysytty kouluilta lukuvuosiarvioinnin yh-
teydessä ja kokousten kokonaismäärä 
lukuvuonna 2022-23 oli 75 kokousta. 

Kes-
ken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kuntaorgani-
saatiomme 
on muuntau-
tumiskykyi-
nen 

Sivistyskeskuksen 
organisaatiouudis-
tusta jatketaan, ke-
hitetään positii-
vista, yhteistoimin-
nallista ja valmen-
tavaa johtajuutta. 

Sivistyskeskuk-
sen henkilöstön 
toimenkuvia tar-
kistetaan ja vas-
tuualueiden yh-
teistyötä vahvis-
tetaan. Esimies-
valmennukset ja 
täydennyskoulu-
tukset. 

Uudistunei-
den toimen-
kuvien 
määrä. Esi-
miesval-
mennuksien 
ja niihin 
osallistujien 
määrät. 

Sivistyskeskuksen kahden sihteerin toi-
menkuvia on tarkennettu uuden lauta-
kuntajaon myötä vuoden 2022 aikana. 
Lähiesimiestyön ammattitutkintoa suorit-
taa parhaillaan kaksi henkilöä ja toimis-
topalvelutiimi on osallistunut täydennys-
koulutuksiin vuoden aikana. 

Kes-
ken 

 

Kokkolan ta-
loudenpito on 
vastuullista 

Toiminnan ja pal-
velujen järjestämi-
nen valtuuston 
päättämässä käyt-
tötalouskehyk-
sessä 

Toimialan talou-
den tasapainotta-
miseksi palvelut 
tuotetaan talou-
dellisesti ja uu-
distamalle toimin-
tatapoja. Hanke-
rahoitusta hae-
taan aktiivisesti. 

Talousarvi-
ossa pysy-
minen, to-
teutumien 
seuranta 
kuukausit-
tain, tilin-
päätöksen 
keskeiset 
tunnusluvut, 
hankerahoi-
tuksen 
määrä. 

Talouden toteutumaraportit on käsitelty 
säännöllisesti sivistystoimen lautakun-
nissa. 

Hankerahoitusta on haettu aktiivisesti. 

Kes-
ken 

 

Kokkolan 
kaupunki on 
pidetty ja 
houkutteleva 
työnantaja 

Työhyvinvointiky-
selyjen tulosten 
seuranta ja kehittä-
mistoimenpiteet 

Sivistyskeskus 
koordinoi vastuu-
alueiden toimen-
piteitä työhyvin-
voinnin edistä-
miseksi 

Työhyvin-
vointikysely-
jen tulokset, 
sairauspois-
saolojen 
määrä 

Työhyvinvointikyselyjen tulokset on käsi-
telty yhdessä kaupungintalolla työsken-
televien sivistyskeskuksen, liikunta-, 
kulttuuri- ja varhaiskasvatuspalvelujen 
työntekijöiden kanssa ja laadittu yhtei-
nen työhyvinvointisuunnitelma. 

To-
teu-
tunut 

 
 
Talousluvut 
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3.2.15 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Varhaiskasvatuspalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet 

Lähtö-
taso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualu-
een toi-
menpide 

Mittari Toteuma 31.8 Tila 

1. Talous-
arvio, käyt-
tötalous ja 
investoinnit 

 
Talousarvi-
ossa pysymi-
nen, seuranta 
kuukausittain 

Talousarvi-
ossa pysy-
minen 

Toimintakulu-
jen ja toiminta-
katteen to-
teuma. 

Toimintakulujen toteutuma on 67,9 %. 
Toimintakatteen toteutuma on 67,3 %. 

Kes
ken 

 
2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.201
7 = 
9851 ka-
lenteripv, 
17 pv/pal-
velusuhde 
Sairauslo-
masijais-
ten kus-
tannukset 
2017  

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

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä 
10% pie-
nempi kuin 
vuoden 
2017 lähtö-
tason sai-
rauspoissa-
olomäärä 

Sairauspoissa-
olojen määrän 
säännöllinen 
seuraaminen. 

Sairauspoissaolojen määrä on hiukan 
pienentynyt (190 pv) ajanjaksolla touko- 
elokuu verrattuna viime vuoden vastaa-
vaan ajankohtaan verrattuna. Alkuvuo-
den (tammi-huhtikuu) poissaolopäivät 
olivat taas vähän suuremmat kuin edel-
lisen vuoden vastaavan ajanjaksona. 
Strategian mukaista tavoitetta on käsi-
telty johtajien ja työterveyshoidon sekä 
henkilöstöpalvelujen kanssa yhteisessä 
toimintaseurantapalaverissa. Terveys-
tarkastukset ja työpaikkaselvitykset jat-
kuvat suunnitelmien mukaisesti. Sai-
rauspoissaolojen kehittymistä seura-
taan yksiköissä ja aina tarvittaessa ryh-
dytään kaupungin mallin mukaisiin toi-
menpiteisiin. Varhaiskasvatuksen sai-
rauslomien määrään on vaikuttanut ko-
ronasta ja muista epidemioista johtuvat 
poissaolot, joita on ollut koko vuoden 
ajan. Muutaman yksikön sisäilmahaas-
teet ovat myöskin vaikuttaneet sairaus-
poissaoloihin. 

Kes
ken 

 

3. Työtapa-
turmat 

31.12.201
7 = 
631 ka-
lenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Työtapatur-
mista johtu-
vien poissa-
olojen mää-
rän vähene-
minen sekä 
ennaltaeh-
käiseminen. 

Työtapatur-
mien määrä ja 
siitä johtuvien 
poissaolojen 
seuraaminen. 

Työtapaturmista johtuvien poissaolojen 
määrä on hiukan vähentynyt edellisistä 
vuosista. Edelleen työturvallisuutta li-
sääviin välineisiin on panostettu. Esi-
merkiksi liukuesteitä on hankittu ja nii-
den käytöstä on muistutettu. Ennaltaeh-
käisyn huomioiminen on otettu päivittäi-
seen toimintaan mukaan. 

Kes
ken 

 

4. Henki-
löstösuun-
nitelma 

Vakituiset 
= 428 kpl 

Määräai-
kaiset = 
150 kpl  

Yhteensä 
= 578 kpl 

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

Henkilöstö-
määrän py-
syminen 
henkilöstö-
suunnitel-
massa 

Henkilöstön 
määrä. 

Henkilöstön määrä on kasvanut viime 
vuoden tasosta. Lisäystä selittää sijais-
ten määrän lisääntyminen poissaoloista 
johtuen sekä kolmen määräaikaisen yk-
sikön henkilöstölisäys varhaiskasvatuk-
sen palvelutarpeen kasvusta johtuen.  

Kes
ken 

 

5. Asiakas-
tyytyväi-
syys ja 
asiakasläh-
töisyys 

Kaupunki-
laisten 
tyytyväi-
syys pal-
veluihin 

Negatiivisten 
asiakaspa-
lautteiden vä-
hentäminen 

Asiakasar-
viointien py-
syminen 
hyvällä ta-
solla 

Varhaiskasva-
tuspalveluiden 
asiakastyyty-
väiskyselyiden 
tulokset. 

Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset 
pysyivät vuoden 2022 kyselyssä hyvällä 
tasolla. 

To-
teu-
tu-
nut 

 
6. Työtyy-
tyväisyys 

Vuoden 
2019 ky-
selyn tu-
lokset 

Työhyvin-
voinnin para-
neminen vuo-
sittaisessa 
työhyvinvoin-
tikyselyssä 

Työhyvin-
vointiky-
selyjen tu-
losten pa-
rantaminen 

Työhyvinvointi-
kyselyiden tu-
lokset ja niiden 
perusteella 
henkilöstöpal-
veluiden oh-
jeistuksen mu-
kaisen 

Varhaiskasvatuspalveluiden yksiköt 
ovat käyneet alkuvuodesta henkilöstö-
palveluiden ohjeistuksen mukaisesti läpi 
vuoden 2021 työhyvinvointikyselyjen tu-
lokset. Hyvinvointisuunnitelmat on pa-
lautettu henkilöstöpalveluihin 31.5.2022 
mennessä. Tulosten pohjalta on tehty 
yksikön työhyvinvointisuunnitelman 

Kes
ken 
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kehittämistoi-
menpiteiden te-
keminen ja to-
teutus. 

kehittämistoimenpiteet. Toimenpiteitä 
toteutus on aloitettu.  

  
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunki-
strategian ta-
voite 

Vastuualueen 
tavoite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

Palveluissa 
korostetaan 
asukas- ja 
asiakaslähtöi-
syyttä ja pal-
velurakennetta 
kehitetään 
kuntatalouden 
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 erilaisia toi-
mintoja käyttöön 
tarpeen mukaan. 

Arviot palveluista hy-
vällä tasolla ja var-
haiskasvatussopi-
muksien määrän ke-
hitys.  

Asiakasarviot palvelusta ovat py-
syneet hyvällä tasolla. Koronapan-
demia ja erilaiset suositukset ja 
ohjeistukset ovat vaikuttaneet las-
ten läsnäoloihin sekä poissaoloi-
hin. Kirkonmäen/Tarharannan ton-
tin osalta saadun päätöksen poh-
jalta on tehty valmisteluja 10 ryh-
mäisen palvelusetelipäiväkodin 
saamiseksi. Valmistelut on tehty 
yhdessä kaupunkiympäristön 
kanssa. Avoimeen kutsumenette-
lyyn on ilmoittautunut kaksi palve-
luntuottaja-rakennuttaja paria.  

Kes
ken 

 

Palvelupro-
sessien sel-
keys ja asia-
kaslähtöisyys 

Palveluita ja 
niiden proses-
seja paranne-
taan säännölli-
sen arvioinnin 
tulosten perus-
teella 

Asiakasarvioinnit Arvioinnin keskeis-
ten tuloksien pysy-
minen hyvällä ta-
solla 

Asiakastyytyväisyyskyselyiden tu-
lokset pysyivät vuonna 2022 hy-
vällä tasolla. 

To-
teu-
tu-
nut 

 

Kokkola luo 
toimivaa ver-
kostoa sote- ja 
maakuntapal-
veluissa sekä 
tekee tiivistä 
yhteistyötä si-
dosryhmien 
kanssa palve-
lujen järjestä-
misessä 

Lapset pu-
heeksi -toimin-
tamallin hyö-
dyntäminen 

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

Koulutetun henkilös-
tön määrä 

Uusia menetelmäosaajia valmistui 
12. 

Kes
ken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Kokkolan mai-
neen nostami-
nen sivistys-
kaupunkina 

Riittävän ja oi-
kea-aikaisen 
tuen antaminen 
sitä tarvitseville 
jo kasvun ja 
oppimisen po-
lun alkuvai-
heessa 

Varhaiserityiskas-
vatuksen resurssin 
painopisteen 
muuttaminen ja 
valmistautuminen 
lainsäädännön 
muutokseen var-
haiserityiskasva-
tuksen osalta. 

Varhaiserityiskasva-
tuksen lastenhoita-
jien määrän vakiin-
nuttaminen. 

Varhaiserityiskasvatuksen lasten-
hoitajia on palkattu lapsiryhmiin li-
sähenkilöstöksi lasten tuen toteut-
tamiseen ja tukitoimien vahvista-
miseen. Varhaiserityiskasvatuksen 
lastenhoitajana on työskennellyt 3 
henkilöä. 

Kes
ken 

 

Asukkaiden 
terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistäminen 

Liikkumisen 
merkityksen 
huomioiminen 
lapsen päivit-
täisessä toi-
minnassa 

Liikkuva varhais-
kasvatus -toimin-
nan vakiinnuttami-
nen ja liikuntavas-
taavien vastuuryh-
män työskentelyn 
jatkaminen. 

Liikuntavastaavien 
tapaamisiin ja lii-
kunta-aiheisiin kou-
lutuksiin osallistunei-
den määrä. 

Liikuntavastaavien tapaamiset 
ovat jatkuneet ja niihin on osallis-
tunut 22 henkilöä. Liikunta-aihei-
siin koulutuksiin on osallistunut 66 
henkilöä.  

Kes
ken 
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Lapsen oi-
keuksien ja 
lapsiystävälli-
syyden edistä-
minen 

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

Yksiköiden toimin-
tasuunnitelmissa 
huomioidaan Lap-
siystävällinen 
kunta -mallin kehit-
tämiskohteet.  

Huomiointi toiminta-
suunnitelmissa.  

Varhaiskasvatussuunnitelma päivi-
tettiin suunnitelmien mukaan. Yk-
siköt ovat huomioineet LYK-ohjel-
man tavoitteet toimintasuunnitel-
missaan ja ovat toteuttaneet niitä. 

Kes
ken 

 

Asukkaiden 
terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistäminen 

Turvallisen 
kasvuyhteisön 
edistäminen 
varhaiskasva-
tuksessa 

Otetaan käyttöön 
yhtenäiset periaat-
teet kiusaamisen 
ehkäisemisessä ja 
puuttumisessa 

Yhteisen toiminta-
mallin toimeenpane-
minen ja noudatta-
minen eri varhais-
kasvatuksen yksi-
köissä. Yksiköiden 
laatimien kiusaami-
sen vastaisen suun-
nitelman toteuttami-
nen toimintasuunni-
telman mukaisesti.  

Jokainen yksikkö on laatinut kiu-
saamisen vastaisen suunnitelman 
yhdessä henkilöstön, lasten ja 
huoltajien kesken. Suunnitelmaa 
toteutetaan yksikön toimintasuun-
nitelman mukaan. 

Kes
ken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

Kokkola tar-
joaa kuntalai-
sille mahdolli-
suuden kehit-
tää omaa 
asuin- ja 
elinympäristö-
ään 

Lapsia ja huol-
tajia osalliste-
taan uusien ra-
kennushank-
keiden suunnit-
teluvaiheessa 

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

Toteutuneiden lapsi-
vaikutusten arvioin-
tien määrä. Valmis-
telussa olevien lap-
sivaikutusten arvi-
ointien määrä 

Tarharannan (ent. Kirkonmäen 
koulun tontti) palvelusetelipäiväko-
din osalta lapsia, huoltajia ja hen-
kilökuntaa on kuultu ja raportti on 
valmistunut.  

Kes
ken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

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

Henkilöstön 
osaamisen 
hyödyntäminen 
ja kehittämi-
nen. 

Täydennyskoulu-
tukseen osallistu-
misen mahdollista-
minen ja toteutta-
minen, osaamisen 
jakaminen sisäis-
ten vastuuhenkilö-
ryhmien toimintaa 
kehittämällä. 

Täydennyskoulutus-
päivien määrä ja 
vastuuhenkilöryh-
mien tapaamisiin 
osallistuneiden 
määrä. 

Varhaiskasvatuksessa on mahdol-
listettu osallistuminen täydennys-
koulutukseen ja järjestetty sisäistä 
täydennyskoulutusta. Liikuntavas-
taavien ja S2-yhdyshenkilöiden ta-
paamisiin on osallistunut 46 henki-
löä. Tällä hetkellä ohjelmistosta ei 
saatavilla koulutuspäivien koko-
naismäärää. 

Kes
ken 

 

 
  
Talousluvut 
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3.2.16 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Perusopetus   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet 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-
teutuma 
%. Perus-
opetuksen 
oppilas-
kohtaiset 
kustan-
nukset.  

Toimintakatteen toteu-
tuma on 67,9 %. Mää-
rärahat eivät tule riittä-
mään. Kaupunginval-
tuustolle valmistellaan 
määrärahaylitys esitys 
henkilöstökulujen kat-
tamisen osalta. 

Kes-
ken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

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

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

Työolosuhteiden paran-
taminen. Työhyvinvoin-
tipajat, mentorointi, 
työnohjaus, hyvinvointi-
johtaminen. 

Sairas-
poissaolo-
jen määrä. 

Yhteensä 6049 sai-
raus-poissaolopäivää 
eli noin 11,9 päi-
vää/henkilö. 

Kes-
ken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 
= 93 kalente-
ripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Turvallisuuskoulutus ja 
-suunnitelmat 

Työtapa-
turmien 
määrä. 

Tapaturmia sattui 14 
henkilölle ja niistä ai-
heutui 79 työkyvyttö-
myyspäivää. 

Ei to-
teutu-
nut 

 
4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = X 
kpl 

Määräaikaiset 
= X kpl  

Yhteensä = X 
kpl 

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

Henkilöstösuunnitel-
man noudattaminen / 
oppilasmäärän kasvun 
suhteen. Tarpeellisten 
määräaikaisten palve-
lusuhteiden vakinaista-
minen. Henkilöstömää-
rän mitoittaminen pal-
veluverkkomuutosten 
yhteydessä. 

Vakinais-
ten ja 
määräai-
kaisten 
palvelus-
suhteiden 
määrä. 

Talousarvion mukaisiin 
1.8.2022 alkaviin vir-
koihin on rekrytoitu uu-
det viranhaltijat. Eräitä 
henkilöstösuunnitel-
maan sisältymättömiä 
tehtäviä on jouduttu 
perustamaan yleis- ja 
erityisopetuksen volyy-
min kasvun seurauk-
sena. Myös hankera-
hoituksella on palkattu 
opetushenkilökuntaa 
kouluille. 

Kes-
ken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Palvelupro-
sessien sel-
keys ja asia-
kaslähtöi-
syys 

Palveluprosessien ke-
hittäminen ja oppilaiden 
sekä huoltajien osallis-
taminen ja tiedottami-
nen.  

Toimin-
nanarvi-
oinnin tu-
lokset 

Koulukohtaiset toimin-
nanarvioinnin tulokset 
on saatu maalis-
kuussa. Tulokset on 
käsitelty kouluissa ke-
väällä. Koko kaupungin 
arviointiraportti tulee 
lautakunnan käsiteltä-
väksi syksyllä 2022. 

Kes-
ken 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulok-
set 

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

Työhyvinvointikyselyt Työhyvin-
vointiky-
selyn tu-
lokset. 

Työhyvinvointikysely-
jen tulosten pohjalta 
kouluilla on laadittu yk-
sikkökohtaiset työhy-
vinvointisuunnitelmat. 

Kes-
ken 

 

Koronaepidemia jatkui etenkin alkuvuoden 2022 ajan, mikä on näkynyt kouluissa runsaina henkilökunnan ja oppilaiden 
poissaoloina lisäten sijaiskustannuksia ja mikä on toisaalta rajoittanut koulujen toimintamahdollisuuksia. Sota Ukrainassa 
on lisännyt valmistavan opetuksen tarvetta ja lukuvuoden alussa perustettiin kolme uutta valmistavan opetuksen ryhmää 
ja tarvetta uusille valmistavan opetuksen ryhmille on edelleen. 
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Perusopetukselle vuoden 2022 varatut määrärahat tulevat ylittymään, minkä johdosta kaupunginvaltuustolta haetaan 
lisämäärärahaa loppuvuoden 2022 aikana. 

 
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 koulukohtaisilla 
päätöksillä 

Yhdistettyjen koulu-
jen pedagogista ke-
hittämistä jatke-
taan. Piispanmäen 
ja Halkokarin moni-
toimitalojen suun-
nittelu jatkuu. 

Kouluyksik-
köjen määrä 
ja koko. Kes-
kimääräinen 
ryhmäkoko. 

Viimeiset Länsipuiston koulu-
kiinteistössä opiskelleet oppi-
laat siirtyivät Isokylän yhtenäis-
kouluun helmikuussa 2022. 

Piispanmäen monitoimitalon ra-
kennushanke on edennyt urak-
katarjousvaiheeseen. 

Halkokarin monitoimitalon viite-
suunnittelua on käynnistetty 
erillisessä viranhaltijatyönryh-
mässä ja viitesuunnittelu on tar-
koitus toteuttaa loppuvuoden 
aikana. 

Donnerska/KSG rakennussuun-
nittelu on edennyt urakkatar-
jousvaiheeseen ja Villan koulun 
laajennus on valmistunut ja 
otettu käyttöön elokuussa kou-
lun alkaessa. 

Kes-
ken 

 

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 jat-
kuva päivittäminen. 

Aiheeseen 
liittyvien kou-
lutusten ja 
niihin osallis-
tuneiden 
määrä. Op-
pilaskäy-
tössä ole-
vien tvt-lait-
teiden 
määrä. 

Alkuvuoden aikana on toteutu-
nut kolme lähikoulutusta, joihin 
on osallistunut noin 60 henkeä. 
Koulujen uutta TVT-suunnitel-
maa on valmisteltu ja se tulee 
hyväksyttäväksi lukuvuoden 
2022-23 aikana. TVT-laitteita 
oppilaskäytössä yhteensä 2705 
kpl (pc:t 1421 kpl, iPadit 1284 
kpl, tilanne 1.10.2021) 

To-
teu-
tunut 

 

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

Kehitetään lapsi-
perheiden palve-
luohjausta yhdessä 
Soiten kanssa. Tut-
kimukseen perustu-
vien menetelmien 
käytön lisääminen 
kouluilla. 

Tutkimusperustais-
ten menetelmien 
koulutukset opetus- 
ja oppilashuollon 
henkilöstölle 

Eri menetel-
miä käyt-
töönottanei-
den koulujen 
määrä. Lap-
set puheeksi 
-keskustelu-
jen määrä. 

TCM ja Lapset puheeksi -me-
netelmien käyttöönottokoulutuk-
sia on pidetty alkuvuoden ai-
kana. Koulutuksiin on osallistu-
nut 48 osallistujaa. TCM-mene-
telmä on otettu käyttöön 6 kou-
lussa. LP on käytössä laajem-
min. Pidettyjen LP-keskuste-
luita on pidetty 83 kertaa luku-
vuoden 21-22 aikana. 

To-
teu-
tunut 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Kulttuurikasvatus-
suunnitelman vai-
heittainen toteutta-
minen etenee. 

Kulttuurikasvatus-
suunnitelman käyt-
töä laajennetaan 
vuosiluokille 4-5 
sekä ruotsinkieli-
seen perusopetuk-
seen  

Osallistunei-
den luokkien 
määrä 

Kulttuurikasvatukseen osallistu-
neiden suomenkielisten luok-
kien määrä selviää lukuvuoden 
päätteeksi. Vastaava ruotsin-
kielinen kulttuurikasvatuspolku 
on suunniteltu kevään aikana ja 
toiminta käynnistyy syksyllä. 

Kes-
ken 

 

Lapsen oikeuksien 
ja lapsiystävällisyy-
den edistäminen 

Lapsiystävällinen 
kunta uuden 

Lapsivaltuuston toi-
minnan vakiinnutta-
minen. Lapsen 

Lapsival-
tuuston ta-
paamisten 

Lapsivaltuusto on kokoontunut 
kaksi kertaa (9.2. ja 19.4.) ja 
käsitellyt yhteensä 7 asiaa. 

Kes-
ken 
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toimintasuunnitel-
man toteuttaminen 

oikeuksista koulu-
tetaan henkilöstöä 

määrä. To-
teutuneet 
koulutukset 
ja osallistuja-
määrät. 

Aikavälillä 5-8/2022 ei tapaami-
sia. 

 

Lapsen oikeuksien 
ja lapsiystävällisyy-
den edistäminen 

Kokkolan Harrasta-
misen Suomen 
mallin (KOHASU) 
mukaisen toimin-
nan järjestäminen 
kaikilla Kokkolan 
peruskouluilla 

Harrastuksia järjes-
tetään koulupäivän 
yhteydessä yhteis-
työssä eri harras-
tustoimijoiden 
kanssa sekä kau-
pungin omien har-
rasteohjaajien toi-
mesta. Lisäksi etsi-
vää harrastustoi-
mintaa tehdään 4 
harrasteohjaajan 
toimesta 4 koti-
pesäkoululta käsin. 

Osallistuvien 
koulujen 
määrä. Jär-
jestettyjen 
ryhmien 
määrä ja 
osallistuvien 
oppilaiden 
määrä. 

Harrastustoiminnassa on mu-
kana 25/27 koulua. Toteutuneet 
harrasteryhmät 80. Osallistu-
neet oppilaat 1364. Syksyn -22 
harrastustoiminta käynnistyy 
syyskuussa. 

To-
teu-
tunut 

 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Turvallisen kasvu-
yhteisön edistämi-
nen kouluympäris-
tössä 

Kiusaamisen ehkäi-
semisen ja puuttu-
misen periaatteita 
yhtenäistetään. 
Hyödynnetään val-
takunnallisten tie-
donkeruiden tulok-
sia oppilaiden hy-
vinvoinnin edistä-
miseksi. 

Kiusaamis-
kartoitusten 
toteuttamis-
aste (%) 
kouluittain. 
Valtakunnal-
listen hyvin-
voinnin ja 
terveyden-
edistämisen 
kyselyn tu-
lokset (TEA-
viisari, Kou-
luterveysky-
sely) 

Kouluterveyskyselyn tulokset 
on esitelty opetus- ja kasvatus-
lautakunnalle. 

Kes-
ken 

 

Kokkolan maineen 
nostaminen sivis-
tyskaupunkina 

Perusopetuksen 
systemaattinen ja 
tavoitteelinen kehit-
täminen. 

Aktiviinen hanke-
haku ja alueellinen 
yhteistyö. 

Kehittämis-
hankkeiden 
määrä ja ko-
konaisbud-
jetti. 

Hanketoiminta on jatkunut vilk-
kaana. Opetuspalveluissa on 
käynnissä 29 hanketta, joiden 
kokonaisrahoitus yhteensä 2 
117 162 euroa. 

To-
teu-
tunut 

 
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. 
Osallistavan budje-
toinnin vakiinnutta-
minen osaksi luku-
vuoden suunnitte-
lua. 

Aloitetut ja 
valmistuneet 
lapsivaiku-
tusten arvi-
oinnit. 
Kuinka mo-
nella koululla 
on toteutettu 
osallistuvaa 
budjetointia. 

Veikko Vionojan, Rahkosen ja 
Öjan koulujen kouluverkkoselvi-
tyksen yhteydessä toteutettiin 
näitä kouluja koskeva lapsivai-
kutusten arviointi. Osallistuvan 
budjetoinnin toimeksianto on 
annettu kehittäjäopettajille. 
Osallistava budjetointi toteute-
taan toimeksiannon mukaisesti 
kevät- tai syyslukukauden ai-
kana. 

Kes-
ken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Koulujen johtamista 
tuetaan ja kehite-
tään vastaamaan 
palveluverkomuu-
toksen aiheuttamia 
tarpeita. 

Palveluverkkomuu-
toksia koskevien 
koulujen johtami-
seen laaditaan sel-
keät toimenkuvat ja 
määritellään vas-
tuunjaot. 

Toimenpitei-
den toteutu-
minen. 

Piispanmäen monitoimitalon 
johtamismallin valmistelu ja 
suunniteltu on jatkunut opetus- 
ja varhaiskasvatuspalvelujen 
yhteistyönä. 

Kes-
ken 

 



2. Osavuosikatsaus 2022 
Kokkolan kaupunki

 41

   

 

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 mm. 
kehittäjäopettajatoi-
minnan ja asiantun-
tijatiimien avulla 
(esim. globaalikas-
vatuksen tiimi, yrit-
täjyyskasvatuksen 
tiimi, KOKO-tiimi). 

Kehittäjä-
opettajien ja 
muiden vas-
tuuopettajien 
määrä. Asi-
antuntijatii-
mien luku-
vuosittaiset 
laadulliset 
arvioinnit. 

Kehittäjäopettajia on yhteensä 
29. Tiimeissä on 51 jäsentä. Tii-
mien toiminnan laadullinen arvi-
ointi on toteutettu lukuvuoden 
päätteeksi. 

To-
teu-
tunut 

 

 
 
Talousluvut 
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3.2.17 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Lukiokoulutus   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet 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 

Talousarvioon perus-
tuva toimeenpano ja 
kuukausittainen seu-
ranta  

Toiminta-
katteen to-
teutuma 

Toimintakatteen toteu-
tuma on 65,6 %.  

Kes-
ken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 
=607 kalente-
ripv, Sairauslo-
masijaisten 
kustannukset 
2017. 

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

Henkilöstön hyvinvoin-
nin seuranta 

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä. 

Tarkasteluajankohdalla 
poissaoloja yhteensä 
264 päivää. Poissaoloja 
on noin 52 prosentilla lu-
kion henkilöstöstä. Kes-
kimääräinen poissaolo-
päivien määrä koko hen-
kilöstöä kohti on 3,5 päi-
vää ja poissaolleiden 
henkilöiden osalta 6,8 
päivää. Poissaolomäärät 
ovat kasvaneet muun 
muassa koronaepide-
mian vuoksi. 

Kes-
ken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 0 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Toimipisteiden riskien-
arviointien päivitys, pe-
lastussuunnitelmien 
päivitys 

Työtapa-
turmien 
määrä. 

Tapaturmia sattui yhdelle 
henkilölle ja niistä aiheu-
tui 2 työkyvyttömyyspäi-
vää. 

Kes-
ken 

 
4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Lukiot: 62 
opettajaa 

Opisto:  

Vakituiset = 
13,5 kpl 

Määräaikaiset 
= 140 kpl  

Yhteensä = 
153,5 kpl 

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

KSL:n henkilöstöval-
mennus jatkuu luku-
vuoden 2021 - 2022 
ajan. 

Henkilös-
tösuunni-
telman to-
teutumi-
nen 

Rekrytoitavasta henkilös-
töstä päätetään lukuvuo-
sittain tarpeen mukaan. 

Kes-
ken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Negatiivis-
ten asiakas-
palautteiden 
vähentämi-
nen 

Lukioissa säännölliset 
palautekyselyt opiskeli-
joille ja toiminnan kehit-
täminen palautteen 
pohjalta. 

Palautteet 
ja kysely-
tulokset 

Säännöllisten palauteky-
selyjen tulosten pohjalta 
koulutusta kehitetään 
edelleen. 

Kes-
ken 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulok-
set 

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

Työhyvinvointisuunni-
telman päivittäminen 

Työhyvin-
vointiky-
sely 

Lukioiden työhyvinvointi-
suunnitelmat on päivi-
tetty määräaikaan men-
nessä. 

To-
teu-
tunut 

 

  
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

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

Kokkolan suomalai-
sen lukion toimi-
paikkojen yhdisty-
misen valmistelu 
etenee vaiheittain. 
Kehittämissuunni-
telman välitavoittei-
den saavuttaminen. 

Kokkolan suo-
malaisen lukion 
toimipaikat yh-
distyvät 
1.8.2021. Val-
mistelun välita-
voitteet saavute-
taan suunnitel-
man mukaan 
2022. 

Kokkolan suomalainen lukio 
aloitti lukuvuoden 2022 - 
2023 toimipaikkojen osalta 
yhdistyneenä Torikatu 43:n 
osoitteessa. Lukion tilojen 
muutos- ja saneeraustyöt 
jatkuvat kuluvan kalenteri-
vuoden aikana. Kesän 2022 
saneeraustoimien osalta ti-
lat ovat osin vastaanotettu. 
Ruotsinkielisen lukion sa-
neeraustoimet ovat suunnit-
telu- ja toteutusvaiheessa. 

Kes-
ken 

 

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

Lukiot kehittävät 
opiskelijoiden 
osaamista tuotta-
malla uusia lukio-
opetuksen muotoja. 

Lukioissa digitaalis-
ten oppimateriaa-
lien käyttöönotto 
uusien opetussuun-
nitelmien käyttöön-
oton ja laajentu-
neen oppivelvolli-
suuden myötä. 

Palaute digitaa-
listen oppimate-
riaalien käyt-
töönoton onnis-
tumisesta. 

Digitaalisia oppimateriaaleja 
käytössä kahdella ikäluo-
kalla. Digitaalisten oppima-
teriaalien käyttöönotto on 
toteutunut teknisesti hyvin. 
Opiskelijoilta kerätään pa-
laute oppimateriaalien käy-
töstä. Palaute on ollut pää-
osin positiivista.  

To-
teu-
tunut 

 

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

Lukiot kehittävät 
opiskelijoiden ja 
henkilöstön digitaa-
lista osaamista. 

Lukiossa Wilman 
uusien toimintojen 
hyödyntäminen 

Käyttöönotettu-
jen uusien 
Wilma-toiminto-
jen määrä 

Opiskeluhuollon kirjaukset 
laaditaan uutena toimintona 
Wilman sähköiselle lomak-
keelle ja ovat nähtävissä ra-
jatulle kohderyhmälle. Toi-
mintojen kehittämistä jatke-
taan edelleen. 

Kes-
ken 

 

Palveluprosessien 
selkeys ja asiakas-
lähtöisyys 

Lukioiden toimintaa 
kehitetään opiske-
lija- ja asiakaspa-
lautteen pohjalta. 

Lukioissa säännölli-
set opiskelijapalau-
tekyselyt.  

Lukioiden opis-
kelijapalauteky-
selyn tulokset. 

Opiskelijoiden viihtyisyyttä 
lisätään tila- ja kalusterat-
kaisun osana tilojen sanee-
raustoimia. Oleskeluun 
sekä opiskeluun tarkoitet-
tuja tiloja lisätään. 

Kes-
ken 

 

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

Lukioiden maakun-
nallinen yhteistyö 
jatkuminen. 

Lukiot ovat mukana 
maakunnallisissa 
toisen asteen ver-
kostoissa. Toteute-
taan yhteisiä maa-
kunnallisia hank-
keita. 

Lukioiden hank-
keiden määrä ja 
niiden tavoittei-
den toteutumi-
nen. 

Lukiot osallistuvat OPH:n 
koronatuen toisen vaiheen 
hankkeeseen ja osallistuvat 
kolmannen vaiheen hanke-
hakuun. Kokkolan suoma-
lainen lukio osallistuu Oulun 
yliopiston toisen asteen liik-
kuvat oppitunnit hankkee-
seen syksystä 2022 alkaen. 
Lukiot ovat mukana Ammat-
tikorkeakoulu Centrian Let´s 
Learn Work-hankkeen osa-
toteuttajina. 

Kes-
ken 

 

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

Lukion ja korkea-
asteen nivelvai-
heen sujuvuus. Lu-
kion yritys- ja työ-
elämäyhteistyön li-
sääntyminen. 

Lukioiden ja alueen 
korkea-asteen op-
pilaitosten yhteistyö 
ja opintomahdolli-
suuksien tarjoami-
nen lukio-opiskeli-
joille. 

Korkea-asteen 
opintotarjonnan 
laajuus ja lukio-
laisten kurssi-
suoritusten 
määrä. Lukio-
koulutuksen yri-
tys- ja työelämä-
kontaktien 
määrä.  

Lukiolaisille tarjotaan kor-
kea-asteen opintoja, joita 
valitsevat vain yksittäiset 
opiskelijat. Uusien korkea-
asteen väyläopintojen val-
mistelu on meneillään ja 
käyttöönottoa pilotoidaan lu-
kuvuoden 2022 - 2023 ai-
kana.  

Kes-
ken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Liikkuminen Kokko-
lassa on sujuvaa ja 
turvallista 

Lukiolaisten pyöräi-
lyn ja liikennetur-
vallisuuden edistä-
minen 

Liikkuvan opiskelun 
tukeminen teema-
päivien, tapahtu-
mien ja arjen 

Toteutuneet ta-
pahtumat. Lu-
kiolaisille koulu-
aikana tai 

Lukiokoulutuksen oppilai-
toksissa on järjestetty liikun-
nallisia tapahtumia ja tee-
mapäiviä. Opiskelijoille on 

Kes-
ken 
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koulupäivän järjes-
telyjen myötä. Pyö-
räilyä tukevat toi-
menpiteet (katok-
set, lukitusmahdol-
lisuudet) lukioiden 
yhteydessä.  

koulumatkoilla 
sattuneiden ta-
paturmien 
määrä. 

sattunut 3 tapaturmaa oppi-
tunneilla tai koulumatkalla.  

Lapsen oikeuksien 
ja lapsiystävällisyy-
den edistäminen 

Lapsiystävällinen 
kaupunki -tunnus-
tuksen saamisen 
edellyttämät toi-
menpiteet luki-
oissa. 

Lukiolaisten oi-
keuksien ja osalli-
suuden edistämi-
nen. Hyvinvointi- ja 
tasa-arvosuunnitel-
man päivittäminen. 
Lapsiystävällinen 
kaupunki toimenpi-
teiden jatkuminen. 

Toteutuneiden 
osallisuushank-
keiden määrä ja 
toteutussuunni-
telmat. 

Lukiolaisten osallisuutta on 
vahvistettu opiskelijakuntien 
aktivoinnilla ja yhteisölli-
syyttä tukevilla teema- ja ta-
pahtumapäivillä. 

Kes-
ken 

 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Turvallinen ja hy-
vinvointia edistävä 
lukiolaisten oppi-
misympäristö. 

Lukioiden opiskeli-
jahuoltotyö. Liikku-
van opiskelun tuke-
minen. Kulttuurita-
pahtumiin osallistu-
minen tai niiden jär-
jestäminen. 

Lukion kouluter-
veyskyselyn 
keskeiset tulok-
set. Kulttuurita-
pahtumiin osal-
listuminen. 

Kouluterveyskyselyjen pe-
rusteella kehittämiskoh-
teeksi nostetaan opiskelijoi-
den jaksaminen ja hyvin-
vointi. Lukiot ovat osallistu-
neet erilaisiin kulttuuritapah-
tumiin koronarajoitusten 
puitteissa. 

Kes-
ken 

 

Kokkolan aseman 
vahvistaminen 
maakuntakeskuk-
sena 

Laadukas ja veto-
voimainen lukio-
koulutus 

Monipuolisen 
kurssi- ja opintotar-
jonnan varmistami-
nen. Luonnontietei-
den ja teknologian 
erityinen koulutus-
tehtävä kehittämi-
nen. Mahdollisuus 
osallistua urhei-
luakatemiatoimin-
taan. 

Lukioiden ja eri-
tyisen koulutus-
tehtävän opiske-
lijamäärät. Kok-
kolan ja maa-
kunnan ulkopuo-
listen opiskelijoi-
den määrä. 

Kevään opiskelijavalinta on 
meneillään parhaillaan. 
Opiskelijat saivat valintatie-
don ja ottivat opiskelupai-
kan vastaan kesäkuun ai-
kana. Lukioiden opiskelija-
määrät noudattavat edelli-
sen lukuvuoden mukaisia 
odotettuja opiskelijamääriä. 
Kokkolan suomalaisessa lu-
kiossa aloitti yhdeksän uutta 
ryhmää ja Karleby svenska 
gymnasiumissa kaksi ryh-
mää. 

Kes-
ken 

 

Kokkolan maineen 
nostaminen sivis-
tyskaupunkina 

Yhteistyö perus-
opetuksen ja lukio-
koulutuksen välillä 
oppijan polun tuke-
misessa. 

Opinto-ohjaajien ja 
opiskelijahuollon 
yhteistyö nivelvai-
heissa ja lukio-
opintojen aikana 

Lukio-opintojen 
keskeyttäneiden 
määrä. Opin-
tonsa keskeyttä-
neiden opiskeli-
joiden syy opin-
tojen keskeytyk-
selle.  

Lukiolaiset ovat keskeyttä-
neet opintojaan varsin vä-
hän. Opintojen keskeyttämi-
sen syy on pääasiassa siir-
tyminen toiseen oppilaitok-
seen tai muutto toiselle 
paikkakunnalle. Ammattilu-
kiolaisten kolmoistutkintojen 
määrä on vähentynyt siten, 
että aiempaa enemmän 
suoritetaan pelkästään kak-
soistutkintoa. 

Kes-
ken 

 

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

Lukioiden yhteis-
työn lisääminen 
korkea-asteen kou-
lutuksen ja elinkei-
noelämän kanssa 

Lukioiden ja alueen 
korkea-asteen op-
pilaitosten yhteistyö 
ja opintomahdolli-
suuksien tarjoami-
nen lukio-opiskeli-
joille. Yhteinen yrit-
täjyyttä edistävä 
kehittämishanke 
korkea-asteen, luki-
oiden ja toisen as-
teen ammattillisen 
koulutuksen välillä. 

Korkeakouluyh-
teistyössä toteu-
tuneiden suori-
tusten määrä. 
Palaute Let´s 
Learn Work-
hankkeen vuo-
den 2022 tulok-
sista. 

Let´s Learn Work -hank-
keen hanketoimet etenevät 
suunnitellusti kaupungin 
vastuualueen osalta. Han-
ketoimet ulottuvat myös 
maakunnan lukiokoulutuk-
seen.  

Kes-
ken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 



2. Osavuosikatsaus 2022 
Kokkolan kaupunki

 45

   

 

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

Lukiot tarjoavat 
opiskelumahdolli-
suuksia kaikenikäi-
sille kaupunkilai-
sille. 

Lukiot luovuttavat 
päivä- tai tuntivuok-
ralla hallitsemiaan 
tiloja määräaikai-
seen käyttöön.  

Tilojen käyttö-
aste. 

Oppilaitosten iltakäytön 
käyttöaste on korkea. 

To-
teu-
tunut 

 
RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan talouden-
pito on vastuullista 

Järkevä resurssien 
käyttö lukioissa 

Vuosittaiset lukioi-
den kurssitarvelas-
kelmat 

Kurssien määrä 
suhteessa luki-
oiden opiskelija-
määriin. Kurs-
sien keskimää-
räiset ryhmäkoot 
ja ryhmäkokojen 
vaihteluväli. 

Lukiot ovat toteuttaneet 
opintotarjontansa opetuk-
seen hyväksyttyjen resurs-
sien puitteissa. Tulevan lu-
kuvuoden resurssin suuruus 
on päätetty alustavasti ope-
tuspalvelujen jaostoissa. 
Suomenkielisen lukiokoulu-
tuksen toimipaikkojen yhdis-
tyminen tuo säästöjä luku-
vuodelle 2022 - 2023 aiem-
piin lukuvuosiin verrattuna. 

Kes-
ken 

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

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

Lukion rehtoreiden 
ajankohtaiset kou-
lutukset.  

Koulutuksiin 
osallistumisen 
määrä 

Korona-aika on vähentänyt 
tarjolla olevia koulutustilai-
suuksia. Lukuvuoden 2022 - 
2023 ajalle koulutustarjonta 
on kasvanut j alukioiden 
edustajat osallistuvat tarjolla 
oleviin koulutustarjontiin läs-
näollen. Rehtoreille suun-
nattuja koulutustilaisuuksia 
järjestävät muun muassa 
Opetushallitus ja Pro Lukio. 
Kokkolan suomalainen lukio 
osallistuu uuteen suuret lu-
kiot-verkoston järjestämiin 
koulutustapahtumiin. 

Kes-
ken 

 

  
Talousluvut 
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3.2.18 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Kokkolan seudun opisto   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso Kaupunkistra-

tegian tavoite 
Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

1. Talous-
arvio, käyt-
tötalous ja 
investoinnit 

 
Talousarviossa 
pysyminen, 
seuranta kuu-
kausittain 

Talousarvioon 
perustuva toi-
meenpano ja 
kuukausittainen 
seuranta 

Toiminta-
katteen to-
teutuma 

Korona vaikuttaa edelleen opiston 
kustannusrakenteeseen. Myös 
yleinen kustannustason nousu nä-
kyy kustannusrakenteessa. Kurs-
seille ilmoittautuneiden määrä on 
samaa luokkaa viime vuoden vas-
taavaan tilanteeseen verrattuna. 
Toimintakatteen toteutuma on 67 
%. 

Kes-
ken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 
=607 ka-
lenteripv, 
Sairauslo-
masijaisten 
kustannuk-
set 2017. 

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

Henkilöstön hy-
vinvoinnin edis-
täminen ja seu-
ranta 

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä. 

Päätoimisella henkilöstöllä on 72 
poissaolopäivää. Tuntiopettajien 
sairauspoissaolot eivät sisälly tä-
hän lukuun, mutta on huomattava, 
että koronasta johtuen tuntiopetta-
jien sairauspoissaolojen määrä oli 
keväällä suuri. Verrattuna ko-
ronavuotta edeltävään vuoteen 
vastaavalla ajanjaksolla (1.1.-
31.8.2019) 20 % suurempi ja viime 
vuoteen (1.1.-31.8.2021) verrat-
tuna 40 % suurempi. Tuntiopetta-
jien sairauspoissaolot aiheuttavat 
sekä sijaiskustannuksia ja että kor-
vaavien opetuskertojen palkkakus-
tannuksia. 

Kes-
ken 

 

3. Työtapa-
turmat 

31.12.2017 
= 0 kalen-
teripv 

Työtapaturmia 
ei tapahdu 

Toimipisteiden 
riskienarviointien 
ja pelastussuun-
nitelmien pitämi-
nen ajantasalla 

Työtapatur-
mien 
määrä. 

Ei työtapaturmia. To-
teu-
tu-
nut 

 
4. Henki-
löstösuun-
nitelma 

Vakituiset 
virka- ja 
työsuhtei-
set = 13,5 
kpl 

Määräai-
kaiset tun-
topettajat = 
155 kpl (n. 
19 htv) 

Henkilöstö-
suunnitelmassa 
pysyminen, 
määräaikaisten 
vähentyminen 

Tehtävänkuvia 
tarkastellaan ja 
tarvittaessa teh-
täviä organisoi-
daan uudelleen 
opiston toimin-
nan ja tavoittei-
den mukaisesti 
henkilöstösuun-
nitelma huomi-
oon ottaen. 

Henkilöstö-
suunnitel-
man toteu-
tuminen 

Opistossa on tapahtunut edelleen 
henkilöstömuutoksia. Kuvataide-
opettajan irtisanouduttua, hänen ti-
lalleen palkattiin määräaikaiseen 
työsuhteeseen kuvataideopettaja. 
Kuvataidekoulun palvelusihteeri on 
aloittanut suunnitelman mukaan 
1.5. 

Kes-
ken 

 

5. Asiakas-
tyytyväi-
syys ja 
asiakasläh-
töisyys 

Kaupunki-
laisten tyy-
tyväisyys 
palveluihin 

Negatiivisten 
asiakaspalaut-
teiden vähentä-
minen 

Toiminnan kehit-
täminen opiskeli-
joilta ja asiak-
kailta saadun 
palautteen poh-
jalta. 

Opiston 
vuotuisen 
kurssipa-
lauteky-
selyn tulok-
set 

Taiteen pe-
rusopetuk-
sen Virva-
tuli-arvioin-
nin tulok-
set. 

Kansalaisopisto-opetuksen kurs-
siarvioinnit ovat valmistuneet ja nii-
den tulokset on käsitelty päätoimi-
sen henkilöstön ja tuntiopettajien 
kesken. Taiteen perusopetuksen 
Virvatuliarviointi valmistuu syksyn 
kuluessa. 

Kes-
ken 
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6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 
2018 kyse-
lyn tulokset 

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

Henkilöstön 
kanssa yhdessä 
laaditun työhy-
vinvointisuunni-
telman päivittä-
minen ja sen toi-
menpiteiden to-
teuttaminen 

Työhyvin-
vointiky-
selyn tulok-
set 

Opiston henkilöstön työhyvinvointi-
suunnitelma on laadittu yhteisessä 
työhyvinvointi -työpajassa. Vaadit-
taviin toimenpiteisiin on tehty toi-
mintasuunnitelmat, joita toteute-
taan suunnitelman mukaan.  

To-
teu-
tu-
nut 

 

 

Korona vaikuttaa edelleen lukuvuoden 2022-2023 alkaessa opiston kustannusrakenteeseen. Myös yleinen kustannusta-
son nousu näkyy kustannusrakenteessa. Opiston toiminnan luonteesta johtuen palkkakustannuksista yli puolet muodostuu 
tuntiopettajien palkoista. Koronasta johtuen tuntiopettajien sairauspoissaolojen määrä oli erityisesti keväällä suuri. Verrat-
tuna koronavuotta edeltävään vuoteen vastaavalla ajanjaksolla (1.1.-31.8.2019) 20 % suurempi ja viime vuoteen (1.1.-
31.8.2021) verrattuna 40 % suurempi. Tuntiopettajien sairauspoissaolot aiheuttavat sekä sijaiskustannuksia ja että kor-
vaavien opetuskertojen palkkakustannuksia. 

Kustannusrakenteeseen vaikuttaa jonkin verran myös opetus- ja kasvatuslautakunnan päätöksen mukaisesti kesän ja syk-
syn aikana toteutetut, ukrainalaisille suunnatut kaksi suomen kielen alkeiskurssia, laajuus 96 ot. / kurssi. Kurssit olivat 
oppikirjoineen opiskelijoille maksuttomia. Kursseille ei saatu 100% vos -rahoitusta, vaan ne ovat OPH:n ohjeistuksen mu-
kaan sisällytetty 57 % vos -rahoituksen piiriin.  Kursseille osallistui yhteensä 27 opiskelijaa. 

Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistra-
tegian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

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 

Opiston kurssitar-
jonnan suunnittelu 
asiakaslähtöisesti 
ja toteuttaminen 
kustannustehok-
kaasti. 

Asiakaspalautteen 
huomioiminen 
kurssien suunnitte-
lussa ja riittävän 
opiskelijamäärän 
saavuttaminen 
kursseilla. 

Toteutunei-
den kurs-
sien määrä 
ja keski-
määräiset 
ryhmäkoot 

Opiston kursseja on toteutunut yh-
teensä 713. Keskimääräinen ryh-
mäkoko on ollut 11 henkilöä / 
kurssi. 

Toteu-
tunut 

 

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

Opisto kehittää 
opiskelijoiden ja 
kuntalaisten digi-
taalista osaamista 
tuottamalla uusia 
kansalaisopisto-
opetuksen muo-
toja. 

Opisto kehittää 
etäopiskelun ja -
osallistumisen 
mahdollisuuksia. 

Etäopetusta 
hyödyntä-
vien kurs-
sien määrä 
opiston tar-
jonnassa ja 
taiteen pe-
rusopetuk-
sessa. 

Etäopetusta on hyödynnetty yh-
teensä yhdeksällä kurssilla, joista 
yksi kurssi on verkkokurssi. 

Toteu-
tunut 

 

Palveluproses-
sien selkeys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Opiston palvelua 
kehitetään opiske-
lija- ja asiakaspa-
lautteen pohjalta. 

Opiston asiakaspa-
laute kerätään vuo-
sittain aineryhmä-
kohtaisesti viiden 
vuoden kierrolla. 
Taiteen perusope-
tuksessa myös 
huoltajilta kysytään 
palautetta. 

Opiston 
opiskelija-
palauteky-
selyn tulok-
set. Taiteen 
perusope-
tuksen Vir-
vatuli-palau-
tekyselyn 
tulokset. 

Opiston kurssiarviointeja on kerätty 
opiskelijoilta arviointisuunnitelman 
mukaan. Kurssiarvioinnit lukuvuo-
den 2021-2022 on saatu valmiiksi. 
Keskeiset tulokset on saatettu hen-
kilökunnan ja tuntiopettajien tie-
toon.  

Taiteen perusopetuksen Virvatuli-
palautekysely tullaan toteuttamaan 
syksyn 2022 aikana.  

Toteu-
tunut 

 

Kokkola luo toi-
mivaa verkos-
toa sote- ja 
maakuntapal-
veluissa sekä 
tekee tiivistä 
yhteistyötä si-
dosryhmien 

Opisto toimii aktii-
visesti jopa maa-
kuntarajat ylittä-
vässä Vapaan si-
vistystyön yhteis-
työverkostossa. 

Opistosta osallistu-
taan ja osalliste-
taan vapaan sivis-
tystyön yhteistoi-
mintaan. Tehdään 
markkinointiyhteis-
työtä Kronoby 

Vapaan si-
vistystyön 
yhteistyö-
verkostojen 
toimintaan 
osallistumi-
sen määrä. 

Opisto ja taiteen perusopetus on 
osallistunut aktiivisesti valtakunnal-
lisiin ja paikallisiin, toimintansa mu-
kaisiin yhteistyöverkostoihin. Li-
säksi opisto on toiminut yhteis-
työssä lähialueen kansalaisopisto-
jen kanssa markkinoinnissa ja val-
mistellen mm. yhteisiä 

Toteu-
tunut 
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kanssa palvelu-
jen järjestämi-
sessä 

medborgarinstitutin 
kanssa. 

Elinikäisen 
oppimisen 
koulutusten 
määrä. 

hankehakuja. Kuvataidekoulun Tai-
depiha -hanke on edennyt vaihee-
seen, jossa etsitään rahoitusta Tai-
depihan toteuttamiselle. Tässä vai-
heessa hankkeeseen on tullut mu-
kaan myös uusi yhteistyökump-
pani.Työllisyyden kuntakokeilun 
kanssa opisto on ollut toteutta-
massa arvorakennusten korjausra-
kentamisen pilottihanketta. Opisto 
on pitänyt yhteyttä paikalliseen 
maahanmuuttajien koulutusverkos-
ton suuntaan sekä osallistunut alu-
eellisen maahantulon koordinaa-
tioryhmään.  

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

Opiston tavoit-
teena on lisätä yh-
teistyötä ja tunnet-
tuutta kuntalaisten, 
yritysten ja yhdis-
tysten suuntaan. 

Täydennyskoulu-
tusten tarjoaminen 
eri tahoille. Opiston 
tilojen vuokraami-
nen eri toimijoiden 
käyttöön. 

Toteutunei-
den täyden-
nyskoulu-
tusten 
määrä. 
Vuokrattu-
jen tilojen 
määrä 

Täydennys- ja myyntipalvelukoulu-
tuksia on toteutunut yhteensä 5. 
Opisto on vuokrannut paitsi yksityi-
sille henkilöille, myös yhdistyksille 
kuvataidekoulun tiloja, opiston 
luokkatiloja ja juhlasalia sekä Tai-
detalon yhtä luokkatilaa. Kokkolan 
suomalainen lukio ei enää kevätlu-
kukauden päätyttyä ole vuokrannut 
opistosta luokkatilaa. Keski-Poh-
janmaan konservatorion tanssitai-
teen perusopetuksen vuokrasopi-
mus on edelleen voimassa. Vuok-
rattuja tiloja on yhteensä 8. Poh-
joismaisen taidekoulun säätiö on 
käyttänyt järjestämillään luennoilla 
opiston tiloja yhteistyösopimuksen 
puitteissa. Olemme yhdenmukais-
taneet vuokrauskäytäntöjä ja tilojen 
käyttöön liittyviä ohjeita.  

Toteu-
tunut 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Lapsen oikeuk-
sien ja lapsiys-
tävällisyyden 
edistäminen 

Kuvataidekoulu ja 
sanataidekoulu tar-
joavat lapsille ja 
nuorille mahdolli-
suuksia taiteelli-
seen ilmaisuun ja 
oman tyylin löytä-
miseen tukien siten 
lapsiystävällisen 
kaupungin tavoit-
teita. 

Taiteen perusope-
tuksen järjestämi-
nen Lasten ja nuor-
ten kuvataidekou-
lussa ja sanataide-
koulu Santussa. 

Lasten ja 
nuorten ku-
vataidekou-
lun ja sana-
taidekoulun 
osallistuja-
määrät 

Kuvataidekoulun oppilasmäärä 
462, Sanataidekoulun oppilas-
määrä 46. 

Toteu-
tunut 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

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

Opisto mahdollis-
taa aktiivisten kau-
punkilaisten oma-
ehtoista tapah-
tuma- ja taidetoi-
mintaa.  

Opisto luovuttaa 
päivä- tai tun-
tivuokralla hallitse-
miaan tiloja määrä-
aikaiseen käyttöön.  

Tilojen käyt-
töaste. 

Tiloja tarjotaan opetuksen ulkopuo-
liseen käyttöön kysynnän perus-
teella. Opistotalolla on ollut 8 ulko-
puolista tilojen vuokraajaa. Taide-
talo Renlundin (sisältäen sekä puu- 
että kuvataidekoulun kivipuolen) ti-
loissa on ollut 7 ulkopuolista tapah-
tumavuokraaja, siellä järjestettiin 
myös yhteistoimintaa NKS-säätiön 
kanssa. K-P:n Konservatorio vuok-
raa Taidetalon tiloja 10 -v. vuokra-
sopimuksen mukaan. 

Toteu-
tunut 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 
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Kokkolan talou-
denpito on vas-
tuullista 

Järkevä resurssien 
käyttö opistossa. 

Riittävän opiskelija-
määrän saavutta-
minen kurssien to-
teuttamiseksi. 

Toteutunei-
den kurs-
sien määrä 
ja ryhmä-
koot 

Opiston kursseja on toteutunut yh-
teensä 713. Keskimääräinen ryh-
mäkoko on ollut 11 henkilöä / 
kurssi. 

Toteu-
tunut 

 

Kuntaorgani-
saatiomme on 
muuntautumis-
kykyinen 

Opiston johtamista 
tuetaan tehtävien 
tarkoituksenmukai-
sella organisoin-
nilla. Henkilöstöä 
kannustetaan osal-
listumaan oman 
alan koulutuksiin. 

Koulutussuunnitte-
lijan toimi tukee 
opiston johtamista. 
Opiston henkilöstö 
seuraa alan kehi-
tystä ja osallistuu 
kansalaisopistojen 
sekä taiteen perus-
opetuksen koulu-
tuksiin. 

Työhyvin-
vointiky-
selyn tulok-
set johtami-
sesta. Hen-
kilökunnan 
koulutuksiin 
osallistumi-
sen määrä 

Henkilöstö on osallistunut täyden-
nyskoulutuksiin yhteensä 28 ker-
taa. Koulutukset ovat tukeneet 
opiston toiminnan kehittämistä, tur-
vallisuutta ja osallistujien työnku-
via. Hyvinvointikyselyn tuloksia 
emme saaneet yksikkönä, mutta 
työhyvinvointipajassa keskusteltiin 
siitä, miten johtamisella voidaan 
entistä paremmin tukea henkilös-
töä työssään. Keskustelun tuloksia 
hyödynnetään käytännössä. 

Toteu-
tunut 

 

 
 
Talousluvut 
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3.2.19 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
   

 
 
Talousluvut 
 

 

 

TA 2022 + 
muutos

Toteutuma 
2022

Toteuma % 
TA

Muutos % 
22/21

Toteutuma 
kumul. 

2021

TP 2021

Myyntituotot 1 177 000 € 518 644 € 44,1 % 24,3 % 417 143 € 883 991 €
Maksutuotot 75 100 € 31 308 € 41,7 % 18,7 % 26 368 € 46 626 €
Tuet ja  avustukset 224 000 € 392 424 € 175,2 % 35,0 % 290 623 € 248 481 €
Muut toimintatuotot 995 530 € 555 341 € 55,8 % 9,8 % 505 667 € 886 429 €
Valmistus  omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 2 471 630 € 1 497 717 € 60,6 % 20,8 % 1 239 802 € 2 065 528 € 
Henki löstökulut -4 811 966 € -3 085 452 € 64,1 % 2,0 % -3 024 369 € -4 500 628 €
Palvelujen ostot -2 736 297 € -1 703 864 € 62,3 % 8,4 % -1 571 384 € -2 456 064 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -562 360 € -347 503 € 61,8 % 14,2 % -304 173 € -519 925 €
Avustukset -3 343 900 € -2 152 124 € 64,4 % 2,9 % -2 091 758 € -3 270 466 €
Muut toimintakulut -4 784 500 € -3 126 710 € 65,4 % 7,7 % -2 904 011 € -4 389 765 €

TOIMINTAKULUT -16 239 023 € -10 415 653 € 64,1 % 5,3 % -9 895 695 € -15 136 847 €

TOIMINTAKATE -13 767 393 € -8 917 935 € 64,8 % 3,0 % -8 655 893 € -13 071 319 €
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3.2.20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kulttuuripalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet 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 

Talousarviossa pysymi-
nen seurantaa ja tiimin 
yhteissuunnittelua ke-
hittämällä 

Valtuuston 
hyväksy-
män ta-
lousarvion 
mukainen 
nettotulos 
vuoden 
2022 lo-
pussa 

Vastuualueen 
käytttalosnetto 
8/2022 on 
66,8 %. Koro-
napandemia 
ja kesätauko 
ovat hidasta-
neet Snell-
man-salin 
tuottojen ke-
rääntymistä 
kahden en-
simmäisen 
vuosineljän-
neksen aikana 

Kesken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 = 
59 kalenteripv, 
19,6 pv/palve-
lusuhde Sai-
rauslomasijais-
ten kustannuk-
set 2017 = 0 € 

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

Sairauspoissaolojen 
määrän pitäminen 
alempana kuin vuoden 
2017 taso henkilöstön 
työhyvinvointia seuraa-
malla 

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä 

Jaksolla 1-
8/2022 on 
vastuualueella 
ollut 7 sai-
rauslomapäi-
vää. 

Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 0 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Työtapaturmien pitämi-
nen nollassa huolellisia 
työkäytäntöjä noudatta-
malla 

Työtapa-
turmien ja 
"läheltä 
piti" tilan-
teiden 
määrä 

Vastuualu-
eella ei ole 
sattunut työta-
paturmia 1-
8/2022 

Kesken 

 

4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = 
3,25 kpl Mää-
räaikaiset = 0 
kpl Yhteensä = 
3,25 kpl 

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

Henkilöstösuunnitel-
mien mukaisen henki-
löstöresurssin käyttö 
toimintavuonna 

Henkilös-
tösuunni-
telman to-
teutumi-
nen henki-
löstöre-
surssien 
käytön 
osalta 

Kulttuurituot-
tajan toimen 
haltija aloitti 
työnsä 
1.4.2022. 
Vastuualueen 
henkilöstö oli 
keväällä 1,5 
kk alimitoitettu 
mutta huhti-
kuun alusta 
henkilöstö-
suunnitelman 
mukainen. 

Kesken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Negatiivis-
ten asiakas-
palautteiden 
vähentämi-
nen 

Kerätään kuntalaisten 
palveluarvioita kyse-
lyillä ja muilla palaute-
kanavilla  

Kuntalais-
ten palaut-
teen 
määrä ja 
laatu 

Kuntalaispa-
lautetta palve-
luista ei ole 
kerätty ensim-
mäisen vuosi-
kolmanneksen 
aikana 

Ei aloitettu 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 2019 
kyselyn tulok-
set 

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

Jatketaan työhyvinvoin-
nin seurantaa vastuu-
alueella ja suunnitel-
laan tarvittavat toimen-
piteet työhyvinvoinnin 
parantamiseksi 

Henkilös-
tön koetun 
työhyvin-
voinnin 
kehitys 

Henkilöstön 
työhyvinvoin-
tia ei ole selvi-
tetty ensim-
mäisen vuosi-
kolmanneksen 
aikana 

Ei aloitettu 
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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 ja mui-
den kulttuuritoimin-
tojen aktiivisena pi-
tämiseksi 

Vastuualueen ja or-
ganisaation ulko-
puolisten toimijoi-
den toteuttamien 
kulttuuritapahtu-
mien tai muiden yh-
teistyömuotojen 
määrä 

Koronopandemian 
keväisten rajoitus-
ten jälkeen tapah-
tumakesä oli aktiivi-
nen, mikä on nos-
tanut niin toteutet-
tujen kuin tapahtu-
miin osallistuneiden 
määrää 

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. 
Kehitetään Snell-
man-salin käyttöä 
ja käytettävyyttä 
yhdessä Kokkolan 
orkesteriyhdistyk-
sen kanssa 

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

Snellman-salissa 
toteutettavien ta-
pahtumien määrän 
kehitys 

Vastuualue on tu-
kenut sekä amma-
tillista että harras-
tustoimintaan pe-
rustuvaa lasten ja 
nuorten kulttuuritoi-
mintaa. Tilastot tar-
kentuvat vuoden 
2022 indikaattori-
koosteessa. 

Snellman-salin ta-
pahtumatoiminta 
estyi keväällä lähes 
kokonaan ko-
ronapandemian 
johdosta, ja kesällä 
salin toiminnassa 
oli tauko. 

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 kult-
tuuritapahtumien ja 
muiden kulttuuritoi-
mintaan liittyvien 
kohteiden määrän 
kehitys (kpl) sekä 
jaetun avustusmää-
rärahan kehitys (€) 

31.8.2022 men-
nessä kulttuuritoi-
menjohtaja on teh-
nyt 85 avustuspää-
töstä. Myönnettyjen 
avustusten yhteis-
summa on 58.250 
€ 

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 

Panostukset Taito-
jen polku -toimin-
taan toimintavuo-
den aikana (€). Tai-
tojen polun katta-
vuus peruskou-
lussa. (henkilö-
määrä) 

Kohasu-toimintaan 
liittyvien kulttuurisi-
sältöisten kerhojen 
määrä Kokkolan 
peruskouluissa. 
(kpl)  

Ruotsinkielinen 
Kulturlärostigen on 
rakennettu kevään 
aikana valmiiksi. 
Suomenkielisen tai-
tojen polun käyttöti-
lastot tarkentuvat 
vuoden lopussa 

Kohasu-toiminnan 
kulttuurisisältöjä on 
tarjottu 23:ssa ryh-
mässä, 16:lla kou-
lulla. Toimintaan on 
osallistunut n. 300 
peruskoululaista 

Kesken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

Kokkola tarjoaa 
kuntalaisille mah-
dollisuuden 

Kuntalaisille tarjo-
taan mahdollisuus 
kulttuuritoiminnan 

Kuntalaiskeskuste-
lut ja muut aktivoin-
titoimenpiteet 

Kuntalaisten osalli-
suutta ja vaikutta-
mismahdollisuuksia 

Laajoja keskustelu-
tilaisuuksia ei ke-
väällä järjestetty 

Kesken 
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kehittää omaa 
asuin- ja elinympä-
ristöään 

kehittämiseen ja 
harrastamiseen 
omien tarpeiden ja 
kiinnostuksen poh-
jalta 

kulttuuritoiminnan 
ja -tapahtumien tii-
moilta 

edistävien tilaisuuk-
sien ja toimenpitei-
den määrän kehitys 
(kpl) 

koronarajoituksista 
johtuen. Järjestöjen 
näkemyksiä kun-
tayhteistyöstä on 
kartoitettu järjestö-
kyselyllä. 

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 to-
teutunut kahden 
ensimmäisen vuo-
sikolmanneksen ai-
kana suunnitellusti.  

Kesken 

 

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 

Kulttuuritiimin 
edustaja on osallis-
tunut sivistystoimen 
hyvinvointi- ja osal-
lisuustiimin työs-
kentelyyn. Lisäksi 
poikkihallinnollista 
yhteistyötä on tehty 
hyvinvointisuunnit-
telussa ja hanke-
kohtaisissa ryh-
missä. 

Kesken 

 

 
  
Talousluvut 
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3.2.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet 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 toteuma 
on 66 % 

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 Si-
jaiskulujen 
puolittami-
nen 

Henkilöstön hyvinvoin-
nin seuranta ja yhteis-
työ terveyshuollon 
kanssa 

Sairauslo-
mapäivien 
lukumäärä 

Sairauspois-
saolot 391 ka-
lenteripv. 

Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 0 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Säännölliset turvalli-
suuskävelyt toimipis-
teissä 

Työtapa-
turmien lu-
kumäärä 

Yksi työtapa-
turma ja yksi 
työmatkatapa-
turma, poissa-
olot 18 kalen-
teripv. 

Kesken 

 

4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = 
40 kpl 

Määräaikaiset 
= 0,78 kpl  

Yhteensä = 
40,78 kpl 

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

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

Henkilös-
tön luku-
määrä 

Henkilöstön 
lukumäärä 39 

Kesken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Negatiivis-
ten asiakas-
palautteiden 
vähentämi-
nen 

Asiakaspalaute huomi-
oidaan palvelujen kehit-
tämisessä 

Kuntalais-
kyselyjen 
tulokset ja 
asiakas-
palaute 

Asiakaspa-
lautteet käsi-
telty aktiivi-
sesti vastuu-
alueen ko-
kouksissa ja 
huomioitu 
mahdollisuuk-
sien mukaan 
palveluiden 
kehittämi-
sessä 

Unelmien kir-
jastoauto-ky-
sely maalis-
huhtikuussa 

Kesken 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulok-
set 

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

Työhyvinvointisuunni-
telman toteuttaminen 

Työhyvin-
vointiky-
selyn tu-
lokset 

Työhyvinvoin-
tisuunnitelma 
laadittu 

Toteutunut 
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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 

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

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

E-aineistojen käyt-
tökerrat  

  

E-aineistojen käyttö-
kerrat 41 004 

Kes-
ken 

 

Palveluprosessien 
selkeys ja asiakas-
lähtöisyys 

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

Omatoimisuuden 
kehittäminen vas-
tuualueella 

Omatoimikirjaston 
käynnit 

Kälviän omatoimi-
kirjaston sunnittelu  

Omatoimikäynnit 4 172 

Kälviän omatoimikirjas-
ton suunnittelu aloitettu 

Kes-
ken 

 

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 

Kokonaislainaus  

Fyysiset käynnit  

Kokonaislainaus 434 
061 

Fyysiset käynnit 190 
912 

Kes-
ken 

 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Lasten- ja nuorten 
lukemisen edistä-
minen 

Vastuualue tekee 
säännöllistä päivä-
koti- ja kouluyhteis-
työtä  

Lasten ja nuorten 
kirjojen hankinta  

Lasten ja nuorten 
kirjojen lainaus  

Kirjailijavierailu yh-
delle luokka-as-
teelle vuodessa 

Lasten ja nuorten kirjo-
jen hankinta 5 357 

Lasten ja nuorten kirjo-
jen lainaus 209 410 

Kirjailijavierailuja toteu-
tettu etänä 

Kes-
ken 

 

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  

Vastuualueella toteuttu 
123 tapahtumaa 

Kes-
ken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Yhteistoiminnalli-
suuden vahvistami-
nen sivistyspalve-
luissa  

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

Vuosittainen arvi-
ointi prosessien ke-
hittymisestä 

Vastuualue osallistunut 
prosessityöskentelyyn 

Kes-
ken 

 

Kokkolan kaupunki 
on tunnettu hyvästä 
ja korkeatasoisesta 
osaamisesta 

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

Vahvistetaan osaa-
mista koulutuksilla 
ja työnkierrolla 

Koulutuspäivien 
määrä 

Vastuualueen henkilö-
kunta osallistunut kou-
lutuksiin lähinnä etänä. 
Yhteensä 45 koulutus-
päivää  

Kes-
ken 
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Talousluvut 
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3.2.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet 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 

Pysytään talousarvi-
ossa ja hankitaan ulko-
puolisia rahoituksia 
hankkeistamalla sisäl-
töjä toimintatapojen ke-
hittämiseksi ja palvelun 
saavutettavuuden var-
mistamiseksi. 

Toiminta-
katteen %. 

Toimintakat-
teen toteu-
tuma on 63,6 
%. 

Kesken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 = 
129 kalente-
ripv, 7,5 pv/pal-
velusuhde Sai-
rauslomasijais-
ten kustannuk-
set 2017 = 0 €. 

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

Henkilöstön hyvinvoin-
nin seuranta, ei sijais-
kuluja. 

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä 
(2018: 191 
kalente-
ripv -10%) 

45 kalenteri-
päivää 

Kesken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 0 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Ei työtapaturmia. Työtapa-
turmien 
määrä. 

1 Kesken 

 
4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Vakituiset = 19 
kpl 

Määräaikaiset 
= 3 kpl  

Yhteensä = 22 
kpl 

Kieppi 2,5 kpl 

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

Noudatetaan henkilös-
tösuunnitelmaa. 

Henkilös-
tömitoitus 
noudattaa 
VOS edel-
lytyksiä. 

Noudatettu 
VOS-suunni-
telmaa 

Kesken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Negatiivis-
ten asiakas-
palautteiden 
vähentämi-
nen 

Säilytetään Arttu2-kun-
talaiskyselyn taso. 

Kuntalais-
kyselyn tu-
lokset 
strategia-
kaudella. 

Ei toteutunut Ei aloitettu 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulok-
set 

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

Työhyvinvointisuunni-
telman noudattaminen. 

Työhyvin-
vointiky-
selyn hy-
vät tulok-
set. 

Hyvät tulokset 
työhyvinvointi-
kyselystä 
2021 

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 

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

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

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

KHRM: Yhteis-
hankkeita meneil-
lään 5; asiakas-
osallisuus ja kävijät 
näyttelytiloissa 
6067; laadullista 
palautetta 594 kap-
paletta. 

Kesken 
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Kiepin uusien tilo-
jen monikäyttöi-
syys. 

asiantuntijaviran-
omaispalvelu on 
tarjolla alueella. 

Kieppi: Näyttelytilo-
jen kalustus, vitrii-
nien rakentaminen. 

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 uuden kokoel-
mahallinto-ohjel-
man keinoin ja laa-
jennetaan aineisto-
jen digitaalista saa-
tavuutta myös alu-
eella (museolaki). 
Ylläpidetään KHRM 
museon digitaali-
sen median palve-
lutarjontaa.  

Aineistojen digi-
tointi- ja palvelui-
den käyttömäärä 
mm. Finnan tar-
jonta/ käyttö sekä 
vuorovaikutukselli-
sen ja some-tarjon-
nan kävijämäärät. 

KHRM: digitointi 
edennyt 411 objek-
tin osalta; Finnan 
kävijöitä 217; so-
mekanavien seu-
raajia 4304; so-
messa tavoitettuja 
henkilöitä 22.183; 
youtube kanavalla 
tavoitettu 1821 ja 
alueellisella uutis-
kirjeellä 738; lisäksi 
käytössä on mu-
seon e-kirje. Koko-
elmanhallintaohjel-
man migraatio Koo-
kos-ohjelmaan me-
neillään digitoinnin 
mahdollistamiseksi 
jatkossa; Museovi-
rasto irtisanonut 
Musketti ohjelman.  

Kieppi: Mineraalien 
ja nisäkkäiden va-
lokuvaus. 

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.  

Vakiinnutetaan 
KHRM museon pal-
velutarjonta alu-
eella ja vahviste-
taan taiteen hyvin-
vointivaikutuksia 
hyte-yhteistyössä. 
Kehitetään ja edis-
tetään kulttuuriym-
päristötiedon saa-
tavuutta ja saavu-
tettavuutta 

Museopalvelujen ja 
museon hyte-pal-
velun käyttömäärä 
ja mahdollinen pa-
laute alueella sekä 
kumppanien mah-
dollinen palaute yh-
teistyöstä ja palve-
lusta.  

KHRM: tehty aktii-
vista alueellista 
museo- ja taidemu-
seopalvelua yhteis-
työkumppaneita ja 
kuntalaisia osallis-
taen; tiivis tietopal-
velu yhteistyö jat-
kuu myös alueella; 
saatu runsaasti tyy-
tyväistä laadullista 
palauetta palve-
lusta. 

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. 

KHRM: asiakasak-
tiivisuus kasvanut 
merkittävästi: näyt-
telykävijät ja asia-
kasosallisuus 6067, 
osallisuus toteutuk-
sissa 37, yhteis-
hankkeita 5, esitel-
mätilaisuuksia/ ta-
pahtumia 8. 

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 
palveluita sekä tar-
joa museon poten-
tiaalia oppimisym-
päristönä. Taidesi-
joitukset oppilaitok-
siin. 

Osallistujien luku-
määrä ja palvelui-
den käyttötavat. 

KHRM: yleisötyön 
ja museopedago-
gian palveluita to-
teutettu sekä palve-
lutarjottimen että 
1.7. alkaen opas-
pankin kautta.  

Kesken 
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Kokkolan aseman 
vahvistaminen 
maakuntakeskuk-
sena 

Varmistetaan 
KHRM museon toi-
mintakyky alueelli-
sena vastuumu-
seona. Museo vas-
taa kaikista museo-
lain tarkoittamista 
tehtäväkentistä 
Keski-Pohjan-
maalla.  

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.  

Alueellisen museo-
palvelun käyttö ja 
viranomaistoimin-
nan määrällinen to-
teutuma. 

KHRM: alueellinen 
taidemuseo toteut-
tanut alueellisen 
hankkeen Vionoja-
säätiön kanssa; 
alueellista museo-
työtä on tehty toimi-
joiden kanssa; vi-
ranomaislausuntoja 
annettiin 114 kpl, 
osallistuttu 8 viran-
omaisneuvotteluun. 

Kesken 

 

Kokkolan aseman 
vahvistaminen 
maakuntakeskuk-
sena 

Kaupungin alueelli-
sen, kansallisen ja 
kansainvälisen ve-
tovoiman vahvista-
minen KHRM mu-
seon ylläpitämin 
taiteen, outsider-
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-
jämäärä sekä to-
teutuneet kumppa-
nuudet ja hankkeis-
tukset. 

KHRM: yhteistyö 
jatkunut Kokkolan 
kansallisen kau-
punkipuiston 
kanssa; toteutu-
neita yhteishank-
keita 5 kpl; museon 
profiili uudisttettu 
sateenvarjona, jota 
täydennetty kan-
sainvälisellä margi-
naalitaiteella.  

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 kaupunkike-
hittämisestä yhteis-
työssä muiden toi-
mijoiden kanssa 
mm. kansallisen 
kaupunkipuiston 
toimintakehikossa 
ja alueellisen vas-
tuumuseon tehtä-
väkentällä.  

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

KHRM: yhteistoteu-
tuksia 5; yhteyden-
ottoja 2841; tavoit-
teita edistetään 
kansallisen kau-
punkipuiston tunne-
tuksi tekemiseksi. 

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 asia-
kaskattavuus. 

KHRM: asukasak-
tiivisuus ja osalli-
suus 37; yhteyden-
ottoja 2841; ETT-
toiminta aktivoitu-
nut pandemian hel-
potuttua. 

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. 

KHRM: saatu ulko-
puolinen rahoitus 
taiteilijapalkkioihin 
11.360 e. 

Kieppi: Uusien ope-
tusmateriaalien 
hankkiminen apu-
rahan turvin. 

Kesken 

 

Kokkola tasapai-
nottaa tasettaan 

KHRM museo pyr-
kii vähentämään 

KHRM museo pyr-
kii vapautumaan 

Epätarkoituksen-
mukaisista 

KHRM: säilytystilo-
jen ratkaisu etenee 

Kesken 
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vastuullaan olevaa 
kiinteistömassaa ja 
keskittymään mu-
seotoiminnan yti-
meen. 

taloutta rasittavista 
kiinteistöistä, jotka 
eivät tue toimintaa. 
Kotiseutuarkiston 
tulevaisuutta tar-
kastellaan.  

kiinteistöistä luopu-
misen eteneminen. 

Varikon alueella, 
tavoittena koota 
kaikki kokoelmat 
samaan säilytysti-
laan ml. kotiseu-
tuarkisto.  

 

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. 

KHRM: toimenku-
vat ovat tarkoituk-
senmukaiset ja toi-
met on täytetty pä-
tevin henkilöin.  

Kesken 

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Kollektiivinen asi-
antuntijuus 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. 

KHRM: asiantunti-
juus toteutuu 
ydinprosessien tii-
meissä. 

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. 

KHRM: henkilöstö 
kouluttautuu päte-
vöityäkseen amma-
tillisesti ja myös 
akateemisesti hyö-
dyntäen omaeh-
toista mahdolli-
suutta (3 kpl).  

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: yhteistyö-
kumppanuuksia 4 
kpl eri ydinproses-
seissa. 

Kesken 

 

 
 
Talousluvut 
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3.2.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset 
tavoit-
teet 

Lähtötaso 
Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toimen-
pide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

1. Ta-
lousar-
vio, 
käyttöta-
lous ja 
inves-
toinnit 

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

Toimintojen ja asetettu-
jen tavoitteiden toteut-
taminen talousarvion 
raameissa 

Talousar-
viossa py-
syminen 
kuukausit-
taisessa 
seuran-
nassa.  

Toimintakatteen to-
teuma on 50,9 %. 

Kesken 

 

2. Sai-
raus-
poissa-
olot 

31.12.2018 = 400 
kalenteripv, 17 
pv/palvelusuhde Sai-
rauslomasijaisten 
kustannukset 2018 = 
0€. 

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

Henkilöstön työhyvin-
voinnin tukeminen. 

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä. 

Sairauspoissaoloja 
on 440 kalenteripäi-
vää. 

Kesken 

 

3. Työ-
tapatur-
mat 

31.12.2018 = 11 ka-
lenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Turvallisuuskävelyt ja 
turvallisuussuunnitel-
mien päivittäminen kai-
kissa työyksiköissä. 

Työtapa-
turmien 
määrä. 

Työtapaturmia ei ole 
tapahtunut. 

Toteutu-
nut 

 
4. Hen-
kilöstö-
suunni-
telma 

2021 suunnitelma 

Vakituiset = 22 kpl 

Määräaikaiset = 2,5 
kpl  

Yhteensä = 24,5 kpl 

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

Henkilöstösuunnitel-
mien mukaisen henki-
löstöresurssin käyttö 
toimintavuonna 

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

Talousarvion mukai-
sesta henkilöstöre-
surssista käytössä on 
100%. 

Alkuvuoden henkilös-
tövaihdoksista joh-
tuen tammikuussa oli 
rekrytointiprosessien 
ajan hetkellisesti täyt-
tämättä 2htv. 

Kesken 

 

5. Asia-
kastyy-
tyväi-
syys ja 
asiakas-
lähtöi-
syys 

Kaupunkilaisten tyy-
tyväisyys palveluihin 

Negatiivis-
ten asiakas-
palautteiden 
vähentämi-
nen 

Palautemenetelmien 
kehittäminen. 

Palautteen 
määrä ja 
saadun 
palautteen 
paranemi-
nen 

Nuorisopalveluissa 
on toteutettu asiakas-
osallisuuden kautta 
asiaskastyytyväisyy-
teen liittyviä kyselyitä 
ja tapaamisia osana 
LAVA-prosessia. 

Kesken 

 

6. Työ-
tyytyväi-
syys 

Vuoden 2018 kyse-
lyn tulokset 

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

Työhyvinvointisuunni-
telman noudattaminen. 
Työyhteisön työhyvin-
voinnin säännöllinen 
arviointi. 

Työhyvin-
vointiky-
selyn tu-
losten pa-
raneminen 

Työhyvinvointiky-
selyn tulokset on kä-
sitelty henkilöstöko-
kouksessa ja työhy-
vinvointisuunnitelma 
on laadittu. 

Työhyvinvointisuunni-
telman toteutumista 
on arvioitu yhteisesti 
henkilöstökokouk-
sessa elokuussa. 

Kesken 

 

  
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 
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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 
toteutuminen 

Toimintakatteen toteuma on 
50,9 %, joka on talousarvion 
ajankohtaan nähden huomat-
tavasti parempi. 

Kes-
ken 

 

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

Digitalisaation 
mahdollisuuksien 
hyödyntäminen toi-
mintaprosessien 
sujuvoittamiseksi 

Valtakunnallisen 
nuorisotyön tilas-
tointijärjestelmän 
käyttöönotto. Digi-
taalisen nuoriso-
työn kehittäminen. 

Tilastojärjes-
telmän tuotta-
mien tilastojen 
hyödyntämi-
nen toiminto-
jen suunnitte-
lussa. Digitaa-
lisen nuoris-
työn paikalli-
nen toiminta-
malli. 

Tilastointijärjestelmän käyt-
töönotto on käynnistynyt ja 
otetaan käyttöön asteittain 
loppuvuonna 2022. 

Digitaalisen nuorisotyön pai-
kallista toimintamallia kehite-
tään yhteistyössä Villa Elban 
kanssa. Toimintamallin käyt-
töönottoon liittyvät työpajat on 
sovittu loppuvuodelle 2022. 

Kes-
ken 

 

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, 
- tapahtumien, 
osallisuustoi-
minnan ja kult-
tuurisen nuori-
sotyön kohtaa-
mien nuorten 
määrä 

Nuorisotiloilla on kohtaamis-
kertoja 4 345. Alkuvuoden ko-
ronarajoitukset tiloilla vaikutti-
vat kävijämääriin. Tapahtumia 
ei ole pystytty järjestämään. 

Osallisuustoiminnan kautta 
on kohdattu yhteensä noin 
158 nuorta. Alkuvuonna on 
järjestetty graffitipaja, oppilas-
kuntaverkoston tapaaminen, 
nuoret ja päättäjät kohtaami-
nen sekä tukarimiitti.  

Kes-
ken 

 

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 
palveluihin kiinnitty-
misessä 

Etsivän nuori-
sotyö ja Oh-
jaamon asia-
kasmäärän 
säilyminen 
vuoden 2018 
tasolla. 
Työtreenitoi-
minnan haki-
joiden ja osal-
listujien mää-
rän säilyminen 
nykyisellä ta-
solla 

Etsivässä nuorisotyössä ta-
voitettuja nuoria vuonna 2021 
oli yhteensä 283. Vuonna 
2022 elokuun loppuun men-
nessä tavoitettuja nuoria oli 
259. 

Ohjaamon koko verkostossa 
on ollut 693 nuorten käynti-
kertaa. Lukuun on laskettu 
yksilö- ja ryhmätapaamiset, 
messut ja tapahtumat. Tilas-
tointitapaa on muutettu viime 
vuoteen verrattuna. 

Kes-
ken 

 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Nuorisotyön palve-
lut ovat saavutetta-
vissa eri puolilla 
kaupunkia. Tarjo-
taan nuorille turval-
lisuudentunnetta 
vahvistavia toimin-
toja ja kohtaamisia 
esim. Ankkuri-toi-
minnan, Etsivän 
nuorisotyön ja kou-
lunuorisotyön 
kautta. 

Koulunuorisotyö 
toimintona vakiin-
tuu. Liikkuvaa nuo-
risotyötä eri muo-
doissa toteutetaan 
koko kaupungin 
alueella.  

Nuorisotilojen 
määrä ja sijoit-
tuminen Kok-
kolan alueella. 
Liikkuvan nuo-
risotyön riit-
tävä resur-
sointi ja koh-
dattujen nuor-
ten määrä. 

Kokkolan alueella on 6 nuori-
sotilaa, Nuorisokeskus Vinge, 
Isojärven nuorisotalo, Isoky-
län, Lohtajan, Kälviän ja Ulla-
van nuorisotilat. 

Liikkuvaa nuorisotyötä tehtiin 
kesäkuussa osana nuoriso-
palveluitten kesätoimintoja. 

Ankkuri-tiimi on jalkautunut 
moniammatillisena työryh-
mänä etenkin tapahtumien 
yhteydessä, kuten koulujen 
päättyminen, Venetsialaiset. 

Kes-
ken 
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Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Nuorten harrasta-
misen osallistumis-
kynnystä madalle-
taan. Kehitetään 
tuetun harrastami-
sen mallia. Nuori-
sopalvelujen ja 
koulujen yhteistyön 
kehittäminen ja eh-
käisevän päihdetyö 
tekeminen 

Nuorten harrastus-
toimintaa tuetaan 
lajikokeiluilla ja 
maksuttomilla pa-
joilla. Harrastamis-
avustusta myönne-
tään harkinnanva-
raisesti. Rokkikoulu 
tarjoaa pääsyko-
keetonta musiikin-
opetusta ja vapaa-
oppilaspaikkajär-
jestelmää kehite-
tään. 

Lajikokeilujen 
määrä ja osal-
listujien 
määrä. Har-
rastustoimin-
taan myönnet-
tyjen tukien 
määrä. Vapaa-
oppilaspaikko-
jen määrä. 

Lajikokeiluita ei ole toteutettu 
alkuvuonna koronapandemi-
asta johtuen. 

Harrastustoimintaan ei ole 
myönnetty tukia. 

Vapaaoppilaspaikkajärjestel-
mää kehitään. 

Kes-
ken 

 

Kokkolan maineen 
nostaminen sivis-
tyskaupunkina 

Nuorten elämän-
hallinnan tukemi-
nen laaja-alaisesti. 
Nuorten osallisuu-
den ja vaikutus-
mahdollisuuksien li-
sääminen ja kehit-
täminen. Nuorten 
tukeminen mielek-
kään opinto- ja työ-
elämäpolun löyty-
misessä. 

Koulunuorisotyö tu-
kee koulun kasva-
tustehtävää ja nuo-
ren kehitystä. Osal-
lisuustoiminnan 
kautta tuetaan 
nuorten vaikutus-
mahdollisuuksia ja 
kiinnittymistä ym-
päröivään yhteis-
kuntaan. Rokki-
koulu sitouttaa nuo-
ren tavoitteellisiin 
opintoihin. 

Koulunuoriso-
työssä kohdat-
tujen nuorten 
määrä lisään-
tyy vuodesta 
2018. Nuoriso-
valtuuston 
edustajien 
määrä eri op-
pilaitoksista ja 
kaupungin-
osista. Nuori-
sovaltuuston 
oma kokemus 
osallistamisen 
vaikuttami-
sesta. Rokki-
koulun oppi-
lasmäärä ja 
opintosuoritus-
ten seuraami-
nen. 

Koulunuorisotyössä on koh-
taamisia 4 710. 

Syyslukukauden alettua osa 
nuorisovaltuuston edustajista 
on siirtynyt toiselle asteelle. 
Asiaan kiinnitetään huomiota 
syksyn nuorisovaltuustovaa-
leissa, jotta edustus saadaan 
kaikilta kouluilta ja nuorisoti-
loilta. Nuorisovaltuusto kokee 
voivansa osallistua ja vaikut-
taa heitä koskeviin asioihin.  

Rokkikoulun oppilasmäärä on 
ollut alkuvuonna 138 oppi-
lasta. Syksyn toimintakausi 
alkaa syyskuussa. 

Kes-
ken 

 

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 

Nuorisopalve-
luiden osalli-
suustoiminnan 
tavoittamien 
nuorten mää-
rän lisääntymi-
nen. Toteutet-
tujen lajikoulu-
jen määrä ja 
osallistujien 
määrä.  

Osallisuustoiminnan tavoitta-
mien nuorten määrä on li-
sääntynyt verrattuna viime 
vuosiin.  

Lajikokeiluita ei ole toteutettu 
pandemiatilanteesta johtuen. 

Kes-
ken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

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

Nuorisojärjestöjen 
ja nuorten vapai-
den toimintaryh-
mien aktiivisuuden 
tukeminen. 

Vastuualueen hal-
linnoimien tilojen 
tehokas käyttö jär-
jestö- ja harrastus-
toiminnassa. 

Myönnettyjen 
käyttölupien 
määrä säilyy 
tai nousee 
vuoteen 2018 
verrattuna.  

Käyttölupia ei ole myönnetty 
alkuvuonna. 

Kes-
ken 

 

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

Nuorisojärjestöjen 
ja nuorten vapai-
den toimintaryh-
mien aktiivisuuden 
tukeminen. 

Nuorten toiminta-
ryhmien tukeminen 
avustusten myötä. 

Myönnettyjen 
avustusten 
määrä ja koh-
dentuminen. 
Nuorisoval-
tuuston käsit-
telemien asioi-
den määrä. 

Avustusten myöntämiseen liit-
tyviä viranhaltijapäätöksiä on 
tehty 74 kappaletta. 

Nuorisovaltuusto kokouksia 
on ollut 8 kokousta ja niissä 
on käsitelty 35 varsinaista ko-
kousasiaa.  

Kes-
ken 
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Lapsivaltuuston kokouksia on 
ollut 2 kokousta ja niissä on 
käsitelty 7 varsinaista kokous-
asiaa. 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan kaupunki 
on pidetty ja hou-
kutteleva työnan-
taja 

Työhyvinvoinnin 
edistäminen 

Toteutetaan hyväk-
sytyn työhyvinvoin-
tisuunnitelman toi-
menpiteet 

Työhyvinvoin-
tikyselyn tulos-
ten paranemi-
nen 

Edellisen työhyvinvointiky-
selyn tulokset on käsitelty 
henkilökuntakokouksessa ja 
työhyvinvointisuunnitelma on 
laadittu. Työhyvinvointisuun-
nitelman toteutumista on arvi-
oitu henkilökuntakokokouk-
sessa elokuussa.  

Seuraava työhyvinvointiky-
sely on syksyllä 2022. 

Kes-
ken 

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Sivistystoimen si-
säisen yhteistyön 
kehittäminen 

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

Vuosittainen 
arviointi pro-
sessien kehit-
tymisestä ja 
yhteistoimin-
nallisten tii-
mien työn tu-
loksista 

Lautakuntien uudelleenjaon 
myötä yhteistyötä Kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan alais-
ten vastuualueiden kesken on 
tiivistetty. 

Kes-
ken 

 

 
 
Talousluvut 
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3.2.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset 
tavoitteet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen toimen-
pide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

 
Talousarvi-
ossa pysy-
minen, 
seuranta 
kuukausit-
tain 

Talousarvion toteutumi-
sen säännöllinen seu-
ranta ja arviointi 

Talousar-
vion to-
teutumi-
nen, net-
totulos 

Talousarvion toimintakatteen 
toteutuma on 68,5 %.  

Koronarajoitusten ja pande-
mian jälkivaikutusten takia tulo-
kertymän toteuma on vain 50,7 
% 

Kes-
ken 

 

2. Sai-
rauspois-
saolot 

31.12.2017 = 
316 kalente-
ripv, 
11,7 pv/palve-
lusuhde Sai-
rauslomasijais-
ten kustannuk-
set 2017 = 9 
999€. 

31.12.2018 
= x-10% 
kalente-
ripv, x 
pv/palve-
lussuhde 
Sijaiskulu-
jen puolit-
taminen 

Henkilöstön työhyvin-
voinnin tukeminen ja 
sairauspoissaolojen 
seuranta.  

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä 

Jaksolla 1-8/2022 on ollut huo-
mattavasti enemmän sairaus-
poissaoloja kuin aikaisempina 
vuosina vastaavalla jaksolla; 
yhteensä 331 kalenteripäivää 

Kes-
ken 

 

3. Työta-
paturmat 

31.12.2017 = 
0 kalenteripv 

Työtapa-
turmia ei 
tapahdu 

Työtapaturmien ennal-
taehkäiseminen turvalli-
suussuunnittelulla ja 
huolellisilla työkäytän-
nöillä  

Työtapa-
turmien 
määrä 

Ei työtapaturmia Kes-
ken 

 

4. Henki-
löstö-
suunni-
telma 

Vakituiset = 21 
kpl 

Määräaikaiset 
= 8 kpl  

Yhteensä = 29 
kpl 

Henkilöstö-
suunnitel-
massa py-
syminen, 
määräai-
kaisten vä-
hentymi-
nen 

Henkilöstösuunnitel-
man noudattaminen 

Henkilös-
tösuunni-
telman to-
teutumi-
nen hen-
kilöstöre-
surssin 
käytön 
osalta 

Henkilöstöresurssin käyttö on 
ollut suunnitelman mukainen 

Kes-
ken 

 

5. Asia-
kastyyty-
väisyys ja 
asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Negatiivis-
ten asia-
kaspalaut-
teiden vä-
hentämi-
nen 

Asiakaspalautteiden 
aktiivinen käsittely sekä 
niiden huomioon otta-
minen palvelujen järjes-
tämisessä ja kehittämi-
sessä 

Palauttei-
den 
määrä ja 
tyyppi 
sekä ky-
selyjen tu-
lokset 

Palautejärjestelmän kautta saa-
tujen palautteiden (102 kpl) 
määrä on hieman noussut 
edellisvuodesta. Eniten on an-
nettu kehittämisideoita ja toi-
menpide-ehdotuksia. Kiitoksia 
on saatu lähinnä Roskarukan 
lähiliikuntapaikan ja Laajalah-
den onnistuneista uudistuk-
sista. 

Kes-
ken 

 

6. Työtyy-
tyväisyys 

Vuoden 2019 
kyselyn tulok-
set 

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

Työhyvinvointisuunni-
telmien laadinta ja to-
teuttaminen 

Työhyvin-
vointiky-
selyjen tu-
losten 
myöntei-
nen kehi-
tys 

Vuoden 2021 kyselyn osittain 
myönteisesti kehittyneet tulok-
set on käsitelty ja laadittu yksik-
kökohtaiset työhyvinvointisuun-
nitelmat  

To-
teu-
tu-
nut 

 
  
Strategian toimeenpano 
 

Kaupun-
kistrate-
gian ta-
voite 

Vastuualueen 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 
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Palvelu-
tuotan-
nossa 
hyödynne-
tään digi-
talisaation 
mahdolli-
suuksia ja 
kehitetään 
kuntalai-
sille säh-
köisiä pal-
veluja 

Digitalisaation 
mahdollisuuksien 
hyödyntäminen 
ja sähköisten pal-
velujen laajenta-
minen 

Sähköisen asi-
oinnin lisääminen 
mm. vuorova-
raukset, ryhmiin 
ilmoittautumiset 
ja avustusten 
haku sekä käsit-
tely. Uuden latu-
jen ja jääkenttien 
kunnossapitotie-
don seurantajär-
jestelmän käyt-
töönotto 

Sähköisten palvelujen 
käyttömäärien myön-
teinen kehitys.  

Latujen ja jääkenttien 
kunnossapidon seu-
rantajärjestelmä käy-
tössä (kyllä/ei) 

Sähköisten palvelujen käytön kehi-
tys on ollut tavoitteen mukainen. 

Kunnossapitotietojen seurantapal-
velu toteutettiin liikuntapaikka.fi jär-
jestelmän karsitulla versiolla täy-
dennettynä uudella Latuhaukka 
palvelulla, joka perustuu käyttäjien 
omiin latuarvioihin.  

To-
teu-
tunut 

 

Kokkola 
luo toimi-
vaa ver-
kostoa 
sote- ja 
maakun-
tapalve-
luissa 
sekä te-
kee tiivistä 
yhteis-
työtä si-
dosryh-
mien 
kanssa 
palvelujen 
järjestämi-
sessä 

Toimiva terveys-
liikunnan ver-
kosto Soiten ja 
muiden sidosryh-
mien kanssa eri-
tyisesti riskiryh-
mien tavoitta-
miseksi ja akti-
voimiseksi 

Matalan kynnyk-
sen liikuntaneu-
vonta palvelun 
laajentaminen ja 
osallistuminen 
alueen elintapa-
valmennuksen 
prosessin kehit-
tämiseen 

Liikuntaneuvonnan 
asiakasmäärän kehitys 
(yksilö-/ryhmäneu-
vonta). 

Ohjattuihin liikuntaryh-
miin osallistuneiden 
määrä. 

Erityisliikuntakortti pal-
velun käyttö 

Liikuntaneuvontaa on tarjottu vain 
rajoitetusti henkilöstötilanteen ta-
kia. 

Painonhallintaryhmä etäyhteyksillä 
toteutui keväällä yhteistyössä Soi-
ten kanssa. Elintapavalmennuksen 
osaajaksi koulutukseen osallistui 7 
henkilöä sivistystoimesta. Osallis-
tuimme myös perheiden elintapa-
valmennuksen pilotin suunnitte-
luun. 

Ohjaustoiminta toteutui keväällä 
normaalilla ryhmämäärällä mutta 
rajoitetuilla osallistujamäärillä. Ko-
rona vaikutti alkuvuonna erityislii-
kuntakortin käyttöön.  

Kes-
ken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkai-
den ter-
veyden ja 
hyvinvoin-
nin edistä-
minen 

Monipuolisten ja 
saavutettavien 
liikkumisolosuh-
teiden ja suori-
tuspaikkojen yllä-
pitäminen ja ke-
hittäminen 

Liikunta- ja ulkoi-
luverkoston yllä-
pidon suunnitel-
mallinen kehittä-
mistyö yhteis-
työssä eri toimi-
joiden kanssa. 
Korjaus- ja kehit-
tämishankkeiden 
toteuttaminen in-
vestointiohjelman 
mukaisesti  

Luontoliikunnan kehit-
tämissuunnitelman 
valmistuminen ja hy-
väksyntä (kyllä/ei) 

Ylläpidettävien olosuh-
teiden määrän ja re-
surssien kehitys.  

Toteutetut liikunta-
paikka- ja ulkoiluhank-
keet. 

Luontoliikunnan kehittämissuunni-
telma tehdään 07-12/2022. 

Ylläpidettävien olosuhteiden määrä 
on ollut suunnitelman mukainen. 

Liikuntapaikkahankkeiden (mm. 
Roskarukan ja Koivuhaan skeitti-
paikat) suunnittelu, kilpailutus- ja 
toteutus ovat edenneet suunnitel-
lusti. Muutkin hankkeet ovat käyn-
nistyneet. 

Kes-
ken 

 

Asukkai-
den ter-
veyden ja 
hyvinvoin-
nin edistä-
minen 

Lasten ja nuorten 
sekä avoi-
men että seura-
pohjaisen liikun-
taharrastustoi-
mintaan osallistu-
misen mahdollis-
taminen 

Harrasteliikunnan 
järjestäminen yh-
teistyössä eri toi-
mijoiden kanssa. 
Vähävaraisten 
lasten ja nuorten 
liikunnan harrras-
tamisen tukemi-
nen  

Avoimien ja höntsä -
vuorojen myönteinen 
kehitys. 

Lasten ja nuorten har-
rastustoimintaan 
myönnettyjen tukien 
määrä (seuratoiminta / 
omatoiminen liikunta) 

Perheliikunnan ja ui-
maopetuksen myöntei-
nen kehitys 

KOHASU-toiminnassa on ollut 47 
liikuntaryhmää, 24:llä koululla, joi-
hin on osallistunut n. 900 perus-
koululaista. 

Tuu mukaan kesätoiminta oli aktii-
vista. Kesähöntsiä oli 5:ssä pai-
kassa, osallistujia 150. Lisäksi oli 2 
lajikokeiluryhmää (parkour ja skeit-
taus), osallistujia 150. Puistotem-
mellyksiä lapsiperheille oli 5:ssä 
paikassa, osallistujia 535 
 
Koulujen uimaopetus sekä vauva- 
ja perheuinti toimi koko kevätkau-
den tarkistetuilla osallistujamäärillä. 
Uimakouluja järjestettiin kesällä 12 
kpl, yhteensä 173 lasta osallistui. 

Kes-
ken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 
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Kokkola 
tarjoaa 
kuntalai-
sille mah-
dollisuu-
den kehit-
tää omaa 
asuin- ja 
elinympä-
ristöään 

Seura- ja yhdis-
tystoiminnan 
sekä kuntalaisten 
oman aktiivisuu-
den tukeminen  

Liikuntaseurojen 
ja muiden liikun-
taa järjestävien 
toimijoiden toi-
mintaedellytysten 
turvaaminen tilo-
jen käytön ja 
muiden aktivointi-
toimenpiteiden 
myötä. 

Avustusmäärärahojen, 
hankkeiden ja tapahtu-
mien määrän kehitys. 

Tilojen käyttötuntien ja 
-asteiden kehitys. 

Alkuvuoden koronarajoitukset vai-
kuttivat seurojen ja yhdistysten toi-
mintaan sekä tilojen käyttömahdol-
lisuuksiin. 

Kesä oli vilkas tapahtumatoiminnan 
osalta. Käyttötunnit ja -asteet lä-
hestyvät koronaa edeltävää tasoa. 

Kes-
ken 

 

Hyödyn-
netään 
syste-
maatti-
sesti mo-
nipuolisia 
ja asu-
kasystä-
vällisiä ka-
navia kun-
talaisten 
ja päättä-
jien vuoro-
puhelussa 

Monipuolisten ja 
asiakasystävällis-
ten kanavien 
hyödyntäminen 
ja osallisuuden 
edistäminen 

Aktiivisen sähköi-
sen palveluvies-
tinnän ylläpitämi-
nen. Muiden vuo-
rovaikutteisten 
kohtaamisten ja 
vaikuttamismah-
dollisuuksien tar-
joaminen 

Viestintäkanavien käy-
tön myönteinen kehi-
tys. 

Kuntalaisten osalli-
suutta edistävien toi-
menpiteiden ja tilai-
suuksien määrän kehi-
tys. 

Viestintäkanavien käyttö on ollut 
aktiivista. 

Jaksolla 1-8/2022 on toteutettu jär-
jestökysely kehittämissuunnitelma-
työn tueksi (N= 51, joista 22 liikun-
tatoimijaa) ja VesiVeijarin tapahtu-
matoiminnan kehittämiseen liittyvä 
kysely (N=432). Lajikohtaisten seu-
ratapaamisten lisäksi on järjestetty 
seurailta yhteistyössä Olympiako-
mitean ja Keplin kanssa 

Kes-
ken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan 
talouden-
pito on 
vastuul-
lista 

Liikuntapalvelu-
jen tehokas ja ta-
loudellinen järjes-
täminen  

Monipuolisten 
terveyttä ja hy-
vinvointia edistä-
vien liikuntapal-
velujen tuottami-
nen ja kehittämi-
nen. Aktiivinen 
hanketoiminta 

Vastuualueen tilinpää-
töksen netto, liikunta-
toiminnan menojen 
(€/asukas) ja muiden 
tunnuslukujen kehitys. 

Hanketoiminnan toteu-
tuminen 

Liikuntapaikkojen ja -palvelujen ko-
ronarajoitusten sekä pandemian 
jälkivaikutusten takia seurantakau-
den tulokertymätavoitteet eivät ole 
toteutuneet. Myönteistä kehitystä 
oli kesällä esimerkiksi VesiVeijarin 
osalta. Kävijämäärä 01-08/2022 on 
enää -15% pienempi kuin vastaa-
vana aikana vuonna 2019. 

Liikuntapaikkarakentamisen valti-
onavustusta saatiin Koivuhaan per-
hepuisto- ja skeittipaikkahankkeelle 
(61 962 €) sekä Trullevin reitin al-
kuosan perusparannukselle (45 
550 €). Monivuotinen Tuu mukaan 
-hanke päättyi 06/2022.  

Kes-
ken 

 

Kuntaor-
ganisaa-
tiomme on 
muuntau-
tumisky-
kyinen 

Yhteistoiminnalli-
suuden vahvista-
minen sivistys-
palveluissa ja 
muiden keskeis-
ten kumppanien 
kanssa 

Kehitetään sivis-
tystoimen yhteis-
toiminnallisia pro-
sesseja yhdessä 
muiden vastuu-
alueiden kanssa 

Vuosittainen arviointi 
prosessien kehittymi-
sestä ja yhteistoimin-
nallisten tiimien työstä 

Liikuntapalvelujen edustajat ovat 
osallistuneet sivistystoimen hyvin-
vointi- ja osallisuustiimin työskente-
lyyn. Lisäksi poikkihallinnollista yh-
teistyötä on tehty hyvinvointisuun-
nittelussa ja hankekohtaisissa ryh-
missä. 

Kes-
ken 
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Talousluvut 
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3.2.25 Kaupunkirakennelautakunta   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Ylei-
set 
ta-
voit-
teet 

Lähtötaso 
Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

1. Ta-
lous-
arvio, 
käyt-
töta-
lous 
ja in-
ves-
toinnit 

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

Talousarvioke-
hykseen perus-
tuva talousarvio 
ja sen toteutu-
misen kuukau-
sittainen seu-
ranta. Pitkän ai-
kavälin inves-
tointisuunnitel-
mat sovitetaan 
taloustavoittee-
seen ja suunni-
telmilla varau-
dutaan myös 
korjausvelan 
pienentämi-
seen 

Talousarviossa 
pysyminen. 
Seurataan kus-
tannusten muo-
dostumista työ-
mailla ja Unit4 -
järjestelmällä. 
Tehdään tarvit-
tavia korjaavia 
toimenpiteitä. 

Tulot ovat toteutuneet hieman yli talous-
arviotavoitteen, ja viime vuoden vastaa-
vaan ajankohtaan verrattuna tuloja on 
kertynyt n. 750.000 euroa enemmän. 

Toimintakuluissa hintoja on nostanut 
epävakaa maailman tilanne. Poltto- ja 
voiteluaineisiin on kulunut n.110.800 eu-
roa enemmän, lämmityskustannuksiin n. 
205.200 euroa enemmän ja sähköön n. 
155.500 euroa enemmän kuin edellisenä 
vuonna samaan aikaan. Edellä maninit-
tujen lisäksi kustannusten nousu näkyy 
myös rakennustarvikekustannuksissa, 
joihin on kulunut tänä vuonna 136.500 
euroa enemmän kuin viime vuonna vas-
taavana ajankohtana. Vuokrakuluissa 
näkyy Ykspihlajan ja Palolaitoksen uudis-
rakennuksen käyttöönotot leasingmaksu-
jen käynnistymisen johdosta. Vuokrakus-
tannukset ovat nousseet aikaisempaan 
vuoteen verrattuna 458.900 euroa. 
Näistä korotuksista huolimatta toiminta-
kulujen toteuman osalta ollaan vielä elo-
kuun lopussa talousarviossa. Sitä, miten 
kustannusten nousut näkyvät toteumissa 
loppuvuoden osalta, on vaikea tässä vai-
heessa edes arvioida.  

Investointimäärärahan käyttöaste 16,9 % 
on ajankohtaan nähden pieni, mutta sii-
hen vaikuttaa mm. Villan koulun vastaan-
oton siirtyminen n. 4 kuukaudella. 

Korjausmäärärahojen käyttöaste 50,6 % 

Määrärahojen käyttö vuositasolla 27,5 %. 
Määrärahojen kokonaisprosenttia pie-
nentää jäähallin siirto Kokkolan Urheilu-
puisto Oy:lle. Kokkolan kaupunki on pää-
omasijoituksena luovuttanut jäähallin 
Kokkolan Urheilupuisto Oy:lle tasearvolla 
1 222 952,78 €, josta meille on tehty ta-
searvon mukainen kirjaus tulona. 

Kes-
ken 

 

2. 
Sai-
raus-
pois-
saolot 

31.12.2017 
= 10 699 
kalenteripv 

31.12.2018 
= 9 132 
kalenteripv 

31.12.2019 
= 10 934 
kalenteripv 

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

Toimenpiteet 
esitetty tarkem-
min vastuualu-
eittain. Toimen-
piteet sisältävät 
pääasiassa 
seuraavia ko-
konaisuuksia: 
työolosuhteiden 
parantaminen, 
työhyvinvointi-
pajat, mento-
rointi, työnoh-
jaus, työn mitoi-
tuksen 

Sairauspoissa-
olot vähenevät 
20 %:lla. 

Sairauspoissaolot 4755 kalenteripv Kes-
ken 
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31.12.2020 
= 10 418 
kalenteripv 

31.12.2021 
= 10 030 
kalenteripv 

tarkastelu, kou-
lutus, tehtävä-
kierto 

3. 
Työ-
tapa-
tur-
mat 

31.12.2017 
= 530 ka-
lenteripv 

31.12.2018 
= 372 ka-
lenteripv 

31.12.2019 
= 316 ka-
lenteripv 

31.12.2020 
= 252 ka-
lenteripv 

31.12.2021 
= 583 ka-
lenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Toimenpiteet 
esitetty tarkem-
min vastuualu-
eittain. Toimen-
piteet sisältävät 
pääasiassa 
seuraavia ko-
konaisuuksia: 
panostetaan 
työturvallisuutta 
lisääviin välinei-
siin ja ennalta-
ehkäisyyn sekä 
esimies- ja oh-
jaustyöhön, 
kiinnitetään 
huomiota työ-
parityöskentely 

Poissaolot työ-
tapaturmien 
vuoksi / palve-
lussuhde, työ-
tapaturmien 
tarkempi analy-
sointi vuosittain 

Työtapaturmat yhteensä 117 kalenteripv 
(85% kohdistuu yhteen tapaturmaan) 

Kes-
ken 

 

4. 
Hen-
kilös-
tö-
suun-
ni-
telma 

Kts. yllä Henkilöstö-
suunnitel-
massa py-
syminen, 
määräai-
kaisten vä-
hentyminen 

Toimenpiteet 
esitetty tarkem-
min vastuualu-
eittain. Toi-
minta ja palve-
lut sovitetaan 
tasolle, joka 
voidaan ylläpi-
tää henkilöstö-
suunnitelman 
mukaisella hen-
kilöstömäärällä. 
Ostopalvelui-
den hyödyntä-
minen työmää-
rien tasaami-
sessa. 

Vakinaisten ja 
määräaikaisten 
henkilöstön 
määrät 

Henkilöstösuunnitelman mukaisesti 

Vastuualuekohtaisesti tarkempi kuvaus 

Kes-
ken 

 

5. 
Asia-
kas-
tyyty-
väi-
syys 
ja 
asia-
kas-
läh-
töi-
syys 

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

Negatiivis-
ten asiakas-
palautteiden 
vähentämi-
nen 

Asiakaspalau-
tejärjestelmästä 
saatujen pa-
lautteiden ja 
kehittämisideoi-
den hyödyntä-
minen toimin-
nan kehittämi-
sessä ja paran-
tamisessa.  

Asiakaspalaut-
teiden määrän 
kasvattaminen 
ja palautteiden 
laadun sään-
nöllinen seu-
ranta tiimeissä 
sekä palauttei-
den analysointi 
vuosittain lauta-
kunnissa. Asia-
kastyytyväisyys 
on yli 3,5. 

Asiakaspalautejärjestelmä on ollut 
15.05.2022 käytössä kolme vuotta. Yh-
teenveto palautejärjestelmän tuloksista 
on käsitelty lautakunnassa (kara 
31.08.2022, §117)  

Kes-
ken 

 

6. 
Työ-
tyyty-
väi-
syys 

Vuoden 
2017 kyse-
lyn tulokset 

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

Toimenpiteet 
esitetty tarkem-
min vastuualu-
eittain. Kehitys-
toimenpiteet 
työhyvinvointi-
kyselyn perus-
teella pidettyjen 

Työhyvinvointi-
tulosten paran-
taminen. Henki-
löstöresurssien 
kohdamisen 
seuranta sekä 
saatava pa-
laute. 

Työhyvinvointikyselyä ei ole vielä toteu-
tettu ja kehityskeskustelut ovat käyn-
nissä. 

Kes-
ken 
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työhyvinvointi-
pajojen tulosten 
mukaisesti. 
Henkilöstön 
osaamisen tun-
nistaminen ja 
kohdentaminen 
oikeisiin asioi-
hin sekä tii-
miajattelu 

  
Talousluvut 
 

 

 

TA 2022 + 
muutos

Toteutuma 
2022

Toteuma % 
TA

Muutos % 
22/21

Toteutuma 
kumul. 

2021

TP 2021

Myyntituotot 18 483 701 € 12 108 806 € 65,5 % 1,4 % 11 942 574 € 18 863 205 €
Maksutuotot 1 205 525 € 867 563 € 72,0 % 6,3 % 816 342 € 1 050 238 €
Tuet ja  avustukset 167 000 € 296 008 € 177,3 % -25,4 % 396 733 € 441 379 €
Muut toimintatuotot 33 988 427 € 24 069 168 € 70,8 % 2,8 % 23 402 383 € 34 702 978 €
Valmistus  omaan käyttöön 1 931 853 € 245 593 € 12,7 % -12,0 % 279 128 € 1 773 913 €

TOIMINTATUOTOT 55 776 506 € 37 587 139 € 67,4 % 2,0 % 36 837 161 € 56 831 713 € 
Henki löstökulut -18 570 069 € -12 211 185 € 65,8 % -0,8 % -12 310 271 € -18 192 401 €
Palvelujen ostot -17 190 529 € -11 663 755 € 67,8 % 1,7 % -11 465 807 € -18 494 062 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -9 096 859 € -6 200 664 € 68,2 % 12,1 % -5 531 364 € -9 836 295 €
Avustukset -78 500 € -618 € 0,8 % -98,6 % -44 236 € -61 230 €
Muut toimintakulut -8 569 155 € -5 258 831 € 61,4 % 10,8 % -4 744 351 € -7 385 422 €

TOIMINTAKULUT -53 505 111 € -35 335 054 € 66,0 % 3,6 % -34 096 028 € -53 969 409 €

TOIMINTAKATE 2 271 394 € 2 252 085 € 99,1 % -17,8 % 2 741 132 € 2 862 304 €
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3.2.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

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

Maanhankinta-
määrärahojen ja 
käyttötalouden 
seuranta. 

Talousar-
viossa py-
syminen. 

Käyttötalouden toimintatuotot 
ovat toteutuneet jo elokuun 
lopulla yli 90 prosenttiin ta-
lousarviosta. Viime vuoden 
tulojen toteuma samassa vai-
heessa vuotta on ollut n. 
189.000 euroa vähemmän. 
Tämä selittyy pääasiassa 
tonttivuokratulojen nousulla. 

Toimintakulujen toteuma% 
elokuun lopussa oli n. 63,5%, 
ja näin ollen myös kulut nou-
dattavat hyvin asetettua ta-
lousarviota. 

Kes-
ken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 = 
174 kalenteripv 

31.12.2018 = 
181 kalenteripv 

31.12.2019 = 
293 kalenteripv 

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

Työhyvinvointiin 
panostaminen; 
koulutus, tehtä-
väkierto ja aktiivi-
sen tuen tehosta-
minen 

Sairaus-
poissaolo-
jen seu-
ranta, eri-
tyisesti 1 - 
3 päivän 
poissa-
oloja 

Sairauspoissaolot 113 kalen-
teripv 

Kes-
ken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 
12 kalenteripv 

31.12.2018 = 9 
kalenteripv 

31.12.2019 = 5 
kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Työturvallisuu-
desta huolehtimi-
nen sekä työmat-
katurvallisuu-
desta muistutta-
minen. 

Työtapa-
turmien 
seuranta 

Työtapaturman johdosta ai-
heutuneet sairauspoissaolot 
100 työpäivää 

Kes-
ken 

 

4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Kts. yllä Henkilöstö-
suunnitel-
massa py-
syminen, 
määräai-
kaisten vä-
hentyminen 

Henkilöstösuun-
nitelmassa pysy-
minen. Määräai-
kaisia ainoastaan 
pitkien poissaolo-
jen esim. vuorot-
teluvapaiden ai-
kana. 

Henkilös-
tömäärä 

Tällä hetkellä yks metsurin 
paikka on täyttämättä. 

Kes-
ken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Negatiivis-
ten asiakas-
palautteiden 
vähentämi-
nen 

Suhtaudutaan 
asiakkaiden an-
tamiin parannus-
ehdotuksiin avoi-
min mielin ja ra-
kentavasti. 

Asiakas-
palaut-
teen mää-
rän ja laa-
dun seu-
ranta 
sekä nistä 
johtuvat 
toimenpi-
teet 

Asiakaspalautejärjestelmä on 
ollut 15.05. käytössä kolme 
vuotta. Yhteenveto palautejär-
jestelmän tuloksista on käsi-
telty lautakunnassa (kara 
31.08.2022, §117)  

Kaupunkialueet ei ole kerän-
nyt järjestelmällisesti muuta 
palautetta. 

Kes-
ken 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 2020 
kyselyn tulok-
set 

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

Työhyvinvointiky-
selyn tulosten 
johdosta tehtävät 
toimenpiteet. 

Toimenpi-
teiden 
seuranta 

Kehityskeskusteluita ei ole 
aloitettu. 

Ei aloi-
tettu 

 

 
 



2. Osavuosikatsaus 2022 
Kokkolan kaupunki

 73

   

 
 

Kesän myötä rakentaminen on vilkastunut ja myös rakennuspaikkojen merkinnät ovat lisääntyneet. Dronekuvausten 
suorittamisen vaatima lupamenettely on osoittautunut ennakoitua vaikeammaksi, mutta lupahakemus on työn alla. Loh-
komisten määrässä näkyy Morsiussaaren kaikkien vuokra-alueiden muodostaminen omiksi kiinteistöiksi tarkastelukau-
della. 
 
Omakotitonttien luovutuksia ja varauksia on tehty normaaliin tahtiin. Uutena alueena on avattu Meritullin alue asunto-
messualueen vieressä. Yhtiömuotoiseen rakentamiseen tarkoitettuja tontteja on ollut heikosti saatavilla, mutta tilanne 
on jonkin verran parantunut. 
 
Tarkasteluaikana merkittävin maanhankinta on ollut vanhan varikon osto (985 000 euroa). Tulopuolella suurin yksittäi-
nen myynti oli kerrostalotontin osa Kokkolan Terästalo Oy:lle (732 800 euroa). Morsiussaaren tonttien myynti vuoden 
loppuun mennessä aiheuttaa noin 4 milj. euron tulot. 
 
Teollisuustontteja on runsaasti eri puolilla kaupunkia. 
 
Metsien tuotto on talousarvion mukainen. Yhden metsurin vajaus osan vuotta näkyy. 
 
Kiinteistökartoitusprojektissa on alkuvuoden aikana selvitetty verottajan pyynnöstä Ykspihlajan siirtolapuutarhan omis-
tajatietoja. Yhdenvertaisen verotuskohtelun vuoksi myös muut siirtolapuutarhat on selvitettävä. 
 
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 

Asiakkaiden 
aktivointi säh-
köisten palvelu-
jen käyttöön. 

Sähköisten pal-
velujen lisäämi-
nen vielä enti-
sestä. 

Sähköiset palvelut 
100%:sti käytössä. 

Tonttijakojen ja kiinteistötoimitus-
ten hakeminen sähköisesti on vi-
reillä. 

Kes-
ken 

 

Palveluproses-
sien selkeys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Maastomittaus-
palveluiden ke-
hittäminen ja 
tietojen ajanta-
saisuus sekä 
lakisääteisten 
palveluiden tar-
joaminen nope-
alla aikajän-
teellä. 

Tehokkaan, toi-
mivan ja re-
surssiviisaan 
palvelutoimin-
nan tarjoami-
nen kuntalai-
sille. Rakenta-
jien palvelu-
pyynnöt pyri-
tään toteutta-
maan 1-2 päi-
vän sisällä. 
Kiinteistötoimi-
tusten ruuhkaa 
puretaan. Kau-
pungin kartta-
aineisto pide-
tään ajantasalla 

Palvelupyyntöihin vas-
tataan kuntalaisille 1-2 
päivän sisällä. Seura-
taan tavoitteen toteu-
tumista. 
 
Toimenpiteiden mää-
rät: 

Tonttijakoja kpl 

Tontin lohkomisia / 
tontteja kpl 

Yeisen alueen lohko-
misia kpl 

Rasitetoimituksia kpl 

Rakennuslupakarttoja 
kpl 

Rakennuspaikan mer-
kintä kpl 

Sijaintikatselmuksia 
kpl 

Maaperäselvityksiä kpl 

Tonttijakoja 16, joissa 29 tonttia. 

Tontin lohkomisia 43, joissa muo-
dostettu 102 tonttia 

Rasitetoimituksia 1 kpl 

Rajankäyntejä 0 kpl 

Muut toimitukset 2 kpl (kiinteistön 
laadun muutos, tilusvaihto) 

Rakennuslupakarttoja 526 kpl 

Rakennuspaikan merkintöjä 87 
kohdetta (lisäksi 2 uusintamerkin-
tää) 

Sijaintikatselmuksia 89 kohdetta 

Ennakkopaalutuksia 68 kohdetta 
(lisäksi 1 uusintapaalutusta) 

Maaperäselvityksiä 2 kohdetta, 
joissa 5 pistettä 

Kantakartan tarkistusta 3097 pis-
tettä 

To-
teu-
tunut 
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Kantakartan ylläpito 
tuntia 

Dronekuvauksia kpl/ha 

Dronekuvauksia 3 kohdetta, 
pinta-ala 63,3 ha 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Kokkola eheyt-
tää kaupunki-
kuvaansa huo-
mioiden koko 
kunnan alueen 
elinvoimaisuu-
den 

Tasapainote-
taan kaupungin 
omaa tonttiva-
rantoa ja luovu-
tusta 

Uudisrakenta-
misen ohjaus 
kaupungin ja 
yksityisten 
maille. 

Luovutettujen tonttien 
määrän seuranta 

Luovutettu 22 uutta omakotitont-
tia, joista 10 on vuokrattu. Yhtiö-
muotoiseen rakentamiseen on 
myyty 2 tonttia. Uutena alueena 
on avattu Meritullin alue. 

To-
teu-
tunut 

 

Kokkola eheyt-
tää kaupunki-
kuvaansa huo-
mioiden koko 
kunnan alueen 
elinvoimaisuu-
den 

Monipuolisen 
rakentamis-
paikkojen / 
tonttien varmis-
taminen koko 
Kokkolan alu-
eella. 

Luotettava ja 
ennakoiva 
maapolitiikka. 
Luovuttaa 
eheyttämista-
voitetta tukevia 
tontteja asema-
kaavoitetuilla 
alueilla ja taaja-
missa sekä 
myös isoim-
missa yleiskaa-
voitetuissa ky-
lissä. Maata 
hankitaan kaa-
voitettavaksi, 
vaihtomaiksi 
sekä metsäta-
louskäyttöön. 

Luovutettujen / va-
paana olevien tonttien 
lukumäärä (omakotita-
lotonttivaranto) kpl 

Maanhankintaan käy-
tetty € 

Maanmyyntitulot milj. € 

Tonttien vuokratulot 
milj. € 

Kanta-Kokkolan alueella on va-
rattavissa tontteja 18 kpl (Nuoli-
puro 9, Meritulli 8 ja Vikå 1)., Käl-
viällä 20, Lohtajalla 29 ja Ulla-
vassa 10. Yhtiömuotoisista ton-
teista on pulaa. 

Maanhankintaan on käytetty 1,2 
milj.euroa (Ilman rakennuksia). 

Maanmyyntitulot ovat 2,27 milj. 
euroa (ilman rakennuksia). 

Vuokratulot ovat 4,36 milj. euroa 

To-
teu-
tunut 

 

Kokkola toimii 
aktiivisena 
kumppanina 
alueen yrityk-
sille; tavoittee-
naan tukea yri-
tysten kasvua, 
kansainväli-
syyttä ja uusien 
työpaikkojen 
syntyä 

Yritystonttien 
monipuolinen ja 
vaihtoehtoja si-
sältävä tar-
jonta. 

Teollisuus- ja 
liiketonttien 
tonttivarannon 
kasvattaminen 
monipuolisesti 
eri alueilta. 

Teollisuustonttien luo-
vutus kpl 

Liiketonttien luovutus 
kpl 

Teollisuustontteja on 
jatkuvasti saatavilla eri 
puolilla kaupunkia. 

Teollisuustontteja 1 kpl. 

Liiketontteja 1 kpl. 

Teollisuustontteja on runsaasti 
saatavilla eri puolilla kaupunkia. 

To-
teu-
tunut 

 

Asukkaiden ter-
veyden ja hy-
vinvoinnin edis-
täminen 

Monipuolisten 
lähi- ja virkis-
tysmetsien var-
mistaminen lä-
hellä kuntalai-
sia 

Laadukas lähi- 
ja virkistysmet-
sien hoito 

Metsänhoito-ohjelman 
mukaisten toimenpitei-
den toteuttaminen ja 
seuranta 

Suojelualueiden 
määrä ha 

Metsänhoitotöiden määrä 106,5 
ha 

Kunnostusojitusta 0 m 

Uudistushakkuut 1,1 ha 

Erikoishakkuut 3,3 ha 

Kasvatushakkuut 24,6 ha 

Luovutettu ainespuu/energiapuu 
4850/1586m3 

Asukaspyynnöt / toteutetut 74/64 
kpl 

Sisäiset palvelut (kohteet) 11 kpl 
/ 370 tuntia 

To-
teu-
tunut 
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Ulkoiset palvelut (kohteet) 5 kpl / 
142 tuntia 

Arboristipalvelut 15 kpl 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkola tasa-
painottaa taset-
taan 

Aktiivinen 
maanjalostus-
toiminta kau-
pungin omista-
milla alueilla. 

Kaavoitus- ja 
muu maankäy-
tön suunnittelu 
sekä maan-
käyttösopimuk-
set. 

Maankäyttösopimus-
ten seuranta ja sopi-
mussisällön kehittämi-
nen 

Maankäyttösopimuksia on allekir-
joitettu yksi alkuvuoden aikana 
(381 895 euroa) 

Kes-
ken 

 

  
Talousluvut 
 

 

 

TA 2022 + 
muutos

Toteutuma 
2022

Toteuma % 
TA

Muutos % 
22/21

Toteutuma 
kumul. 

2021

TP 2021

Myyntituotot 381 555 € 226 771 € 59,4 % -46,4 % 423 372 € 452 669 €
Maksutuotot 318 531 € 156 355 € 49,1 % 43,3 % 109 081 € 230 173 €
Tuet ja  avustukset       
Muut toimintatuotot 4 569 690 € 4 395 226 € 96,2 % 8,7 % 4 042 563 € 4 700 731 €
Valmistus  omaan käyttöön 24 483 € 9 182 € 37,5 % -61,1 % 23 608 € 69 578 €

TOIMINTATUOTOT 5 294 258 € 4 787 534 € 90,4 % 4,1 % 4 598 623 € 5 453 150 € 
Henki löstökulut -1 185 191 € -720 194 € 60,8 % -2,6 % -739 557 € -1 144 583 €
Palvelujen ostot -272 560 € -217 158 € 79,7 % 7,3 % -202 417 € -315 651 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -59 850 € -23 767 € 39,7 % 22,7 % -19 371 € -38 009 €
Avustukset       
Muut toimintakulut -212 232 € -137 040 € 64,6 % 29,8 % -105 617 € -161 604 €

TOIMINTAKULUT -1 729 833 € -1 098 159 € 63,5 % 2,9 % -1 066 961 € -1 659 848 €

TOIMINTAKATE 3 564 425 € 3 689 374 € 103,5 % 4,5 % 3 531 662 € 3 793 302 €
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3.2.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset 
tavoitteet Lähtötaso Kaupunkistrate-

gian tavoite 
Vastuualu-
een toimen-
pide 

Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

 
Talousarviossa 
pysyminen, seu-
ranta kuukausit-
tain 

Kuukausittai-
nen seuranta 

Talousar-
viossa py-
syminen 

Toimintatuottojen toteumaprosentti 
elokuun lopussa oli n. 81,4. ja edel-
lisen vuoden vastaavaan ajankoh-
taan verrattuna tulot ovat n. 74.300 
euroa pienemmät. Toimintakulut 
ovat pysyneet myös hyvin talousar-
vioraamissa toteuman ollessa 
54,2%, ja kulut ovat n. 27.100 eu-
roa pienemmät kuin edellisenä 
vuonna samana ajankohtana.  

Kes-
ken 

 

2. Sai-
rauspois-
saolot 

31.12.2018 = 
349 kalente-
ripv 

31.12.2019 = 
276 kalente-
ripv 

31.12.2020 = 
360 kalente-
ripv 

31.12.2021 = 
440 kalente-
ripv 

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

Seuranta ja 
keskustelut 
henkilöstön ja 
työplussan 
kanssa. Töi-
den organi-
sointi. Osto-
palvelujen 
käytön tehos-
taminen. 

Sairaus-
poissaolo-
päivien 
lkm 

Sairauspoissaolot 72 kalenteripv. 

Sairauspoissaolojen määrä nousi 
taas kesällä kahden pidemmän sai-
rauspoissaolon johdosta. Myös ko-
ronaa on edelleen esiintynyt yksi-
kössä. 

Kes-
ken 

 

3. Työta-
paturmat 

31.12.2017 = 
0 kalenteripv 

31.12.2018 = 
0 kalenteripv 

31.12.2019 = 
0 kalenteripv 

Työtapaturmia ei 
tapahdu 

Pro24 käyttö 
ja seuranta, 
työvälineiden 
kunnon tar-
kistukset 

Työtapa-
turmien 
lkm 

Työtapaturmia ei ole tapahtunut To-
teu-
tunut 

 

4. Henki-
löstösuun-
nitelma 

Kts. yllä Henkilöstösuun-
nitelmassa pysy-
minen, määräai-
kaisten vähenty-
minen 

Rekrytointien 
ja ostopalve-
lujen käytön 
tehostaminen 
tilanteissa, 
joissa henki-
löstöä ei saa-
tavilla 

Määrä-
vahvuus 
2022 lo-
pussa tai 
vastaavan 
työpanos 
ostopalve-
luja tehos-
tamalla 

Määrävahvuutta ei edelleen-
kään kesällä ole saavutettu. 
Vajausta on kompensoitu 
ostopalveluilla. Parhaillaan 
pyritään (09/2022) hake-
maan kaavoitusarkkitehtiaja 
kaavasuunnittelijaa. 

Ei 
to-
teu-
tunut 

 

6. Työtyy-
tyväisyys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulok-
set 

Työhyvinvoinnin 
paraneminen 
vuosittaisessa 
työhyvinvointiky-
selyssä 

Vastuu-
aluepalave-
reissä (1/vk) 
tyhy -osion 
läpikäynti 

TYHY tu-
lokset 

Työhyvinvointiin liittyvä työ-
paja pidettiin 19.5.2022. Sen 
perusteella kirjattiin useita 
uusia hyvinvointiin liittyviä 
kohtia viikottaiseen vastuu-
aluepalaveriin. 

Kes-
ken 

 

5. Asia-
kastyyty-
väisyys ja 
asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Negatiivisten 
asiakaspalauttei-
den vähentämi-
nen 

yleisötilaisuu-
det, työpajat, 
kuulemiset, 
palautteet, 
kyselyt 

Ehdotus-
vaiheessa 
saapunei-
den pa-
lautteiden 
vähentä-
minen 

Osavuoden aikana oli kaksi 
(vuonna 2021 yhteensä 21) ase-
makaavojen nähtävilläoloa + 1 
yleiskaavan liittyvä. Näissä saatiin 
8 (ovk 1 = 16) lausuntoa (vuonna 
2021 yhteensä 65) ja 5 (ovk1=37) 
mielipidettä. Kaikki mielipiteet 

Kes-
ken 
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liittyivät Puntusrannan asemakaa-
valuonnokseen. 

katusuunnitelmia oli osavuonna 
nähtävillä 9 joista merkittävin Piis-
panmäen liikennejärjestelyt. Puis-
tosuunnitelmia oli nähtävillä 1. 

  
Toisena osavuotena 2022 ei toiminnassa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Uusia vakansseja ei ole vaan yllä oleva 
henkilöstömuutos on korjattu kaupunkiympäristön sisäisten siirtojen mukaiseksi. Sairauspoissaolojen määrä nousi taas 
kesällä kahden pidemmän sairausloman johdosta. Myös koronaa on edelleen esiintynyt yksikössä. Henkilöstöpuolella 
on edelleen haasteena resurssipula, kaavoituksessa kaksi tointa on täyttämättä ja niiden täyttöä yritetään syksyllä (pai-
kat auki parhaillaan).  Merkittävin laivoiman kesällä 2022 saanut asemakaava on Kruunuportti. 
 
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 

Oikealla paikalla si-
jaitsevia palvelu-
kortteleita ja tont-
teja on tarjolla sekä 
kaupungin omaan 
tarpeeseen että 
muille palvelutuot-
tajille 

Palvelukortteleiden 
ja tonttien riittävä 
varaaminen kaavoi-
tuksessa ja 
muussa maankäy-
tön suunnittelussa 

Miten hyvin 
pystytään 
osoittamaan 
sopivaa tontti-
maata palvelu-
tuottajille. Mi-
ten ja minkä 
verran vaihto-
ehtoisia tont-
teja on pys-
tytty tarjoa-
maan. 

Tonttimaata palvelun tuotta-
jille on kohtuullisesti saata-
villa. Kaupungin omaa palve-
lutarjontaa varten osavuonna 
valmistui Kirkonmäen entisen 
koulun asemakaavan muutos 
päiväkotia varten. Piispan-
mäen monitoimitalon ympäris-
töön liittyvä katusuunnittelu 
on valmistumassa. Tonttien 
luovutuksen yhteydessä käy-
dään neuvottelut kaupunki-
alueiden johdolla 

Kes-
ken 

 

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

Digitaaliset ja no-
peat osallistumista-
vat tehokkaassa 
käytössä. 

Maptionnaire kyse-
lyohjelman tehokas 
käyttöönotto osal-
listumiskanavana 

Maptionnaire 
kyselyjen kap-
palemäärä 
sekä vastaus-
ten kappale-
määrä 

Osavuoden aikana (8.-
22.6.2022) järjestettiin kysely 
vanhan vesitornin ympäristön 
periaatteista. Kyselyssä saa-
tiin 163 vastausta. Muutoinkin 
asiaan liittyvä kaavamuutos 
sai paljon huomiota. Palaut-
teiden määrä on ollut edel-
leen viimevuotista alemmalla 
tasolla 

Kes-
ken 

 

Palveluprosessien 
selkeys ja asiakas-
lähtöisyys 

Suunnitteluproses-
sit ovat selkeitä ja 
osallistumien luon-
tevaa 

Osallistuminen täy-
sipainoisesti toimin-
tatapojen kehittämi-
seen liittyviin hank-
keisiin ja palaverei-
hin. Kehitetään työ-
pajatoimintaa mm. 
lyhyt palauteloma-
kekysely työpajan 
jälkeen.Palautepal-
velun hyödyntämi-
nen. 

Osallistamista-
pojen lkm ja 
niistä saatu 
palaute. 

Yleisötilaisuuksien ja työpajo-
jen järjestäminen on edelleen 
ollut normaalia alemmalla ta-
solla. valtatien 8 melunsuo-
jauksesta pidettiin yleisötilai-
suus 30.8. ja Työpajat Åströ-
min korttelin kehittämisestä 
(10.5) sekä kauppatorista 
(22.6.) 

Kes-
ken 

 

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

Tiivis yhteistyö 
maakuntaliiton 
hankkeissa erityi-
sesti maakuntakaa-
voituksessa, liiken-
nejärjestelmäsuun-
nittelussa ja muissa 
kehittämishank-
keissa 

Osallistuminen 
maakunnallisten 
hankkeiden ohjaus-
ryhmätyöhön aktii-
visesti 

Keski-Pohjan-
maan liiton 
kanssa pidet-
tävien palave-
rien, kokous-
ten ja tilasuuk-
sien kuvaus ja 
luonne. Onko 
kyseessä 

Maakuntakaavoituksen seu-
raavat vaiheet ovat valmiste-
lussa. Keskeisimpänä Tuuli-
voima-alueet. Liitto on saanut 
loppuvuodesta myös resurs-
sin aluesuunnitteluun, joten 
näköpiirissä on maakuntakaa-
voituksen jatkuminen. Kau-
punkisuunnittelu osallistuu 
ohjausryhmätyön kautta 

Kes-
ken 
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kehittämis-
hankkeet, 
maakuntakaa-
vaohjaus vai 
jokin muu yh-
teistyö. 

maakuntakaavoitukseen. Toi-
sen osavuosikatsauksen ai-
kana ei ohjausryhmiä ole kui-
tenkaan pidetty. 

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

Palvelujen tuotta-
jien ja käyttäjien 
kanssa käytävä yh-
denpito on jatkuvaa 
ja johtaa hyvään ja 
riittävään palvelu-
verkkoon mm. ase-
makaavoja laaditta-
essa 

Työpajat ja muut 
yhteydenotot ja 
osallistamiset erityi-
sesta asemakaava-
hankkeissa 

Osallistumisti-
lausuuksien 
lkm 

kts. yllä Kes-
ken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Kokkola eheyttää 
kaupunkikuvaansa 
huomioiden koko 
kunnan alueen elin-
voimaisuuden 

Keskustan alueella 
on jatkuvasti hank-
keita rakenteilla 

Keskustan kaavo-
jen sekä muiden 
suunnitelmien ja 
niiden toteutuksen 
priorisointi asukas-
määrän lisää-
miseksi keskus-
tassa 

Kaavoituskat-
saukseen liite-
tään kuvaus 
keskustan ke-
hittämistilan-
teesta. Arvioi-
daan raken-
teille tulevien 
asuinhuoneis-
tojen lkm. Li-
säksi kuvataan 
valitusproses-
sissa olevat 
asemakaava-
hankkeet (kpl / 
ha / uusi ker-
rosalam2) 

Keskustan kehittämishank-
keet jatkuivat myös toisen 
osavuoden aikana. Väylävi-
raston kanssa pidettiin kolme 
kokousta asemanseutuun ja 
teollisuusalueisiin liittyen. Al-
kuvuonna 2022 käynnistetty 
yhteinen yleissuunnitelma VR 
yhtymän ja Osuuskauppa 
KPO:n kanssa eteni luonnos-
vaiheeseen. Keskustassa ja 
sen tuntumassa valmistui Nie-
men ja Fenixin tontit; raken-
teilla on Atomon kortteli. Piki-
ruukin rakentaminen jatkuu 
toisella pistetalolla joka harja-
korkeudessa. Uusia asuntoja 
on valmistumassa em. kohtei-
siin noin 250. 

Vuoden lopussa oli valitus-
prosessissa yksi ranta-ase-
makaavaa (Ohtakarin ranta-
asemakaavasta valitti Puolus-
tusvoimien logistiikkalaitos) 
sekä osavalitus Linnusperän 
asemakaavasta. Katusuunni-
telmien osalta valituksessa on 
Pitkänsillankatu yhden kortte-
lin osalta. Tilanne valitusten 
osalta on siis varsin hyvä. 

Kes-
ken 

 

Kokkola eheyttää 
kaupunkikuvaansa 
huomioiden koko 
kunnan alueen elin-
voimaisuuden 

Joustavat ja moni-
puoliset asemakaa-
vat, joissa poik-
keamistarpeet vä-
häisiä. 

Vanhojan ja rajoit-
tavien asemakaa-
vojen uudistaminen 

Kirjallinen ly-
hyt kuvaus 
suunnitteluti-
lanteesta kaa-
voituskatsauk-
seen 

valmistuneet 
asemakaava-
hankkeet (kpl / 
ha / uusi ker-
rosalam2) 

Toisena osavuonna 2022 
lainvoiman sai 3 asemakaa-
vaa (ovk 1 samoin 3 / vuonna 
2022 yht. 9). Pinta-alaa ase-
makaavoissa oli 135, 27 heh-
taaria, joka uutta lähes koko-
naan johtuen laajasta Kruu-
nuportin asemakaavasta. Ra-
kennusoikeutta kaavoihin si-
sältyi 1 031 520 k-m2 (147 
600 vuonna 2021) josta sekin 
uutta Kruunuportista johtuen 
(63 400 vuonna 2021). Kaa-
voista laskutettiin 4000 euroa 
(Kruunuportti kaupungin oma 
hanke josta ei laskutusta). 

Kes-
ken 
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Valmistuneet 
kunnallistekni-
set suunnitel-
mat (kpl) 

Valmistuneet 
puisto- ja vi-
hersuunnitel-
mat (kpl) 

Maksulliset 
asemakaavat 
(kpl / euro) 

Yleiskaavoja ei osavuonna 
hyväksytty. 

Kunnallisteknisiä suunnitel-
mia on valmistunut 7 eli koko 
alkuvuonna 9 (2022 yht. 12) 
ja puistosuunnitelmia ei eden-
nyt hyväksymisvaiheeseen. 

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

Yritysten toiminta-
edellytysten turvaa-
minen 

Yritystonttien riit-
tävä ja vaihtoehtoja 
sisältävä tarjonta 

Kuvataan ylei-
sesti keskuste-
lut yrittäjien 
kanssa; mitä 
tontteja on ky-
sytty ja mistä. 
vapaiden tont-
tien määrä 

Tonttivaranto on kohtuulinen 
aiemmin vahvistuneiden vt 13 
varsialueen, Topparinmäen 
laajennuksen ja Måttisen joh-
dosta. Myös lahdenperässä 
varsin laaja tonttivaranto. 

Kes-
ken 

 

Liikkuminen Kokko-
lassa on sujuvaa ja 
turvallista 

Kaupungissa on re-
sursseihin nähden 
toiminnallisesti te-
hokas ja riittävä 
joukkoliikenteen 
kattavuus 

12.8.2020 alka-
neen kaupunkimai-
sen joukkoliiken-
teen seuranta ja 
kehittämisideoiden 
käsittely yhdessä 
liikennöitsijän 
kanssa. 

Matkustaja-
määräarviot 
sekä palauttei-
den luonne ja 
vaikuttavuus 

Uusi joukkoliikenne on aloitta-
nut 12.8.2020 viidellä runko-
linjalla ja neljällä perusyhtey-
dellä. Kyselytutkimusta ei toi-
sena osavuotena tehty. Mat-
kustajamäärät ovat kuitenkin 
lähteneet nousuun. Selvin 
piikki on heinäkuun 2022 
osalta, jolloin matkustajia oli 
n. 1300 (edellisen vuonna 
vain vajaa 300). Myös kamp-
panjointia suunniteltiin (auto-
ton päivä 22.9.) 

Kes-
ken 

 

Liikkuminen Kokko-
lassa on sujuvaa ja 
turvallista 

Kevytliikenne-
verkko on turvalli-
nen ja laajuudel-
taan kattava 

Kevytliikenneverk-
kosuunnitelman 
(2021) toteuttami-
nen suunnittelun 
osalta talousar-
vioraamien puit-
teissa 

Verkostosuun-
nitelmaan liit-
tyvät hankkeet 
(lkm / pituus) 

Pyöräilyn edistämisohjelma 
hyväksyttiin kaupunkiraken-
nelautakunnassa 24.11.2021. 
Rakenteilla olevan Pitkänsil-
lankadun sekä suunnitellun 
Rantakadun periaatteissa on 
noudatettu em. suunnitelmaa. 
Alustava suunnitelma kevytlii-
kenneväylästöstä laadittiin 
osavuonna myös Kaalelanka-
dulle. Näihin sisältyy pyöräi-
lyn linjasto-osuutta yhteensä 
lähes 1000 metriä. 

Kes-
ken 

 

Hyvät raide-, tie-, 
lento- ja satamayh-
teydet varmistavat 
Kokkolan saavutet-
tavuuden 

Luodaan edellytyk-
siä Ykspihlaja - 
Kokkola kaksois-
raide ja ratapiha-
hankkeiden edistä-
miselle. Laaditaan 
yleissuunnitelma 
yhdessä Väylävi-
raston kanssa 

Maankäyttösuunni-
telmien aktiivinen 
edistäminen yhteis-
työssä eri toimijoi-
den kanssa. Erityi-
sesti asemanseu-
dulla tapahtuvan 
yhteistyön jatkami-
nen Väylän ja VR 
Yhtymän kanssa 
nyt kun Senaatin 
alue on siirtynyt 
kaupungille 

Asiakohtaan 
liittyvien neu-
vottelujen ja 
erityisesti Ko-
silan alikulun 
suunnittelun 
eteneminen. 

Keskustan kehittämishank-
keet etenivät erityisesti ase-
manseudun osalta. Valtatien 
8 tiesuunnitelma on valmistu-
massa 10/2022. Molemmat 
hankkeet ovat valtion inves-
tointiohjelmassa. Palavereja 
on alkuvuonna hankkeisiin ol-
lut yhteensä noin 15 

Kes-
ken 

 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Liikenneonnetto-
muuksien määrän 
vähentäminen 

Liikenneonnetto-
muusmäärien seu-
ranta ja niiden pe-
rusteella tehtävät 

Liikenneonnet-
tomuuksien 

Onnettomuustilastoja ei jul-
kaista osavuosittain. 

Kes-
ken 
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ehkäisevät ja kor-
jaavat toimenpiteet 

määrä vuo-
dessa 

Kuolemaan 
johtaneiden 
onnettomuuk-
sien määrä 

Henkilövahin-
koihin johta-
neiden onnet-
tomuuksien 
määrä 

Omaisuusva-
hinkoihin joh-
taneiden on-
nettomuuksien 
määrä 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Urheiluhankkeet 
etenevät maankäy-
tön osalla tehok-
kaasti ja tarjonta 
riittävän monipuo-
lista (maankäytön 
lähtökohdista) 

Urheilupuiston - 
Tapahtumapuiston 
ohjaukseen ja 
suunnitteluun osal-
listuminen. Kau-
pungille jäävien 
osakokonaisuuk-
sien suunnittelun 
aloittaminen. 

Urheilupuiston 
suunnitelmien 
ja toteutuksen 
eteneminen 

Tapahtumapuisto otettiin 
käyttöön heinäkuussa 2021. 
Kesälla 2022 (ovk II) alue oli 
erittäin aktiivisessa käytössä 
(lähes joka vkl tapahtuma). 
Puisto on saanut myös laa-
jasti positiivista palautetta. Ur-
heilupuiston kehittäminen on 
siirtynyt Kokkolan Urheilu-
puisto Oy:lle 

Kes-
ken 

 

Lapsen oikeuksien 
ja lapsiystävällisyy-
den edistäminen 

Lapsivaikutukset 
hahmotettu keskei-
sissä suunnittelu-
hankkeissa 

Lapsivaikutusten 
arviointi (LAVA) 
keskeisissa suun-
nitteluhankkeissa.  

Lava -arvioin-
tien seuranta 
ja analysointi 

Osavuoden aikana ei ole laa-
dittu erillisiä lapsivaikutusten 
arviointeja mutta Puntusran-
nan uuteen asemakaava-
selostukseen lisättiin kysei-
nen tekstikappale 

Kes-
ken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

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

Suunnitelmiin liit-
tyen yleisötilaisuuk-
sien ja muiden 
osallistumistapojen 
(esim. Maption-
naire ja työpajat) 
kehittäminen 

Osallistuminen 
osaksi merkittäviä 
suunnitteluhank-
keita 

Osallistamisti-
lausuuksien ja 
kyselyjen luku-
määrä. 

Edellisistä 
saatu palaute 
(määrä ja 
laatu) 

kts. ylempänä. Kes-
ken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan talouden-
pito on vastuullista 

Kaupunkisuunnitte-
lussa huomioidaan 
yhdyskuntatalou-
delliset kustannuk-
set; alueita suunni-
tellaan kokonaista-
loudellisuus huomi-
oiden 

Merkittävissä suun-
nitteluhankkeissa 
arvioidaan yhdys-
kuntataloudelliset 
vaikutukset sekä 
tarpeen mukaan 
muutetaan suunni-
telmia kustannuste-
hokkaampaan 
suuntaan 

Seurataan 
kunnallistek-
nisten suunni-
telmien toteu-
tuksen kustan-
nuksia (yh-
dessä infrara-
kentami-
sen kanssa) > 
kustannusta-
son vertailu-
tieto edellisiin 
vuosiin 

Yhteispalaverit infrarakenta-
misen kanssa ovat toteutu-
neet hyvin. Säännöllinen pa-
laverirytmi on kahden viikon 
välein ja lisäksi hankekohtai-
set erillispalaverit viikottain. 

To-
teu-
tunut 
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Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Kaikilla työnteki-
jöillä on selkeä 
kuva omasta tehtä-
västä ja vastuista. 

Vuosittaiset kehittä-
miskeskustelut, 
joita täydennetään 
välipalavereilla. 
Koulutustoimintaa 
ylläpidetään yhtei-
näisen linjan mu-
kaisesti 

Kehittämiskes-
kustelut (lkm); 
koulutuspäivät 
(lkm) 

Osavuonna ei ole käyty kehit-
tämiskeskusteluja vaan ne 
painottuvat syksyyn. Toisen 
OVK:n aikana käyty muuta-
missa webinaareissa 

Kes-
ken 

 

Kokkolan kaupunki 
on pidetty ja hou-
kutteleva työnan-
taja 

Työympäristö vas-
taa hyvin suunnitte-
lutyön vaatimuksia. 
Aktiivinen osallistu-
minen TyHy toimin-
taan 

Työtilojen ja olo-
suhteiden seuranta 
ja muutokset mah-
dollisissa ongel-
missa. TyHy toi-
minnan järjestämi-
nen siten että se 
palvelee mahdolli-
simman hyvin koko 
henkilöstöä. 

TyHy päivät 
(lkm) 

Osavuonna ei ole pidetty 
TyHy -päiviä vaan ne on oh-
jelmoitu syksylle (14. -
15.9.2022) 

Kes-
ken 

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Vastuu oman työn 
sisällöstä jalkaute-
taan kaikille ta-
soille. 

Projekteilla tavoite-
aikataulut ja seu-
ranta 

Projektiohjat-
tujen hankkei-
den lkm 

Rantakadun katusuunnittelun 
osalta laadittiin normaalia tar-
kempi projektisuunnitelma, 
jossa aikataulutettiin päiväta-
solla tärkemmät tapahtumat. 
Projekti eteni II ovk:n aikana 
suunnitellusti aikataulussa. 

To-
teu-
tunut 

 

Kokkolan kaupunki 
on tunnettu hyvästä 
ja korkeatasoisesta 
osaamisesta 

Lisä- ja täydennys-
koulutus 

Suunnittelijatasolla 
väh. 2 koulutuspäi-
vää / v + erillisen 
harkinnan mukaan 
lisäksi 2  

Koulutuspäi-
vien lkm 

kts yllä Kes-
ken 

 

Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Hanke / Projekti-
kohtainen ajattelu-
malli suunnitte-
lussa. Tiimien teho-
kas työskentely 

Tiimit kokoontuvat 
säännöllisesti tiimin 
luonne huomioiden. 
Projektipalavereja 
pidään viikottain. 

Tiimipalaverit, 
projektipalave-
rit 

Viikottaiset tiimipalaverit to-
teutuneet hyvin. 

To-
teu-
tunut 

 
 
  
Talousluvut 
 

 

 

TA 2022 + 
muutos

Toteutuma 
2022

Toteuma % 
TA

Muutos % 
22/21

Toteutuma 
kumul. 

2021

TP 2021

Myyntituotot 131 256 € 120 931 € 92,1 % 46,8 % 82 363 € 171 736 €
Maksutuotot 35 594 € 13 062 € 36,7 % 47,6 % 8 847 € 39 967 €
Tuet ja  avustukset 167 000 € 284 895 € 170,6 % -27,9 % 395 000 € 395 000 €
Muut toimintatuotot 12 200 € 0 € 0,0 % -100,0 % 6 100 € 12 200 €
Valmistus  omaan käyttöön 168 826 € 0 € 0,0 % -100,0 % 842 € 143 475 €

TOIMINTATUOTOT 514 876 € 418 889 € 81,4 % -15,1 % 493 151 € 762 378 € 
Henki löstökulut -1 259 629 € -669 958 € 53,2 % -4,1 % -698 932 € -1 020 726 €
Palvelujen ostot -1 737 845 € -962 764 € 55,4 % 0,9 % -954 487 € -1 653 056 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -27 150 € -4 134 € 15,2 % -41,8 % -7 103 € -11 402 €
Avustukset       
Muut toimintakulut -162 214 € -90 680 € 55,9 % -3,6 % -94 067 € -141 233 €

TOIMINTAKULUT -3 186 838 € -1 727 535 € 54,2 % -1,5 % -1 754 589 € -2 826 417 €

TOIMINTAKATE -2 671 962 € -1 308 647 € 49,0 % 3,7 % -1 261 437 € -2 064 038 €
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3.2.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

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

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

Seurataan 
kustannus-
ten muo-
dostumista 
työmailla ja 
Unitissa. 
Tehdään 
tarvittaessa 
korjaavia 
toimenpi-
teitä. 

Tammi-elokuun tulojen toteuma% 
on 54,2% talousarvioon verrat-
tuna. Edellisen vuoden vastaa-
vaan aikaan verrattuna tulot ovat 
nyt n. 62.000 euroa suuremmat. 

Menot ovat toteutuneet n. 66%: 
sesti, eli kulujen osalta toteuma 
on talousarvio-odotuksen mukai-
nen, ja edellisen vuoden vastaa-
vaan aikaan verrattuna kuluja on 
n. 265.500 euroa vähemmän. 

Määrärahojen käyttö vuositasolla 
27,5 %. Määrärahojen koko-
naisprosenttia pienentää jäähallin 
siirto Kokkolan Urheilupuisto 
Oy:lle. Kokkolan kaupunki on 
pääomasijoituksena luovuttanut 
jäähallin Kokkolan Urheilupuisto 
Oy:lle tasearvolla 1 222 952,78 €, 
josta meille on tehty tasearvon 
mukainen kirjaus tulona. 

Korjausmäärärahojen käyttöaste 
50,6 %. 

Kes-
ken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

Rakentami-
nen 

31.12.2017 
= 475 ka-
lenteripv 

31.12.2018 
= 274 ka-
lenteripv 

31.12.2019 
= 339 ka-
lenteripv 

Infra 

31.12.2017 
= 2022 ka-
lenteripv 

31.12.2018 
= 1335 ka-
lenteripv 

31.12.2019 
= 1961 ka-
lenteripv 

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

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

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

Rakentaminen 

Sairauspoissaolot 1 kalenteripv 

Infra 

Sairauspoissaolot 264 kalente-
ripv 

Kes-
ken 

 

3. Työtapatur-
mat 

Rakentami-
nen 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

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

Kalenteripv 
/ vuosi 

Rakentaminen ei työtapaturmia. 

Infra 

Kes-
ken 
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31.12.2017 
= 224 ka-
lenteripv 

31.12.2018 
= 22 kalen-
teripv 

31.12.2019 
= 12 kalen-
teripv 

Infra 

31.12.2017 
= 13 kalen-
teripv 

31.12.2018 
= 97 kalen-
teripv 

31.12.2019 
= 145 ka-
lenteripv 

ja ohjaustyöhön 
panostaminen. 

Työtapaturmista aiheutuneita sai-
rauspoissaoloja 7 kalenteripv 

4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Kts. yllä Henkilöstö-
suunnitel-
massa py-
syminen, 
määräai-
kaisten vä-
hentyminen 

Henkilöstö-
suunnitelman 
mukaiset rekry-
toinnit. 

Henkilöstö-
määrä 

Henkilöstösuunnitelman mukaan. Kes-
ken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunki-
laisten ja 
yhteistyö-
kumppanei-
den tyyty-
väisyys pal-
veluihin. 

Negatiivis-
ten asiakas-
palautteiden 
vähentämi-
nen 

Huomioidaan 
asiakaspalaut-
teet toiminnan 
kehittämisessä. 

Asiakaspa-
lautteiden 
määrä. 

Vastaanotettujen asiakaspalaut-
teiden määrä 234 kpl. 

Asiakaspalautejärjestelmä on ol-
lut 15.05. käytössä kolme vuotta. 
Yhteenveto palautejärjestelmän 
tuloksista on käsitelty lautakun-
nassa (kara 31.08.2022, §117)  

Kes-
ken 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

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. Kehi-
tyskeskus-
telut 1 x 
vuodessa. 

Kehityskeskustelut on käyty vuo-
sittain. Niiden ajankohta vuonna 
2022 on marras-joulukuu. 

Kehityskeskusteluissa esille tul-
leiden kehitysasioiden tarkastelu 
ja huomiointi. 

Kes-
ken 

 

  
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

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

Jatketaan yhteis-
työtä kolmannen 
sektorin kanssa. 
Huomioidaan asia-
kaspalautteet toi-
minnan kehittämi-
sessä. 

Toimintamallien ja 
yhteistyösopimus-
ten kehittäminen. 

Yhteistyösopimus-
ten trendien seu-
ranta sekä asiakas-
palautteen laadun 
tarkkailun seuranta 
toiminnan kehittä-
misen pohjaksi. 

Vastaanotettujen asia-
kaspalautteiden määrä 
234 kpl. 

Asiakaspalautejärjes-
telmä on ollut 15.05. käy-
tössä kolme vuotta. 

Kes-
ken 
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kanssa palvelujen 
järjestämisessä 

Yhteenveto palautejär-
jestelmän tuloksista on 
käsitelty lautakunnassa 
(kara 31.08.2022, §117)  

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Liikkuminen Kokko-
lassa on sujuvaa ja 
turvallista 

Kevyen liikenteen 
edistäminen sekä 
pyöräily- että käve-
lyväylien toteutus 
valmiiksi uusien 
alueiden rakenta-
misen yhteydessä. 

Turvallisuuden ja 
toiminnallisuuden 
parantaminen 
konkreettisilla ra-
kennus- ja/tai muu-
tostoimenpiteillä. 

Toteutetut raken-
nustoimenpiteet. 

Määrät: 

- kaupungin hoi-
dossa olevien ke-
vyenliikenteen reit-
tien pituus  
- kevyenliikenteen 
aurauskerrat kpl 

Uusia ja korvaavia kevy-
enliikenteenväyliä toteu-
tetaan lautakunnan hy-
väksymän rakentamisoh-
jelman mukaisesti. 

Kaupungin hoidossa ole-
vien kevyenliikenteen 
reittien pituus on 142,2 
km 

 
Kevyenliikenteen au-
rauskerrat 10 kpl 

Kes-
ken 

 

 
Kadut päällyste-
tään 3 vuoden ku-
luessa rakentami-
sesta.  

Suunnitelmallinen 
jälkeenjääneisyy-
den pienentäminen 
oikeilla pintaus - ja 
päällytysratkai-
suilla. Jälkeenjää-
neisyyttä on saatu 
kurottua kiinni, 
mutta päällysteiden 
investointitaso tu-
lee säilyttää riittä-
vällä tasolla tavoit-
teen toteutta-
miseksi. 

Päällystekohteiden 
toteuttamisen seu-
ranta 

Määrät: 

- investoinnit e 
- päällystetyt liiken-
neväylät km/vuosi 

Päällystyskohteiden to-
teuttaminen vuonna 
2022 aloitettiin 16.5. 

Kaikki suunnitellut pääl-
lystykset on toteutettu. 

Kes-
ken 

 

 
Väylien talvihoidon 
laatuun panoste-
taan. Hyvin hoide-
tut ja turvalliset lii-
kenneväylät. 

Talvihoidon laatu 
vaatimusten mu-
kaista, asiakastyy-
tyväisyyden kasvat-
taminen. Liikenne-
väylät ja– alueet pi-
detään talvikunnos-
sapidon standar-
dien edellyttä-
mässä kunnossa 
(lumenaurauksen 
lähtöraja ajoradoilla 
7 cm ja pyöräteillä 
3 cm). 

Liikenneväylien 
kunnossapidosta 
saadun asiakaspa-
lautteen seuranta 

Määrä: 

- hoidetut tiet, km 

- liikenneväylien 
talvikunnossapito 
€/km 

 
- aurauksen täys-
lähtöjä, kpl 

- Hoidetut tiet: Katuja 
310 km, pyöräteitä 142,2 
km, yksityisteitä 550 km. 
Lisäksi puistokäytävät 7 
km. 

- Liikenneväylien talvi-
kunnossapito 707 €/km 

 
- Aurauksen täyslähtöjä 
5 kpl ja pyöräteiden täys-
lähtöjä 5 kpl 

- Asiakaspalautteen 
määrä vuoden alusta 85 
kpl 

Kes-
ken 

 

 
Rakennetaan kat-
tava kevyenliiken-
teen verkko. 

Kevyenliikenteen 
kehittäminen 
osaksi kaupunki-
suunnittelua. 

Toteutetut toimen-
piteet ja niistä 
saatu palaute. 

Toteutetaan tavoitteiden 
mukaan. 

Kes-
ken 

 
Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Puistosuunnitel-
mien ajantasai-
suus. 

Puistoja hoidetaan 
hyväksytyn luoki-
tuksen mukaisesti.  

Hoidon laatu vaati-
musten mukaista. 

Asiakastyytyväi-
syys 

Hoidon laatu on vaati-
musten mukaista. 

Hoidettavaa puisto-ha: 
170 ha 

Kes-
ken 
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Hoidetettu puisto 
ha 

Puistojen ja kevyenlii-
kenteen samoin kuin ret-
keilyreittien käyttö on ol-
lut poikkeuksellisen run-
sasta. 

Kokkolan aseman 
vahvistaminen 
maakuntakeskuk-
sena 

Huolehtia kaupun-
gin tarvitsemien toi-
mitilojen ja kiinteis-
töjen rakentamisen 
ja rakennustekni-
sen kunnossapi-
don, rakennuttami-
sen, suunnittelun ja 
toteuttamisen jär-
jestämisestä, tuot-
tamisesta sekä nii-
hin liittyvästä ohjel-
moinnista. Huomi-
oiden terveellinen 
ja turvallinen toi-
mintaympäristö 
sekä energiatalou-
dellisuuden ja kes-
tävän kehityksen 
mukainen suunnit-
telu ja rakentami-
nen. Toiminnassa 
huomioidaan sisäi-
set ja ulkoiset si-
dosryhmät. 

Laadukas suunnit-
telu ja sen ohjaami-
nen jokaisessa 
suunnitteluvai-
heessa. Kustan-
nustehokkaat rat-
kaisut kaikissa pro-
jektin osa-alueissa. 
Sovituissa aikatau-
luissa pysyminen. 
Rakentamisen lisä- 
ja muutostyöt. Ta-
kuuajan toimenpi-
teet. 

Käyttäjäkyselyt pro-
jektin valmistumi-
sen 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 pro-
jektien onnistumi-
nen 

Lisä- ja muutostyöt 
merkittävissä ra-
kennuskohteissa % 

Käyttäjäkyselyt projek-
tien valmistumisen ja ta-
kuuajan jälkeen projek-
tista ja projektin tuot-
teesta ei ole vielä eden-
nyt. 

Talousarviota seurataan 
kuukausittain. 

Investointimäärärahan 
käyttöaste 16,9 % on 
ajankohtaan nähden 
pieni, mutta siihen vai-
kuttaa mm. Villan koulun 
vastaanoton siirtyminen 
n. 4 kuukaudella. 

Korjausmäärärahojen 
käyttöaste 50,6 % 

Määrärahojen käyttö 
vuositasolla 27,5 %. 
Määrärahojen koko-
naisprosenttia pienentää 
jäähallin siirto Kokkolan 
Urheilupuisto Oy:lle. 
Kokkolan kaupunki on 
pääomasijoituksena luo-
vuttanut jäähallin Kokko-
lan Urheilupuisto Oy:lle 
tasearvolla 1 222 952,78 
€, josta meille on tehty 
tasearvon mukainen kir-
jaus tulona. 

Rakentamisen aikatau-
lua seurataan työmaako-
kouksissa ja urakoitsija-
palavereissa. 

Palaute toteutuneiden 
projektien onnistumisista 
tulee nopealla aikatau-
lulla käyttäjiltä. 

Lisä- ja muutostyöt mer-
kittävissä rakennuskoh-
teissa: Villan koulun lisä- 
ja muutostyö- % on tällä 
hetkellä n. 8,8 %, joista 
maanrakennusten sekä 
pihan osuus on 3,1 % ja 
rakennusteknisten töiden 
osuus 5,7 %. 

Kes-
ken 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 
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Kuntaorganisaa-
tiomme on muun-
tautumiskykyinen 

Järkevä ja suunni-
telmallinen infrara-
kentaminen. 

Suunnitelmat laadi-
taan työohjelmien 
mukaisesti siten, 
että ne ovat val-
miina 3 kk ennen 
toteutusta. Tehos-
tetaan 3D -suunnit-
telutoimintaa. Kun-
nallistekniikan työ-
kohteet toteutetaan 
laaditun ohjelman 
mukaisesti lisäkoh-
teet huomioiden. 

Laaditun työohjel-
man toteutumisen 
seuranta 

Infrarakentamisen koh-
teet ovat toteutuneet laa-
ditun työaikataulun mu-
kaisesti. 

 
Edelleenkin suunnitel-
mien osalta mennään 
"kädestä suuhun". Ta-
voitteena on talousarvi-
ossa vuodelle 2023 
muuttaa myös infrara-
kentamisen rakentamis- 
ja suunnitteluohjelma 
vastaamaan toimitilara-
kentamisen suunnittelu- 
ja rakentamisohjelmaa 
siten, että suunnitelmien 
toteutumisvuosi sekä 
kaksi suunnitelma vuotta 
esitetään jo talousarvion 
laadintavaiheessa. 

Kes-
ken 

 

 
  
Talousluvut 
 

 

 

TA 2022 + 
muutos

Toteutuma 
2022

Toteuma % 
TA

Muutos % 
22/21

Toteutuma 
kumul. 

2021

TP 2021

Myyntituotot 3 890 176 € 2 435 587 € 62,6 % 3,6 % 2 351 261 € 4 385 130 €
Maksutuotot 851 400 € 698 189 € 82,0 % 0,0 % 698 496 € 780 288 €
Tuet ja  avustukset 0 € 2 845 €   0 € 35 232 €
Muut toimintatuotot 333 065 € 212 999 € 64,0 % -2,5 % 218 511 € 1 532 737 €
Valmistus  omaan käyttöön 1 539 200 € 235 331 € 15,3 % -7,6 % 254 678 € 1 472 968 €

TOIMINTATUOTOT 6 613 841 € 3 584 951 € 54,2 % 1,8 % 3 522 946 € 8 206 356 € 
Henki löstökulut -5 244 657 € -3 594 904 € 68,5 % -0,9 % -3 627 094 € -5 406 323 €
Palvelujen ostot -3 332 253 € -2 578 686 € 77,4 % -11,2 % -2 902 552 € -4 792 241 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -1 558 368 € -1 070 925 € 68,7 % 21,7 % -879 835 € -1 716 789 €
Avustukset -78 500 € -618 € 0,8 % -98,6 % -44 236 € -61 230 €
Muut toimintakulut -2 060 871 € -859 089 € 41,7 % -6,2 % -915 985 € -1 360 988 €

TOIMINTAKULUT -12 274 649 € -8 104 223 € 66,0 % -3,2 % -8 369 703 € -13 337 569 €

TOIMINTAKATE -5 660 808 € -4 519 272 € 79,8 % -6,8 % -4 846 757 € -5 131 213 €
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3.2.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualueen 
toimenpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

 
Talousarvi-
ossa pysy-
minen, 
seuranta 
kuukausit-
tain 

 
Talousarvi-
ossa pysy-
minen 

Toimintatuottojen kertymä elokuun 
lopussa on n. 66,6% verrattuna ta-
lousarvioon. Tuotot ovat toteutuneet 
talousarvion mukaisesti ja tilanne on 
ollut lähes sama myös edellisenä 
vuonna vastaavana ajankohtana. 

Toimintakulut kokonaisuudessaan 
ovat pysyneet vain hieman yli talous-
arvion 67,2%:lla siitäkin huolimatta, 
että kaupunkitoimitilojen kustannuk-
sissa näkyy maailman epävakaat 
olosuhteet;  

Lämmityskustannusten nousua on 
edellisestä vuodesta n. 205.300 eu-
roa, ja sähkökustannukset ovat 
nousseet 152.400 euroa. Rakennus-
ten kunnossapidon kustannuksiin 
vaikutus on ollut myös negatiivinen 
mm. materiaalikustannusten nousu-
jen takia. Rakennusmateriaaleihin 
on käytetty 81.700 euroa enemmän 
elokuun lopussa kuin viime vuonna 
vastaavana ajankohtana. Lisäksi 
alueiden kunnossapitoon tälle vuo-
delle varatut määrärahat ovat ylitty-
neet n. 125.900 eurolla. Viime vuo-
den kustannuksiinkin verrattuna alu-
eiden kunnossapidon kuluja on ollut 
43.900 euroa enemmän.Tämä joh-
tuu runsaslumisesta ja keliolosuhtei-
den osalta haastavasta alkuvuo-
desta. 

Kes-
ken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 
= 7736 ka-
lenteripv 

31.12.2018 
= 6740 ka-
lenteripv 

31.12.2019 
= 7622 ka-
lenteripv  

31.12.2020 
= 6507 ka-
lenteripv 

31.12.2021 
= 6349 ka-
lenteripv 

31.12.2018 
= x-10% 
kalente-
ripv, x 
pv/palve-
lussuhde 
Sijaiskulu-
jen puolit-
taminen 

Työhyvintointiin 
panostaminen. 
Avoimien toi-
mien täyttämi-
nen henkilöstö-
suunnitelman 
mukaisesti. Kou-
lutus, tehtävä-
kierto, aktiivisen 
tuen tehostami-
nen. 

Seurataan 
sairauspois-
solojen kehi-
tystä. Erityi-
sesti seura-
taan 1 - 3 
päivän pois-
soloja. Ka-
lenteripäivät. 

Seurataan 
kuntoutta-
vien toimen-
piteiden 
(ammatilli-
nen kuntou-
tus ja osa-
sairausloma) 
toteutumista 
työterveys-
neuvotte-
lussa asetet-
tujen tavoit-
teiden mu-
kaisesti. 
Kuinka moni 
kuntoutetta-
vista pystyy 

Toimitilat 

Sairauspoissaolot 195 kalenteripv 

PURU 

Sairauspoissaolot 1626 kalenteripv 
(ovk 1.)  

Sairauspoissaolot 786 kalenteripv 
(ovk 2.)  

(huom. kolme pitkäaikaista vakavan 
sairauden aiheuttamaa poissaoloa, 
jotka johtavat tai johtaneet työsuhtei-
den päättymiseen eläke- tai muiden 
järjestelyiden kautta.) 

Kes-
ken 
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jatkamaan 
töitä osa/ko-
kopäiväi-
sesti. Tehos-
tetaan kor-
vaavan työn 
mahdollisuu-
den käyttöä.  

3. Työtapa-
turmat 

31.12.2017 
= 141 ka-
lenteripv 

31.12.2018 
= 266 ka-
lenteripv 

31.12.2019 
= 147 ka-
lenteripv 

31.12.2020 
= 278 ka-
lenteripv 

31.12.2021 
= 385 ka-
lenteripv 

Työtapa-
turmia ei 
tapahdu 

Koulutus ja seu-
ranta: ergono-
mia- ja työturval-
lisuuskoulutus. 
PRO24-järjestel-
män työtapa-
turma kirjausten 
seuranta ja toi-
menpiteiden to-
teutumisesta 
huolehtiminen. 
Esimies- ja oh-
jaustyöhön pa-
nostaminen. 

Montako pe-
rättäistä työ-
tapatur-
matonta työ-
päivää on 
kalenterivuo-
den aikana.  

Intran etusi-
vulla nume-
rotaulu nä-
kyvissä. 

Toimitilat 

Isännöinti 

Työtapaturmasta aiheunutta sairaus-
poissaoloa 6 kalenteripv (ovk 1. ja 
2.) 

PURU 

Työtapaturmasta aihetunutta sai-
rauspoissaoloa 7 kalenteripv (ovk 1.) 
puhtauspalvelut 

Työtapaturmasta aiheunutta sairaus-
poissaoloa 5 kalenteripv (ovk 1.) 
puhtauspalvelut 3 kpv, ruokapalvelut 
2 kpv 

Kes-
ken 

 

4. Henkilös-
tösuunni-
telma 

Kts. yllä Henkilöstö-
suunnitel-
massa py-
syminen, 
määräai-
kaisten vä-
hentymi-
nen 

Henkilöstösuun-
nitelman mukai-
set rekrytoinnit 
talousohjelman 
pohjalta. Vara-
henkilöstön 
suunnitelmalli-
nen käyttö 1 - 3 
päivän poissa-
oloissa.  

määräaikai-
set/vakitui-
set % henki-
löstösuunni-
telmakauden 
aikana (vuo-
det 2021, 
2022 ja 
2023) 

Henkilöstösuunnitelman mukaisesti. 

OVK 2. Koronatilanne ja sairaus-
poissaoloe sekä yleinen työvoiman 
saantiin liittyvät vaikeudet ovat sä-
vyttäneet touko-elokuun henkilöstöti-
lannetta ja tehneet jaksosta vaikean. 
Resurssipula on tuntuva.  

Kes-
ken 

 

5. Asiakas-
tyytyväisyys 
ja asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunki-
laisten tyy-
tyväisyys 
palveluihin 

Negatiivis-
ten asia-
kaspalaut-
teiden vä-
hentämi-
nen 

Palvelukuvaus-
ten laadinta, 
käyttöönotto ja 
toimittaja / käyt-
täjä rajapintatoi-
mintojen uudel-
leen määrittely. 
Säännölliset 
asiakaspalaverit. 
Laadun mittaa-
minen. Asiakas-
tyytyväisyys ky-
selyt. Laatupoik-
keamien korjaa-
minen sekä 
asiakaspalauttei-
siin reagoiminen 

Asiakkuus-
palavereiden 
määrä/vuosi. 
Palvelupyyn-
töjen ja rek-
lamaatioiden 
vasteaikojen 
toteutumi-
nen. 

OVK 1. Päiväkotien ja koulujen pal-
velukuvaksia puhtauspalveluissa 
päivitetään syksyy 2022 mennessä 
vastuujakotaulukon osalta. 

Ruokapalveluissa keittiöiden palve-
lukuvauksten laadinta valmis. Asiak-
kaan kanssa ei vielä olla käyty läpi.  

Kiiinteistöpalveluissa palvelukuksia 
laadintaan vuoden 2022 aikana.  

OVK 2, Palvelukuvaukset on päivi-
tetty ja vastuualuejakotaulukot sa-
moin lukuun ottamatta koulujen ja 
päiväkotien mattojen huoltovastuu-
osiota, joka on vielä kesken.  

Ruokapalveluissa ja kiinteistöpalve-
luissa tilanne sama kuin OVK 1.  

Kes-
ken 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Viimeisim-
män työhy-
vinvointiky-
selyn tu-
lokset. 

Työhyvin-
voinnin pa-
raneminen 
vuosittai-
sessa 

Kehityskeskus-
telut. Työhyvin-
vointipajat kyse-
lyn pohjalta. Et-
sitään kehittä-
miskohteet. 

Kehityskes-
kustelut 1 x 
vuodessa. 
(tavoitteena 
100%) 

Kehityskeskustelut aloitettum, mutta 
kesken 2022 vuoden osalta.  

Hallinnon keskusteluista käyty 7/18 

Kes-
ken 
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työhyvin-
vointiky-
selyssä 

Kehittämistoi-
menpiteiden to-
teuttaminen. Lä-
hiesimiestyötä 
enemmän ken-
tälle.  

Työpajoissa 
nimettyjen 
tavoitteiden 
toteutumisen 
seuranta.  

Puhtaus- ja ruokapalveluissa vuonna 
2022 ryhmäkeskustelut. Aloitettu.  

  
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 toteutuminen 

Isännöinti: 

Aluetöiden, kiinteistönhoi-
don ja käyttäjäpalveluiden 
palvelupyyntöjen määrä.  

1. Reagointi 

2. Hoidetut palvelupyyntöjen 
mukaiset tehtävät 

Kiinteistöjen palvelupyyn-
nöt: yhteensä 1816, 
1683valmiit ja keskeneräi-
set 76  

Kes-
ken 

 

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 toteutuminen 

Puhtauspalvelut: 

1. Korkeanhygienian tiloissa 
tehtyjen puhtausmittausten 
määrä  

2. Hyväksytyt tarkastukset 
suhteessa tehtyihin tarkas-
tuksiin  

3. Koulu ja päiväkotien in-
sta800 laatutarkastusten tu-
lokset (hyväksytyt/tarkastus-
ten lukumäärä) 

Vesiveijari mittausten 
määrä ovk 1. ja 2. 4 näyt-
teenottokertaa /hyväksytty 
tulos 4/4. 

Kes-
ken 

 

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 toteutuminen 

Ruokapalvelut: 

1. Oivatarakastusten tulok-
set (hymynaama-mittari) ja 
pintapuhtausmittausten tu-
lokset (hyväksytyt/otetut 
näytteet) ja Jamix tuotanto-
ohjausjärjestelmän palau-
tesovelluksen tulokset ja 
seuranta  

2. Valmistuskeittiöiden mää-
rään väheneminen. (keskis-
tetään valmistusta) ja 

Oivatarkastukset ovk 1. 8/7 
oivallista, 1 uudelleen mit-
taus korjausten jälkeen, oi-
vallinen  

Oivatarkastukset ovk 2 8/7 
oivallista. Tilanne korjattu, 
uudelleen tarkastusta ei 
vielä tehty.  

Kouluruokakyselyn pohjalta 
tehty muutoksia runkoruo-
kalistaan.  

Kes-
ken 
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seurataan ateriahintaa toi-
mintolaskennan työväli-
neellä. 

3. Palvelukeittöiden muutta-
minen kuumennuskeittiöiksi. 

4. Koulu- ja päiväkoti ruuan 
laatu (maittavuutta seura-
taan ruuan hävikkiä seuraa-
malla) 

5. Kouluruokakyselyn 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. 

Kaupunkitoimitilojen osallis-
tuminen projekteihin raken-
nuksen suunnittelusta toteu-
tumiseen. 

Hankkeiden määrä, jonka 
suunnittelussa on ollut kau-
punkitoimitilojen osallistumi-
nen/ vrt. meneillään olevat 
hankkeet 

Tilatarvepyynnöt/toteutu-
neet tilaratkaisut 

Kaupunkitoimitilat mukana: 

Piispanmäki monitoimitila 

Donnerin koulu 

Villan koulu (valmistunut ja 
otettu käyttöön elokuu 
2022) 

Isokylä (valmistunut 3/22) 

Halkokari 

Kes-
ken 

 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan talou-
denpito on vas-
tuullista 

Toimitilojen 
arvo säilytetään 

Toimitilasuunni-
telman mukai-
sia toimenpi-
teitä toimeen-
pannaan. Kiin-
teistökierrokset, 
joilla tarkastute-
taan toimitilojen 
kuntoa ja kor-
jaustarvetta.  

Kiinteistötarkastuskierrosten 
pohjalta suunniteltujen toi-
menpiteiden toteutuminen ja 
seuranta.  

Kiinteistökierrokset aloitettu 

Vuonna 2022 tehty Rahko-
sen koulu ja Kälviän kirkon-
kylän koulu.  

Vesiveijarin kuntotutkimus 
tehty kesällä 2022. Tulokset 
saadaan 15.10.2022 men-
nessä. 

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. 

Kiinteistöhallintajärjestel-
män käyttöönotto. 

Kiinteistöhallintajärjestel-
män avulla seurataan te-
hokkuutta ja tuloksellisuutta. 

Isännöinnin, puhtaus- ja 
ruokapalveluiden henkilös-
tömitoitusjärjestelmän käy-
tön laajentaminen.  
Mitoitetut neliöt/vuosi.  

Kiinteistöhallintajärjestelmä 
hankittu, käyttöönotto aloi-
tettu.  

Mitoitet kohteet siivous 23 
kpl (tammi-elokuu/2022) 

Mitoitetut kohteet keittiö 11 
kpl (tammi-elokuu/2022) 

Mitoitetut kohteet kiinteistö-
palvelut: 10 kpl. (tammi-elo-
kuu/2022) 

Kes-
ken 

 

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 

Myytyjen / purettujen toi-
mitilojen/kiinteistöjen 
määrä kpl/vuosi. 

OVK1: 

Myydyt 2022: Humupekka 
as.1, Humupekka as.2 ja 
Ridantie A1 

Kes-
ken 
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toimitilasuunni-
telman mukai-
sesti tai teke-
mällä siitä esi-
tys KHlle. Tilan 
tyhjentyessä 
myynti toteute-
taan 9 kuukau-
den kuluessa ja 
purku 6 kk ku-
luessa. 

Vuokrattavissa olevien ti-
lojen käyttöaste-% 

Myynti- ja purkuajat 

Puretut: Kaarlelankatu 53 

OVK2: 

Myydyt 2022: Asunto Oy 
Katariinan katu 52, asunto 
9. Marinakatu 19 (apteekki-
talo).  

Ouluntie 56 (13 asuntoa). 

Testamentti lahjoitusten 
myynti: Antti Chydeniuksen-
katu 100 (ok talo). Ridantie 
12 (ok. talo).  

Rytikarintie 53 (kalastajan 
mökki). As Oy Taskulanaho 
as. B 12. 

 
  
Talousluvut 
 

 

 

TA 2022 + 
muutos

Toteutuma 
2022

Toteuma % 
TA

Muutos % 
22/21

Toteutuma 
kumul. 

2021

TP 2021

Myyntituotot 13 999 827 € 9 293 328 € 66,4 % 2,8 % 9 044 578 € 13 763 336 €
Maksutuotot 0 € -42 €  -48,3 % -81 € -189 €
Tuet ja  avustukset 0 € 8 268 €  377,0 % 1 733 € 11 147 €
Muut toimintatuotot 28 752 350 € 19 248 362 € 66,9 % 0,7 % 19 107 174 € 28 400 938 €
Valmistus  omaan käyttöön 141 000 € 1 080 € 0,8 %  0 € 36 502 €

TOIMINTATUOTOT 42 893 177 € 28 550 995 € 66,6 % 1,4 % 28 153 404 € 42 211 733 € 
Henki löstökulut -10 480 554 € -6 935 545 € 66,2 % -0,7 % -6 986 096 € -10 314 160 €
Palvelujen ostot -11 540 904 € -7 724 427 € 66,9 % 7,0 % -7 217 269 € -11 444 866 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -7 440 289 € -5 101 221 € 68,6 % 10,3 % -4 624 223 € -8 068 994 €
Avustukset       
Muut toimintakulut -6 081 888 € -4 138 893 € 68,1 % 15,3 % -3 588 813 € -5 661 788 €

TOIMINTAKULUT -35 543 635 € -23 900 086 € 67,2 % 6,6 % -22 416 402 € -35 489 808 €

TOIMINTAKATE 7 349 542 € 4 650 909 € 63,3 % -18,9 % 5 737 002 € 6 721 925 €
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3.2.30 Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kaupunkiluvitus   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet Lähtötaso 

Kaupunki-
strategian 
tavoite 

Vastuualu-
een toi-
menpide 

Mittari Toteuma 31.8 Tila 

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

 
Talousarvi-
ossa pysy-
minen, 
seuranta 
kuukausit-
tain 

Tiivis seu-
ranta ja no-
pea rea-
gointi muu-
toksiin 

Kuukausi-
raportit / 
toteuma-
tiedot 

Elokuun lopussa toimintatuottojen osalta 
ollaan perässä talousarvio-odotuksesta to-
teumaprosentin ollessa 48,2. Edellisen 
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrat-
tuna toimintatuottoja on kuitenkin 166.300 
euroa enemmän. 

Pysäköinninvalvonnan tuottojen kertymä 
on n. 180.400 euroa perässä elokuun lo-
pun talousarviosta, mutta tuloja on 23.400 
euroa enemmän edellisen vuoden vastaa-
vaan ajankohtaan verrattuna.  

Ympäristön tuottojen toteumaprosentti on 
41. Tuottojen toteuma on samalla tasolla 
vuoden 2021 elokuun lopun tilanteeseen 
verrattuna. Valvontamaksut kertyvät tyypil-
lisesti vasta loppuvuodesta, kun lupavel-
vollisten laitosten vuosiraportoinnit valmis-
tuva alkuvuoden aikana. 

Vastaavasti myös rakennus- ja ympäristö-
lautakunnan toimintakulut ovat toteutuneet 
alle talousarvion toteumaprosentin ollessa 
59,2%. Edellisen vuoden vastaavaan ai-
kaan verrattuna kuluja on kertynyt kuiten-
kin n. 44.700 euroa enemmän. 

Kes-
ken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2019 
= 213 ka-
lenteripv 

31.12.2018 
= 174 ka-
lenteripv 

31.12.2017 
= 126 ka-
lenteripv 

31.12.2018 
= x-10% 
kalenteripv, 
x pv/palve-
lussuhde 
Sijaiskulu-
jen puolitta-
minen 

 
Kuukausi-
raportit / 
toteuma-
tiedot 

Sairauspoissaolot 41 kalenteripv Kes-
ken 

 

3. Työtapa-
turmat 

31.12.2017 
= 0 kalen-
teripv 

31.12.2018 
= 0 kalen-
teripv 

31.12.2019 
= 0 kalen-
teripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Riskien kar-
toitus ja en-
nakointi. 
Riskien mi-
nimointi 

Kuukausi-
raportit / 
toteuma-
tiedot 

Ei työtapaturmia tammi-elokuussa 2022. 
Turvallisuuskävely suoritettu. 

Kes-
ken 

 

4. Henkilös-
tösuunni-
telma 

Vakituiset 
= 21 kpl 

Määräai-
kaiset = 0 
kpl  

Yhteensä 
= 21 kpl 

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

 
Henkilös-
töraportit / 
toteuma-
tiedot 

Tammi-huhtikuun aikana rekrytoitiin raken-
nusvalvontaan yksi työsuhteinen henkilö 
lupien tarkastukseen. Kaupunkilupapääl-
likkö irtisanoitui huhtikuun alusta ja virka 
on täyttämättä. Tämä on hidastanut sijais-
tamisen vuoksi etenkin ympäristönsuojelu-
asioiden käsittelyä. 

Kes-
ken 
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5. Asiakas-
tyytyväisyys 
ja asiakas-
lähtöisyys 

Kaupunki-
laisten tyy-
tyväisyys 
palveluihin 

Negatiivis-
ten asia-
kaspalaut-
teiden vä-
hentämi-
nen 

Asiakastyy-
tyväisyysky-
selyt 

Asiakas-
tyytyväi-
syysky-
selyn tu-
lokset 

Kohdennettuja asiakastyytyväisyysky-
selyitä ei ole vielä aloitettu. 

Asiakaspalautejärjestelmä on ollut 15.05. 
käytössä kolme vuotta. Yhteenveto palau-
tejärjestelmän tuloksista laaditaan lauta-
kuntien käsiteltäväksi. 

Kes-
ken 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 
2018 kyse-
lyn tulokset 

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

Toimenpi-
desuunnitel-
mien toteut-
taminen ja 
seuranta 

Kyselyn 
tulokset 

Työhyvnvointikyselyn (2021) perusteella 
työtyytyväisyys kaupunkiluvituksessa on 
hiukan parantunut. 

Kes-
ken 

 

 
  
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualu-
een tavoite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 

SOPIVASTI LÄHELLÄ 

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

Lupien ja il-
moitusten 
sähköisten 
palveluiden 
lisääminen 

Kaikki rakennusval-
vonnan luvat sähköi-
sen järjestelmän 
kautta. Trimblen säh-
köiset lupa- ja ilmoi-
tusmenettelyt käyt-
töön laajemmin 
myös ymp.suoje-
lussa. Pysäköinnin-
valvonnan oikai-
suvaatimukset ja py-
säköintiluvat sähköi-
sestä palvelusta. 

Käytössä olevien 
sähköisten lupa-, il-
moitus- ja oikai-
suvaatimusasioden 
määrä, kpl 

Syksyn 2022 jälkeen ei ole 
otettu käyttöön uusia sähköisiä 
lupamenettelyitä. Ympäristön-
suojelun lupien sähköistämi-
sessä on haasteita, kun lupaha-
kemukset ovat laajoja asiakirja-
kokonaisuuksia monine liittei-
neen, pienempien lupien ja il-
moitusmenetelyiden sähköistä-
mistä jatketaan. 

Kes-
ken 

 

Palveluprosessien 
selkeys ja asiakas-
lähtöisyys 

Viivytykse-
tön lupien 
käsittely 

Käsiteltävien asioi-
den seurantajärjes-
telmän kehittäminen 

Lupa-, ilmoitus- ja 
lausuntomäärät, 
kpl 

Rakennusvalvonnan, pysäköin-
ninvalvonnan, yleisten alueiden 
ja ympäristönsuojelun käsitellyt 
lupa- ja valvonta-asiat ovat liite-
taulukkona. Pysäköintivirhe-
maksujen määrä on edelleen 
laskussa. Siihen on vaikuttanut 
mm. keskustan alueen pysä-
köinnin vapauttaminen. Raken-
nusvalvonnan, ympäristönsuo-
jelun ja yleisten alueiden lupien, 
ilmoitusten ja muiden käsitelty-
jen asioiden määrä oli aikai-
sempien vuosien vastaavan 
jakson tasolla. Ympäristönsuo-
jelussa on otettu käyttöön myös 
asiakasneuvontakertojen tilas-
tointi (puhelut, s-postivastauk-
set, asiakaskäynnit). 

To-
teu-
tunut 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Ympäristö-
kasvatus ja 
luontokou-
lutoiminnan 
tukeminen 

Luontokoulun kum-
miluokkasopimus 

Toteutuneet luon-
tokoulu- ja kummi-
luokkapäivät, kpl 

Lukuvuoden 2022-2023 kummi-
luokat (11 kpl) valittiin elokuun 
lopussa 2021. Kummiluokilla on 
yhteensä 197 lasta. 

Touko-elokuu on koulujen ke-
sälomakausi, toukokuussa ku-
miluokkakäyntejä ei enää ollut. 
Luontokoulussa käyneiden 

To-
teu-
tunut 
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lasten kokonaismäärä (neljä 
tuntia tai enemmän) oli 285 
käyntikertaa. 

Suomenkielinen kiertävä luon-
tokoulutoiminta: 86 kävijää. 

Ruotsinkielinen kiertävä luonto-
koulu: 133 kävijää. 

Yhteensä luontokoulukävijöitä 
touko-elokuussa 2022: 504 kä-
vijää 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Rakenne-
tun ympä-
ristön siis-
teyden 
edistämi-
nen 

Katselmukset Roskaantumisil-
moitukset kpl 

Lautakunnan kat-
selmukset kpl 

Touko-elokuun 2022 aikana 
roskaantumistapauksia käsitel-
tiin kehotuksina tai siivousmää-
räyksinä 8 kpl. Lisäksi sähkö-
postitse tai puhelimitse hoidet-
tiin neuvonta-asioina 29 kpl jä-
telakiin liittyviä kyselyitä tai il-
moituksia. Lautakunnan katsel-
muksia ei tehty. 

To-
teu-
tunut 

 

ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 

Kokkolan talouden-
pito on vastuullista 

Ajantasai-
set taksat 

Lupa-, valvonta- ja 
pysäköintivirhemak-
sujen tarkistaminen 
ja pysäköintilupien 
hinnoittelu 

Maksujen toteuma-
tiedot, € 

Tammi-elokuun toteumassa 
maksutuotot ovat tavanomaista 
pienemmät. Ympäristönsuoje-
lussa valvontamaksut kertyvät 
tyypillisesti vasta loppuvuo-
desta, kun lupavelvollisten vuo-
siraportointi on valmistunut al-
kuvuoden aikana. 

To-
teu-
tunut 

 

  
Talousluvut 
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Tilastot 
 

Rakennusvalvonta 1.1.-
30.4.2022 

1.5.-
31.8.2022 

Rakennusluvat, yhteensä* 86 100 
- erilliset pientalot 13 10 
- rivi- ja ketjutalot 0 0 
- asuinkerrostalot 0 0 
- vapaa-ajanrakennukset 4 5 
- muut rakennukset 35 58 
Toimenpideluvat 45 75 
Purkuluvat ja -ilmoitukset 3 7 
Rakennusjärjestyksen mukaiset ilmoitukset 3 16 
Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut 20 16 
* sisältää kaikki rakennusluvat; uudisrakennukset, laajentamiset, korjaus- ja muutos-
työt ym.      
Pysäköinninvalvonta 1.1.-

30.4.2022 
1.5.-

31.8.2022 
Pysäköintivirhemaksut 1852 1950 
Ajoneuvosiirrot 3 3 
Yrityspysäköintiluvat 5 1 
Asukaspysäköintiluvat 59 2 
Pysäköintiluvat 10 2 
Kotihoidon pysäköintiluvat 25 1 
Lyhytaikaiset pysäköintiluvat 3 0 
Suulliset huomautukset ja ohjeistukset 463 550 
Katualueohjeistukset 4 18    
Yleisten alueiden luvat 1.1.-

30.4.2022 
1.5.-

31.8.2022 
Kaivuluvat 17 50 
Kadun tai muun yleisen alueen käyttölupa 11 28 
Yleisen alueen käyttölupa tapahtuman järjestämiseen 21 30 
Huleveden liitoslupa 1 4 
Yhdyskuntatekniset lausunnot 23 49 
Kioski- ja myyntipaikat 4 2 
Maa-alueen omistajan lupa sijoittamista varten 0 6 
Yleisten alueiden käyttö -ilmoitusmenettely 15 13 
Neuvonta, asiakaskäynnit, s-postivastaukset 254 279    
Ympäristönsuojelu  1.1.-

30.4.2022 
1.5.-
31.8.2022 

Käsitellyt luvat ja rekisteröinnit (YSL, Jätelaki) 12 7 
Käsitellyt luvat (Maa-aineslaki) 0 0 
Käsitellyt ilmoitukset (nitraatti-ilmoitus, meluilmoitus) 14 8 
Jätevesien johtamisluvat / vapautukset 21 27 
YVA- ja kaivosasiat, PIMA-asiat, muut AVI:n päätökset 23 19 
Viranomaislausunnot 16 23 
Käsitellyt valvonta-asiat (YSL, Jätelaki) 12 13 
Käsitellyt valvonta-asiat (Vesilaki) 17 12 
Käsitellyt valvonta-asiat (Maa-aineslaki) 3 2 
Maisematyöluvat ja -lausunnot 14 22 

     
Neuvonta, asiakaskäynnit, s-postivastaukset     
Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain asiat 148 111 
Vesiasiat, pohjavesiasiat ja jätevesiasiat 72 59 
Luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö 40 26 
Jätelakiin liittyvät asiat 21 29 
Ilmasto-asiat / kestävä kehitys 20 13 
Maankäyttö, YVA  ym. 21 10 
Ilmanlaadun tarkkailu yhteydenpito  16 12 
Ilmanlaadun tarkkailu mittausasemilla käynti 55 21 
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3.2.31 Pelastuslautakunta

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen Pelastuslaitos tuottaa pelastuslaissa säädetyt pelastustoimen palvelut 
alueellisina 11 kunnan alueelle. Pelastuslaissa säädettyjen pelastustoimen palveluiden tasosta päättää ylikunnallinen 
monijäseninen toimielin, pelastuslautakunta. Toimialan lakisääteisyydestä ja pelastuslaitosta velvoittavasta 
palvelutasopäätöksestä johtuen osavuosikatsauksessa tarkastellaan toimialan tavoitteiden toteutumista suhteessa 
palvelutasopäätöksen velvoitteisiin. Pelastuslaitoksen alueellisena toimijana tuloksia ei ole mahdollista peilata 
pelastusalueen yksittäisten kuntien strategioita vasten, niin Pelastuslaitos osaltaan toteuttaa kuntastrategioita 
huolehtimalla alueen asukkaiden ja elinkeinoelämän turvallisuuspalveluista. Osavuosikatsauksessa tarkastellaan 
palveluiden toteutumista myös niiltä osin, kun Pelastuslaitos on vastuussa yhteistoimintasopimukseen pohjautuen 
toiselle toimialalle tuotettavista palveluista, joka on hyvinvointialueille siirtymävaiheessa ensivastetoiminta sekä Soiten 
että Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän alueelle. 
 
 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1. – 31.8.2022 

Ehkäistyt onnettomuudet 

Rakenteellinen palonehkäisy on toteutunut palvelutasopäätöksen mukaisesti. Valvontatoiminta on valvontasuunnitelman 
mukaisesta tavoitteista jonkin verran jäljessä, resurssipulasta johtuen. Toimintamalleina on asiakirja- ja kohdevalvonta. 
Yleisötilaisuuksien järjestäminen on käynnistynyt korona-ajan jälkeen, pelastuslaitos osallistuu omalta osaltaan 
tilaisuuksien turvallisuusvalvontaan. 

Pelastetut ihmiset ja pelastettu omaisuus 

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika on toteutunut pääsääntöisesti palvelutasopäätöksen ja valtakunnallisten 
tulostavoitteiden mukaisesti. Toholammin keskustan II-riskiluokan ruudun tavoittaminen ei ole toteutunut 
palvelutasopäätöksen mukaisesti. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan uusi paloasema lähtökohtaisesti kyseisen ruudun 
alueelta. 

Hälytystehtävien määrä on ollut hieman kahta edellisvuotta korkeampi. Rakennuspaloissa uhatun omaisuuden ja 
vahinkojen määrä on ollut keskimääräistä suurempi. Henkilövahingot onnettomuuksissa ja pelastuslaitoksen pelastamien 
henkilöiden määrät ovat olleet tavanomaisella tasolla. Maastopalojen määrä ja vahingot ovat jääneet alhaisiksi. 

Ajankohtaista 

Uusin huolto- ja toimintatapojen käyttöönotto jatkuu edelleen Kokkolan paloaseman valmistuttua aivan vuoden 2021 
lopussa.  Pelastustoiminnan johtamisvalmiudet ovat olleet tarvittaessa myös käytettävissä kuntien tukemiseen 
yhteiskunnan vakavissa häiriötilanteissa. Pelastusalueen kunnat ja yhteistyöviranomaiset ovat pelastuslaitoksen 
kutsumina osallistuneet KP alueturvan turvallisuusverkon kautta järjestettyihin videokokouksiin lähes viikoittain.  

Pelastuslaitos jatkaa vastuullista taloudenhoitoa aiempien vuosien tapaan huolehtien kuitenkin pelastuslain mukaisista 
velvoitteista palvelutasopäätöksessä säädetyn mukaisesti. Pelastustoimi on mukana hyvinvointialueiden (Keski-
Pohjanmaa ja Pohjanmaa) –valmistelussa, jossa vuoden 2023 alussa Sote ja Pela liittyvät yhteiseen organisaatioon.  
Pelastuslaitoksen henkilöresurssit ovat niukat erityisesti lakisääteisten suunnitteluvelvoitteiden ja hyvinvointialueiden 
valmistelun hoitamiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Osavuosikatsaus 2022 
Kokkolan kaupunki

 97

Talousluvut 
 
Palvelujen ostoihin varattujen määrärahojen toteuma on budjetoitua selvästi alhaisempi, koska suunnitellut ICT-
järjestelmien uudistukset eivät ole toteutuneet alkuperäisessä aikataulussa. Henkilöstökuluissa sopimushenkilöstön 
korvausjärjestelmän uudistus on osoittautunut kustannusvaikutuksiltaan ennakoitua edullisemmaksi ja varallaolo ei ole 
toteutunut suunnitellussa laajuudessa. Maastopaloihin liittyvät työtunnit jäivät tavanomaista pienemmiksi. 
 
 

 
 

TA 2022 + 
muutos

Toteutuma 
2022

Toteuma % 
TA

Muutos % 
22/21

Toteutuma 
kumul. 

2021

TP 2021

Myyntituotot 11 684 925 € 7 748 509 € 66,3 % -5,9 % 8 232 999 € 11 434 547 €
Maksutuotot 271 700 € 94 775 € 34,9 % 35,2 % 70 081 € 160 333 €
Tuet ja  avustukset       
Muut toimintatuotot 10 800 € 75 534 € 699,4 % 107,7 % 36 360 € 91 052 €
Valmistus  omaan käyttöön       

TOIMINTATUOTOT 11 967 425 € 7 918 817 € 66,2 % -5,0 % 8 339 440 € 11 685 932 € 
Henki löstökulut -7 406 976 € -4 220 051 € 57,0 % -18,5 % -5 180 507 € -7 886 150 €
Palvelujen ostot -1 689 419 € -686 700 € 40,6 % -13,2 % -790 715 € -1 490 434 €
Aineet, tarvikkeet ja  tavarat -607 035 € -395 768 € 65,2 % 23,8 % -319 710 € -609 060 €
Avustukset -59 700 € -23 843 € 39,9 % 23,9 % -19 241 € -56 881 €
Muut toimintakulut -2 204 295 € -1 396 720 € 63,4 % 26,8 % -1 101 925 € -1 643 408 €

TOIMINTAKULUT -11 967 425 € -6 723 082 € 56,2 % -9,3 % -7 412 099 € -11 685 932 €

TOIMINTAKATE 0 € 1 195 735 € 298933668,6 % 28,9 % 927 341 € 0 €
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3.2.32 Kokkolan vesi   

 

Yleiset tavoitteet 
 

Yleiset ta-
voitteet 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 toteutumi-
sen säännöllinen seu-
ranta ja arviointi. 

Talousar-
viossa py-
syminen 

Tulojen toteuma on 7,2 
% pienempi, kuin 8 kk / 
v. 2021. Tämä johtuu lä-
hinnä siitä, että liittymis-
maksutuloja ei ole vielä 
laskutettu v. 2022. Me-
nojen toteuma on 6,5 % 
pienempi, kuin 8 kk / v. v. 
2021. 

Kes-
ken 

 

2. Sairaus-
poissaolot 

31.12.2017 = 
985 kalenteripv 

31.12.2018 = 
289 kalenteripv 

31.12.2019 = 
513 kalenteripv 

31.12.2020 = 
271 kalenteripv 

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

Henkilöstön työhyvin-
voinnin tukeminen ja 
sairauspoissaolojen 
seuranta. 

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä 

Sairauspoissaolot 
8/2022 12,45 kpv/tt 
(8/2021 7,20 kpv/tt) 

Kes-
ken 

 

3. Työtapatur-
mat 

31.12.2017 = 
45 kalenteripv 

31.12.2018 = 2 
kalenteripv 

31.12.2019 = 
28 kalenteripv 

31.12.2020 = 
51 kalenteripv 

Työtapatur-
mia ei ta-
pahdu 

Työturvallisuudesta 
huolehtiminen turvalli-
suussuunnittelulla ja 
huolellisilla työkäytän-
nöillä. 

Työtapa-
turmien 
määrä 

Työtapaturmia ei ole ta-
pahtunut 

To-
teu-
tunut 

 

4. Henkilöstö-
suunnitelma 

Kts. yllä Henkilöstö-
suunnitel-
massa py-
syminen, 
määräai-
kaisten vä-
hentyminen 

Henkilöstösuunnitel-
man noudattaminen 

Henkilös-
tömäärä 

Kokkolan Veden organi-
saatio ja toimintasääntö 
on päivitetty. 

Kes-
ken 

 

5. Asiakastyy-
tyväisyys ja 
asiakaslähtöi-
syys 

Kaupunkilais-
ten tyytyväi-
syys palvelui-
hin 

Negatiivis-
ten asiakas-
palautteiden 
vähentämi-
nen 

Huomioidaan asiakas-
palautteet toiminnan 
kehittämisessä. 

Asiakas-
palauttei-
den määrä 

Asiakastyytyväisyysky-
selyn laadinta on aloi-
tettu.  

Kes-
ken 

 

6. Työtyyty-
väisyys 

Vuoden 2018 
kyselyn tulok-
set 

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

Työhyvinvointikyseslyn 
tulosten johdosta tehtä-
vät toimenpiteet 

Toimenpi-
teiden 
seuranta 

Työhyvinvointityöryhmä 
on perustettu ja ryhmä 
on kokoontunut. 

Vuoden 2021 työhyvin-
vointikyselyyn perustuva 
työhyvinvointisuunni-
telma on laadittu. 

Kes-
ken 

 

 
  
Strategian toimeenpano 
 

Kaupunkistrate-
gian tavoite 

Vastuualueen ta-
voite 

Vastuualueen toi-
menpide Mittari Toteuma 31.8 Tila 
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SOPIVASTI LÄHELLÄ 

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

Digitalisaation ke-
hittäminen 

Etäluettavien vesi-
mittareiden lisäämi-
nen, verkostojen 
mallinnukset, säh-
köisen asiakaspal-
velun lisääminen 

Vaihdetut mittarit, 
kpl 

Mallinnukset val-
mis, kyllä/ei 

Sähköisen työnoh-
jauksen rakentami-
nen valmis, kyllä/ei 

Vuoden 2022 suunniteltu 
mittareiden vaihto aloite-
taan syys- lokakuussa. 

Verkostomallit on otettu 
käyttöön.  

Sähköisen työnohjauk-
sen (Buildie) käyttö on 
aloitettu. Alkukoulutus on 
pidetty. 

UTG:n huolto- ja kunnos-
sapitotyöka- lu on otettu 
käyttöön. 

Kes-
ken 

 

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Karhinkankaan ve-
denhankintapro-
sessin eteenpäin 
vieminen 

Vedenhankintalu-
van saaminen 

Vedenhankintalupa Vedenhankintalu- van 
viimeistely on käynnissä. 
Lupahakemus jätetään 
AVI:n käsittelyyn syys-
kuussa.  

Kes-
ken 

 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Patamäen veden-
puhdistuslaitoksen 
kehittäminen 

Uusi vedenpuhdis-
tuslaitos 

Laitoksen suunnit-
telu 

Laitoksen rakenta-
minen 

Laitoksen rakennesuun-
nittelu on käynnissä. Ra-
kennuslupa-prosessi on 
käynnistetty (poikkeami-
nen + rak.lupa). 

Kes-
ken 

 

Asukkaiden tervey-
den ja hyvinvoinnin 
edistäminen 

Vuotovesien vä-
hentäminen ja toi-
mintavarmuuden 
parantaminen 

VJ- ja JV-verkosto-
jen rakentaminen 

Rakennetut putki-
metrit 

VJ 3850 m 

JV 1420 m 

Kes-
ken 

 
ONNISTUMME YHDESSÄ 

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI 
 
Talousluvut 
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LIITTEET
Toteumavertailu, kaupunki ilman liikelaitoksia

(1000) TA 2022 + 
muutos 

Toteutuma  
2022 

Toteuma %  
TA 

Muutos %  
22/21 

Toteutuma 
kumul.  

2021 

TP 2021 

Myyntituotot 38 146 € 24 689 € 65 % -1 % 24 912 € 37 879 € 
Maksutuotot 5 524 € 3 437 € 62 % 5 % 3 275 € 5 175 € 
Tuet ja avustukset 1 656 € 2 747 € 166 % 12 % 2 458 € 4 295 € 
Muut toimintatuotot 39 419 € 27 489 € 70 % 6 % 25 950 € 38 660 € 
Valmistus omaan käyttöön 1 932 € 246 € 13 % -12 % 280 € 1 775 € 
TOIMINTATUOTOT 86 677 € 58 608 € 68 % 3 % 56 874 € 87 784 € 
Henkilöstökulut -102 113 € -68 844 € 67 % 1 % -68 452 € -101 515 € 
Palvelujen ostot -229 831 € -154 736 € 67 % 4 % -148 098 € -225 355 € 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 762 € -8 750 € 69 % 9 % -8 059 € -13 550 € 
Avustukset -10 910 € -6 923 € 63 % -1 % -6 970 € -11 218 € 
Muut toimintakulut -36 929 € -23 869 € 65 % 8 % -22 143 € -33 617 € 
TOIMINTAKULUT -392 544 € -263 122 € 67 % 4 % -253 722 € -385 255 € 
              
TOIMINTAKATE -305 867 € -204 514 € 67 % 4 % -196 848 € -297 471 € 
              
Kunnan tulovero 175 600 € 123 570 € 70 % 3 % 119 787 € 171 522 € 
Kiinteistövero 14 696 € 8 325 € 57 % 5 % 7 923 € 16 074 € 
Osuus yhteisöveron tuotosta 19 443 € 18 649 € 96 % 6 % 17 574 € 24 651 € 
VEROTULOT 209 739 € 150 543 € 72 % 4 % 145 283 € 212 247 € 
Yleinen valtionosuus 108 857 € 73 246 € 67 % 5 % 69 794 € 104 686 € 
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus -900 € -713 € 79 % 9 % -656 € -1 356 € 
Muut valtionosuudet yht. 0 € -151 €   -69 % -490 € -736 € 
VALTIONOSUUDET 107 957 € 72 382 € 67 % 5 % 68 647 € 102 594 € 
Korkotuotot 68 € 29 € 43 % 38 % 21 € 102 € 
Muut rahoitustuotot 3 070 € 2 826 € 92 % 81 % 1 562 € 2 456 € 
Korkokulut -2 410 € -1 244 € 52 % -6 % -1 325 € -2 714 € 
Muut rahoituskulut -20 € -121 € 604 % 100 % -60 € -74 € 
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 708 € 1 490 € 211 % 652 % 198 € -231 € 
              
VUOSIKATE 12 537 € 19 901 € 159 % 15 % 17 281 € 17 140 € 
              
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -13 506 € -8 451 € 63 % 6 % -7 946 € -12 016 € 
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 0 € 0 €     0 € 212 € 
              
TULOS -969 € 11 450 € -1182 % 23 % 9 335 € 5 336 € 
              
POISTOERON MUUTOS 128 € 129 € 101 % -1 % 130 € 195 € 
VARAUSTEN MUUTOS 200 € 0 € 0 %   0 € -294 € 
RAHASTOJEN MUUTOS 0 € 0 €     0 € -750 € 

       
              
YLI-/ALIJÄÄMÄ -641 € 11 578 € -1807 % 22 % 9 465 € 4 487 € 
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Toteumavertailu, Kokkolan Vesi

(1000) TA 2022 + 
muutos 

Toteutuma  
2022 

Toteuma %  
TA 

Muutos %  
22/21 

Toteutuma 
kumul.  

2021 

TP 2021 

Myyntituotot 8 501 € 5 103 € 60 % -7 % 5 499 € 8 193 € 
Maksutuotot             
Tuet ja avustukset 0 € 0 €     0 € 25 € 
Muut toimintatuotot 12 € 6 € 47 % -58 % 13 € 20 € 
Valmistus omaan käyttöön 100 € 24 € 24 % 32 % 18 € 37 € 
TOIMINTATUOTOT 8 613 € 5 132 € 60 % -7 % 5 531 € 8 275 € 
Henkilöstökulut -2 185 € -1 381 € 63 % -2 % -1 409 € -2 091 € 
Palvelujen ostot -1 160 € -508 € 44 % -21 % -644 € -1 040 € 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 136 € -662 € 58 % -3 % -683 € -1 132 € 
Avustukset             
Muut toimintakulut -82 € -52 € 64 % 10 % -47 € -77 € 
TOIMINTAKULUT -4 561 € -2 603 € 57 % -6 % -2 784 € -4 340 € 
              
TOIMINTAKATE 4 051 € 2 529 € 62 % -8 % 2 747 € 3 935 € 
              
Korkotuotot 160 € 102 € 64 % 6 % 96 € 163 € 
Muut rahoitustuotot 35 € 13 € 37 % 0 % 13 € 17 € 
Korkokulut -28 € -2 € 7 % -85 % -14 € -16 € 
Muut rahoituskulut -500 € -333 € 67 % 0 % -334 € -500 € 
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -333 € -221 € 66 % -8 % -239 € -337 € 
              
VUOSIKATE 3 718 € 2 308 € 62 % -8 % 2 508 € 3 598 € 
              
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 603 € -1 739 € 67 % 1 % -1 721 € -2 593 € 
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT             
              
TULOS 1 116 € 568 € 51 % -28 % 787 € 1 005 € 
              
POISTOERON MUUTOS 190 € 126 € 67 % 0 % 126 € 189 € 
VARAUSTEN MUUTOS             
RAHASTOJEN MUUTOS             
              
YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 305 € 695 € 53 % -24 % 913 € 1 194 € 
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Toteumavertailu, kaupunki ja Kokkolan Vesi

(1000) TA 2022 + 
muutos 

Toteutuma  
2022 

Toteuma %  
TA 

Muutos %  
22/21 

Toteutuma 
kumul.  

2021 

TP 2021 

Myyntituotot 21 187 € 12 864 € 61 % -10 % 14 230 € 21 550 € 
Maksutuotot 5 467 € 3 398 € 62 % 5 % 3 246 € 5 069 € 
Tuet ja avustukset 1 656 € 2 745 € 166 % 12 % 2 457 € 4 313 € 
Muut toimintatuotot 13 596 € 9 645 € 71 % 4 % 9 245 € 13 521 € 
Valmistus omaan käyttöön 2 032 € 270 € 13 % -9 % 298 € 1 812 € 
TOIMINTATUOTOT 43 939 € 28 922 € 66 % -2 % 29 476 € 46 265 € 
Henkilöstökulut -104 297 € -70 225 € 67 % 1 % -69 861 € -103 606 € 
Palvelujen ostot -205 273 € -138 188 € 67 % 4 % -132 582 € -202 010 € 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 503 € -9 262 € 69 % 8 % -8 584 € -14 282 € 
Avustukset -10 910 € -6 920 € 63 % -1 % -6 970 € -11 212 € 
Muut toimintakulut -11 772 € -6 312 € 54 % 13 % -5 579 € -8 691 € 
TOIMINTAKULUT -345 754 € -230 907 € 67 % 3 % -223 576 € -339 800 € 
              
TOIMINTAKATE -301 815 € -201 985 € 67 % 4 % -194 101 € -293 535 € 
              
Kunnan tulovero 175 600 € 123 570 € 70 % 3 % 119 787 € 171 522 € 
Kiinteistövero 14 696 € 8 325 € 57 % 5 % 7 923 € 16 074 € 
Osuus yhteisöveron tuotosta 19 443 € 18 649 € 96 % 6 % 17 574 € 24 651 € 
VEROTULOT 209 739 € 150 543 € 72 % 4 % 145 283 € 212 247 € 
Yleinen valtionosuus 108 857 € 73 246 € 67 % 5 % 69 794 € 104 686 € 
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus -900 € -713 € 79 % 9 % -656 € -1 356 € 
Muut valtionosuudet yht. 0 € -151 €   -69 % -490 € -736 € 
VALTIONOSUUDET 107 957 € 72 382 € 67 % 5 % 68 647 € 102 594 € 
Korkotuotot 68 € 34 € 50 % 39 % 24 € 106 € 
Muut rahoitustuotot 2 605 € 2 505 € 96 % 102 % 1 241 € 1 973 € 
Korkokulut -2 278 € -1 149 € 50 % -8 % -1 246 € -2 572 € 
Muut rahoituskulut -20 € -121 € 605 % 99 % -61 € -75 € 
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 375 € 1 269 € 339 % -3157 % -41 € -568 € 
              
VUOSIKATE 16 255 € 22 209 € 137 % 12 % 19 789 € 20 738 € 
              
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -16 108 € -10 191 € 63 % 5 % -9 667 € -14 609 € 
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 0 € 0 €     0 € 212 € 
              
TULOS 147 € 12 018 € 8171 % 19 % 10 122 € 6 341 € 
              
POISTOERON MUUTOS 318 € 255 € 80 % 0 % 256 € 384 € 
VARAUSTEN MUUTOS 200 € 0 € 0 %   0 € -294 € 
RAHASTOJEN MUUTOS 0 € 0 €     0 € -750 € 
              
YLI-/ALIJÄÄMÄ 665 € 12 273 € 1847 % 18 % 10 378 € 5 681 € 
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Rahoituslaskelma, kaupunki ilman liikelaitoksia

    1 - 8 / 2022    1 - 8 / 2021 

           
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta          
Tulorahoitus          

 Vuosikate 19 900 934,31     17 280 984,12    

 Satunnaiset erät 0,00     0,00    

 Tulorahoituksen korjauserät -2 460 566,28  17 440 368,03   -1 432 019,77  15 848 964,35  

Investoinnit          

 Käyttöomaisuus investoinnit -9 821 093,07     -8 379 475,42    

 Rahoitusosuudet investoinnit 352 384,00     415 433,96    

 Käyttöomaisuus myyntitulot 4 087 389,25  -5 381 319,82   1 707 459,00  -6 256 582,46  

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta   12 059 048,21     9 592 381,89  

           
Rahoitustoiminnnan kassavirta          
Antolainauksen muutokset          

 Antolainauksen lisäykset 0,00     -20 000,00    

 Antolainauksen vähennykset 100 000,00  100 000,00   0,00  -20 000,00  

Lainakannan muutokset          

 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 41 000 000,00     53 200 000,00    

 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00     0,00    

 Lyhytaikaisten lainojen muutos -16 028 500,26  24 971 499,74   -41 124 313,38  12 075 686,62  

Oman pääoman muutokset  0,00    0,00  
Muut maksuvalmiuden muutokset          

 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 77 416,10     33 879,02    

 Vaihto-omaisuuden muutokset -55 727,29     10 298,97    

 Pitkäaikaisten saamisten muutos 15 652,11     18 650,00    

 Lyhytaikaisten saamisten muutos -3 434 194,73     -1 968 446,66    

 Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos -5 238 134,97  -8 634 988,78   -7 814 322,85  -9 719 941,52  

Rahoitustoiminnnan nettokassavirta   16 436 510,96     2 335 745,10  

           
Kassavarojen muutos   28 495 559,17     11 928 126,99  

           
Kassavarojen muutos          

 Kassavarat 31.8. 40 940 316,09     55 456 753,81    

 Kassavarat 1.1. -12 444 756,92  28 495 559,17   -43 528 626,82  11 928 126,99  

           

    0,00     0,00  
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Rahoituslaskelma, Kokkolan Vesi

    1 - 8 / 2022    1 - 8 / 2021 

           
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta          
Tulorahoitus          

 Vuosikate 2 307 894,86     2 507 541,91    

 Satunnaiset erät      0,00    

 Tulorahoituksen korjauserät 0,00  2 307 894,86   0,00  2 507 541,91  

Investoinnit          

 Käyttöomaisuus investoinnit -890 477,60     -1 294 206,96    

 Rahoitusosuudet investoinnit -31,40     18 864,54    

 Käyttöomaisuus myyntitulot 0,00  -890 509,00   0,00  -1 275 342,42  

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta   1 417 385,86     1 232 199,49  

           
Rahoitustoiminnnan kassavirta          
Antolainauksen muutokset          

 Antolainauksen lisäykset 0,00     0,00    

 Antolainauksen vähennykset 0,00  0,00   0,00  0,00  

Lainakannan muutokset          

 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00     0,00    

 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00     0,00    

 Lyhytaikaisten lainojen muutos -400 000,00  -400 000,00   -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 -1 110 762,77     -2 825 234,66    

 Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos -325 888,98  -1 436 651,75   1 041 192,35  -1 784 042,31  

Rahoitustoiminnnan nettokassavirta   -1 836 651,75     -2 384 042,31  

           
Kassavarojen muutos   -419 265,89     -1 151 842,82  

           
Kassavarojen muutos          

 Kassavarat 31.8. 16 522 638,01     15 493 759,59    

 Kassavarat 1.1. -16 941 903,90  -419 265,89   -16 645 602,41  -1 151 842,82  

           

    -0,00     0,00  
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Rahoituslaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi

    1 - 8 / 2022    1 - 8 / 2021 

    ,      
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta          
Tulorahoitus          

 Vuosikate 22 208 563,89     19 788 525,71    

 Satunnaiset erät 0,00     0,00    

 Tulorahoituksen korjauserät -2 460 566,28  19 747 997,61   -1 432 019,77  18 356 505,94  

Investoinnit          

 Käyttöomaisuus investoinnit -10 711 570,67     -9 673 682,38    

 Rahoitusosuudet investoinnit 352 352,60     434 298,50    

 Käyttöomaisuus myyntitulot 4 087 389,25  -6 271 828,82   1 707 459,00  -7 531 924,88  

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta   13 476 168,79     10 824 581,06  

           
Rahoitustoiminnnan kassavirta          
Antolainauksen muutokset          

 Antolainauksen lisäykset 0,00     -20 000,00    

 Antolainauksen vähennykset 100 000,00  100 000,00   0,00  -20 000,00  

Lainakannan muutokset          

 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 41 000 000,00     53 200 000,00    

 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00     0,00    

 Lyhytaikaisten lainojen muutos -16 428 500,26  24 571 499,74   -41 724 313,38  11 475 686,62  

Oman pääoman muutokset  0,00     0,00  
Muut maksuvalmiuden muutokset          

 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 77 416,10     33 879,02    

 Vaihto-omaisuuden muutokset -55 727,29     10 298,97    

 Pitkäaikaisten saamisten muutos 15 652,11     18 650,00    

 Lyhytaikaisten saamisten muutos -1 972 239,97     -2 441 212,17    

 Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos -7 360 687,01  -9 295 586,06   -7 735 710,42  -10 114 094,60  

Rahoitustoiminnnan nettokassavirta   15 375 913,68     1 341 592,02  

           
Kassavarojen muutos   28 852 082,47     12 166 173,08  

           
Kassavarojen muutos          

 Kassavarat 31.8. 41 338 452,59     55 752 730,47    

 Kassavarat 1.1. -12 486 370,12  28 852 082,47   -43 586 557,39  12 166 173,08  

           

    0,00     0,00  
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Taselaskelma, kaupunki (ulkoinen / sisäinen)

Tili(T) 1.1.2022 Muutos 31.8.2022 
Tietokoneohjelmistot 1 460 509,85  -202 096,19  1 258 413,66  
Muut pitkävaikutteiset menot 2 086 842,63  -297 035,88  1 789 806,75  
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ 3 547 352,48  -499 132,07  3 048 220,41  
Maa- ja vesialueet 52 758 852,60  1 016 824,62  53 775 677,22  
Rakennukset 133 869 280,48  -5 255 344,59  128 613 935,89  
Kiinteät rakenteet ja laitteet 56 166 289,25  -808 135,63  55 358 153,62  
Koneet ja kalusto 2 953 488,09  -343 572,51  2 609 915,58  
Muut aineelliset hyödykkeet 1 902 331,34  -270,81  1 902 060,53  
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 654 536,25  4 221 839,41  8 876 375,66  
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ 252 304 778,01  -1 168 659,51  251 136 118,50  
Osakkeet ja osuudet 174 927 485,14  1 058 380,83  175 985 865,97  
Muut lainasaamiset 8 844 445,34  -100 000,00  8 744 445,34  
Muut saamiset 397 340,80  0,00  397 340,80  
Sijoitukset YHTEENSÄ 184 169 271,28  958 380,83  185 127 652,11  
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 440 021 401,77  -709 410,75  439 311 991,02  
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ 1 324 950,33  -30 000,00  1 294 950,33  
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ 239 503,05  55 727,29  295 230,34  
Saamiset YHTEENSÄ 8 604 494,25  3 418 542,62  12 023 036,87  
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ 12 444 756,92  28 495 559,17  40 940 316,09  
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 21 288 754,22  31 969 829,08  53 258 583,30  
VASTAAVAA yhteensä 462 635 106,32  31 230 418,33  493 865 524,65  
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 6 576 807,17  0,00  6 576 807,17  
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ 6 944 739,41  0,00  6 944 739,41  
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ 0,00  11 578 343,15  11 578 343,15  
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 160 477 174,26  11 578 343,15  172 055 517,41  
Poistoero YHTEENSÄ 3 784 545,13  -128 705,69  3 655 839,44  
Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ 24 640 100,58  0,00  24 640 100,58  
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ 28 424 645,71  -128 705,69  28 295 940,02  
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 69 000,00  0,00  69 000,00  
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 2 965 270,36  47 416,10  3 012 686,46  
Joukkovelkakirjalainat 30 000 000,00  0,00  30 000 000,00  
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 164 670 785,00  41 000 000,00  205 670 785,00  
Lainat julkisyhteisöiltä 12 523,09  0,00  12 523,09  
Lainat muilta luotonantajilta 3 027,38  0,00  3 027,38  
Muut velat 712 858,52  -19 765,04  693 093,48  
Pitkäaikainen YHTEENSÄ 195 399 193,99  40 980 234,96  236 379 428,95  
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 30 615 527,00  -16 008 501,00  14 607 026,00  
Lainat julkisyhteisöiltä 16 992,92  -19 999,26  -3 006,34  
Saadut ennakot 0,00  2 572 452,25  2 572 452,25  
Ostovelat 8 815 734,35  -6 936 879,69  1 878 854,66  
Muut velat 18 585 329,52  2 570 816,23  21 156 145,75  
Siirtovelat 17 266 238,21  -3 424 758,72  13 841 479,49  
Lyhytaikainen YHTEENSÄ 75 299 822,00  -21 246 870,19  54 052 951,81  
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 270 699 015,99  19 733 364,77  290 432 380,76  
VASTATTAVAA yhteensä 462 635 106,32  31 230 418,33  493 865 524,65  

 0,00  0,00  0,00  
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Taselaskelma, Kokkolan Vesi

Tili(T) 1.1.2022 Muutos 31.8.2022 
Aineettomat oikeudet 755 099,00  -60 595,37  694 503,63  
Muut pitkävaikutteiset menot 27 137,43  -6 104,08  21 033,35  
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ 782 236,43  -66 699,45  715 536,98  
Maa- ja vesialueet 87 868,44  0,00  87 868,44  
Rakennukset 6 506 544,60  -288 357,18  6 218 187,42  
Kiinteät rakenteet ja laitteet 27 520 831,47  -447 408,14  27 073 423,33  
Koneet ja kalusto 199 272,80  -46 466,47  152 806,33  
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ 34 314 517,31  -782 231,79  33 532 285,52  
Osakkeet ja osuudet 68 000,00  0,00  68 000,00  
Sijoitukset YHTEENSÄ 68 000,00  0,00  68 000,00  
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 35 164 753,74  -848 931,24  34 315 822,50  
Lyhytaikaiset saamiset 571 284,08  1 110 762,77  1 682 046,85  
Saamiset YHTEENSÄ 571 284,08  1 110 762,77  1 682 046,85  
Rahat ja Pankkisaamiset 16 941 903,90  -419 265,89  16 522 638,01  
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ 16 941 903,90  -419 265,89  16 522 638,01  
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 17 513 187,98  691 496,88  18 204 684,86  
VASTAAVAA yhteensä 52 677 941,72  -157 434,36  52 520 507,36  
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 22 790 992,47  0,00  22 790 992,47  
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ 22 790 992,47  0,00  22 790 992,47  
Tilikauden yli-/alijäämä 0,00  694 740,30  694 740,30  
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ 0,00  694 740,30  694 740,30  
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 45 617 568,94  694 740,30  46 312 309,24  
Poistoero 3 529 714,29  -126 285,68  3 403 428,61  
Poistoero YHTEENSÄ 3 529 714,29  -126 285,68  3 403 428,61  
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ 3 529 714,29  -126 285,68  3 403 428,61  
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 000 000,00  0,00  2 000 000,00  
Muut velat 31 616,16  0,00  31 616,16  
Pitkäaikainen YHTEENSÄ 2 031 616,16  0,00  2 031 616,16  
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 800 000,00  -400 000,00  400 000,00  
Ostovelat 379 636,39  -323 680,17  55 956,22  
Muut velat 4 372,91  -2 208,81  2 164,10  
Siirtovelat 315 033,03  0,00  315 033,03  
Lyhytaikainen YHTEENSÄ 1 499 042,33  -725 888,98  773 153,35  
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 530 658,49  -725 888,98  2 804 769,51  
VASTATTAVAA yhteensä 52 677 941,72  -157 434,36  52 520 507,36  

 0,00  0,00  0,00  
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Taselaskelma, koko kaupunki (ulkoinen)

Tili(T) 1.1.2022 Muutos 31.8.2022 
Aineettomat oikeudet 755 099,00  -60 595,37  694 503,63  
Tietokoneohjelmistot 1 460 509,85  -202 096,19  1 258 413,66  
Muut pitkävaikutteiset menot 2 113 980,06  -303 139,96  1 810 840,10  
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ 4 329 588,91  -565 831,52  3 763 757,39  
Maa- ja vesialueet 52 846 721,04  1 016 824,62  53 863 545,66  
Rakennukset 140 375 825,08  -5 543 701,77  134 832 123,31  
Kiinteät rakenteet ja laitteet 83 687 120,72  -1 255 543,77  82 431 576,95  
Koneet ja kalusto 3 152 760,89  -390 038,98  2 762 721,91  
Muut aineelliset hyödykkeet 1 902 331,34  -270,81  1 902 060,53  
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 654 536,25  4 221 839,41  8 876 375,66  
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ 286 619 295,32  -1 950 891,30  284 668 404,02  
Osakkeet ja osuudet 152 168 908,67  1 058 380,83  153 227 289,50  
Muut lainasaamiset 8 844 445,34  -100 000,00  8 744 445,34  
Muut saamiset 397 340,80  0,00  397 340,80  
Sijoitukset YHTEENSÄ 161 410 694,81  958 380,83  162 369 075,64  
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 452 359 579,04  -1 558 341,99  450 801 237,05  
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ 1 324 950,33  -30 000,00  1 294 950,33  
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ 239 503,05  55 727,29  295 230,34  
Saamiset YHTEENSÄ 9 175 778,33  1 956 587,86  11 132 366,19  
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ 12 486 370,12  28 852 082,47  41 338 452,59  
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 21 901 651,50  30 864 397,62  52 766 049,12  
VASTAAVAA yhteensä 475 586 180,87  29 276 055,63  504 862 236,50  
Peruspääoma 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 6 576 807,17  0,00  6 576 807,17  
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ 29 735 731,88  0,00  29 735 731,88  
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ 0,00  12 272 818,17  12 272 818,17  
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 183 268 166,73  12 272 818,17  195 540 984,90  
Poistoero YHTEENSÄ 7 314 259,42  -254 991,37  7 059 268,05  
Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ 24 640 100,58  0,00  24 640 100,58  
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ 31 954 360,00  -254 991,37  31 699 368,63  
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 69 000,00  0,00  69 000,00  
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 2 965 270,36  47 416,10  3 012 686,46  
Joukkovelkakirjalainat 30 000 000,00  0,00  30 000 000,00  
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 166 670 785,00  41 000 000,00  207 670 785,00  
Lainat julkisyhteisöiltä 12 523,09  0,00  12 523,09  
Lainat muilta luotonantajilta 3 027,38  0,00  3 027,38  
Muut velat 744 474,68  -19 765,04  724 709,64  
Pitkäaikainen YHTEENSÄ 197 430 810,15  40 980 234,96  238 411 045,11  
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 31 415 527,00  -16 408 501,00  15 007 026,00  
Lainat julkisyhteisöiltä 16 992,92  -19 999,26  -3 006,34  
Ostovelat 9 195 370,74  -7 260 559,86  1 934 810,88  
Muut velat 1 689 411,73  3 344 396,61  5 033 808,34  
Siirtovelat 17 581 271,24  -3 424 758,72  14 156 512,52  
Lyhytaikainen YHTEENSÄ 59 898 573,63  -23 769 422,23  36 129 151,40  
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 257 329 383,78  17 210 812,73  274 540 196,51  
VASTATTAVAA yhteensä 475 586 180,87  29 276 055,63  504 862 236,50  

 0,00  0,00  0,00  
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Toimintakate / toimielin investoinnit

  TA 2022 + 
muutos 

Toteutuma  
2022 

Toteuma 
%  

TA 

Muutos 
%  

22/21 

Toteutuma 
kumul.  

2021 

TP 2021 

TOIMINTATUOTOT 3 300 000 € 2 860 436 € 87 % 68 % 1 707 459 € 2 171 356 € 
TOIMINTAKULUT -4 020 000 € -2 634 656 € 66 % 583 % -385 906 € -10 836 388 € 
KAUPUNGINHALLITUS INV. -720 000 € 225 781 € -31 % -83 % 1 321 554 € -8 665 032 € 
TOIMINTATUOTOT         
TOIMINTAKULUT -735 000 € -314 022 € 43 % 2 % -308 846 € -898 319 € 
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA -735 000 € -314 022 € 43 % 2 % -308 846 € -898 319 € 
TOIMINTATUOTOT 170 000 € 120 000 € 71 %   0 € 182 742 € 
TOIMINTAKULUT -911 000 € -383 942 € 42 % 87 % -205 866 € -691 371 € 
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA -741 000 € -263 942 € 36 % 28 % -205 866 € -508 629 € 
TOIMINTATUOTOT 0 € 1 226 953 €     0 € 23 067 € 
TOIMINTAKULUT -15 640 750 € -6 256 089 € 40 % -9 % -6 853 423 € -16 322 292 € 
KAUPUNKIRAKENNELTK INV. -15 640 750 € -5 029 136 € 32 % -27 % -6 853 423 € -16 299 224 € 
TOIMINTATUOTOT 2 626 000 € 232 384 € 9 % -44 % 415 434 € 1 064 248 € 
TOIMINTAKULUT -2 766 000 € -232 384 € 8 % -63 % -625 434 € -1 387 248 € 
PELASTUSLTK INV. -140 000 € 0 € 0 % -100 % -210 000 € -323 000 € 
TOIMINTATUOTOT 0 € 0 €   -100 % 18 865 € 18 865 € 
TOIMINTAKULUT -3 785 000 € -430 926 € 11 % -33 % -641 669 € -1 149 411 € 
VESILAITOS INV. -3 785 000 € -430 926 € 11 % -31 % -622 804 € -1 130 547 € 
TOIMINTATUOTOT  -31 €       
TOIMINTAKULUT -1 685 000 € -459 552 € 27 % -30 % -652 538 € -986 893 € 
VIEMÄRILAITOS INV. -1 685 000 € -459 583 € 27 % -30 % -652 538 € -986 893 € 
  19 667 400 €       -2 090 270 € -13 242 931 € 
  -23 446 750 € -6 271 829 € 27 % -17 % -7 531 925 € -28 811 643 € 
              

 


