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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 käynnisti sotatoimet Ukrainaa kohtaan. Raporttia
kirjoittaessa Venäjä on ilmoittanut osittaisesta
liikepanokannasta. Kriisin aikana suomalaisten ja kokkolalaisten auttamishalu oli ja on
edelleen kova. Kokkolassa perustettiin pääsiäisen aikaa hajautettu vastaanottokeskus,
joka pystyy ensivaiheessa tarjoamaan majoitustiloja jopa 400 ukrainalaiselle. Useiden konserniyhtiöiden toimintaympäristö muuttui yhdessä yössä ja kaupunkiorganisaatiossa on
päivitetty varautumissuunnitelmia. Suomi jätti
kesällä hakemuksen Natoon liittymisestä.
Ukrainan kriisi ja Venäjän talouspakotteet ovat
aiheuttaneet kaaoksen energiamarkkinoilla,
poikkeuksellisen hinnannousun sekä varautumisen siihen, että talvella energiaa tullaan
myös säännöstelemään. Kokkolassakin on
käyty haastavaa keskustelua energian hinnoittelusta, johon omistajakin vahvasti osallistui.
Inflaatio on poikkeuksellisen korkea, jopa 9%,
ja korkomarkkinoiden korotukset huolettavat
kaikkia. Mitä pitkällä aikavälillä tapahtuu, on
edelleen sumun peitossa. Talousarviota vuodelle 2023 valmistellaan erityisen haastavissa
olosuhteissa.
Maailmanpoliittisesta ja yleisestä taloustilanteesta huolimatta velvollisuutemme on kehittää kaupunkia strategian mukaisesti. Meillä pitää kuitenkin olla kyky ja tahtotila kehittää kaupunkia yli tämänkin kriisin. Tämä todistaa, että
me selviämme kriiseistä yhdessä entistä vahvempina. Kokkola pärjää aina!
Uusi valtuusto työsti uutta kaupunkistrategiaa
koko loppuvuoden 2021 ja kuluvan vuoden
maaliskuussa valtuusto hyväksyi uuden strategian. ”Kokkola – Meillä on laajempi horisontti” on kaupunkinsa näköinen strategia,
joka ohjaa toimintaa tämän valtuustokauden.
Uskon, että tämä strategia ylettyy yli valtuustokauden. Hallitus on myös käynnistänyt strategian jalkauttamisen käsittelemällä ohjelmien
laadinnat.
Yleinen talouden kehittyminen siivitti myös
kaupungin verotulot uudelle tasolle ja toimintatuottojenkin kehitys oli edelleen suotuisaa.
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Kulurakenne on haastava ja hintojen nousu on
tällä hetkellä arvailujen varassa. Kuntayhtymä
Soiten tuloskunto huolettaa siinä kuin kaupunginkin. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
käynnistää toimintansa 1.1 2023. Ukrainan
sodan ja koronan vaikutukset näkyvät jo kaupungintaloudessa ja loppuvuoden osalta varaudutaan jo lisätalousarvioon.
Valtuusto päätti joulukuussa 2021 asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan valtuuston puheenjohtajiston erottamista. Asia käsiteltiin valtuuston kesäkuun kokouksessa ja
näin ollen on loppuun käsitelty.
Loppuvuoden 2021 aikana tilintarkastajat huomauttivat Kokkolan Veden toiminnasta. Kokkolan Veden johtokunta on tehnyt asiasta tutkintapyynnön. Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä valtuusto ei myöntänyt vastuuvapautta
tilikaudelle 2021 Kokkolan Veden tilivelvollisille.
Kaupunginhallitus päätti tammikuussa 2022
taloushallintopalveluiden organisointivaihtoehdoista. Selvityksen ja päätöksen mukaisesti
vuodesta 2023 lähtien Monetra Oulu Oy tuottaa palvelukeskusmallilla kaupungin kirjanpidon, ostolasku- ja ostoreskontrapalvelut,
myyntilaskutus- ja myyntireskontrapalvelut
sekä maksuliikenne- ja kassaennustamisenpalvelut.
Rakennushankkeista Isokylän ja Villan koulujen laajennus on saatu valmiiksi ja koulut ovat
ottaneet tilat käyttöön. Donnerskan koulun peruskorjaus ja laajennus sekä Piispanmäen
monitoimitalon kilpailutus on käynnissä ja tulee päätöksentekoon kuluvan syksyn aikana.
Useita muitakin kohteita on työn alla. Kokkolan
Urheilupuisto Oy työstää omaa hankekokonaisuutta, joka myös tulee päätöksentekoon tämän syksyn aikana. Rakentamisen kustannukset ovat nousseet merkittävästi, mikä tulee
vaikuttamaan meidänkin hankkeisiin. Tarpeettomia tai tyhjillään olevia kiinteistöjä myydään
edelleen.
Huolestuttavista taloussignaaleista huolimatta
suurteollisuusalueelta kuuluu hyvää. Jervois
Finland Oyj tuplaa lähivuosina koboltin tuotannon Kokkolassa. Keliber Oy:n hanke
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suurteollisuusalueella on saanut lainvoimaisen ympäristöluvan sekä lainvoimaisen rakennusluvan. Valtuusto käsitteli Umicore Finlandin maavuokrasopimusta (26,4 ha) kesäkuun
kokouksessa. Kruunuportin kaava on myös
saanut lainvoiman. Kokkola on vahva tekijä
kansallisessa akkustrategiassa. Taloudesta
kuuluu siis edelleen paljon positiivistakin! Meidän kaikkien tulee huolehtia niin pienistä, kun
suuristakin investoinneista. Edessä on vielä
monta mutkaa ennen kuin suunnitelmat toteutuvat. Johtoryhmä keskustelee jo, miten työstämme positiivista kriisiä. Kasvavat yritykset
tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Osaava työvoima tarvitsee asuntoja, päivähoitopaikkoja
kouluja, terveydenhoitoa, liikenneinfraa ja
merkityksellistä vapaa-aikaa. Suomi ei selviä
ilman työperästä maahanmuuttoa. Kaupunkimme asukaslukukin on mukavasti kasvusuuntainen.

dilemma. Keskustellaan, kuunnellaan toisiamme ja haetaan yhteistä linjaa. Kaupunkiorganisaatio ei pysty tähän yksin vaan tehdään
tämä yhdessä!
Jaksaa jatkaa! Koronaa ei vieläkään ole selätetty, samalla kun Ukrainan sodan vaikutukset
ovat keskiössä. Henkilöstön suoriutuminen
työtehtävistä näinä vaikeina aikoina ansaitsee
meidän kaikkien kiitoksen. Tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa tärkeintä on, että keskitymme normaaliin arkeen ja samalla pidämme huolta toisistamme! Alkuvuonna rekrytointiin Kokkolan vedelle uusi vesilaitosjohtaja
sekä kaupungille talousjohtaja. Tervetuloa
joukkoon!
Varaudutaan tulevaisuuteen, harjoitellaan medialukutaitoa ja huolehditaan toisistamme! Ollaan ylpeitä kotikaupungistamme! Tässä eväät
Kokkolan menestymiseen!

Yksi kaupunkilainen haluaa, että Kokkola kehittyy, toinen ei. Tässä mielenkiintoinen

Stina Mattila kaupunginjohtaja
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2 Talouden toteutuminen ja arvio tulevasta kehityksestä
Maailmantaloudessa eletään varsin poikkeuksellisia aikoja ja taloutta on tällä hetkellä erityisen vaikea ennustaa. Muuttuvia tekijöitä on
paljon ja rahoituslaitosten syyskuun ennusteiden mukaan edessä on vaikeat ajat.
Maailmantalouden tila on selkeästi heikentynyt huonompaa suuntaan elokuun ennusteista
ja talous on jo mahdollisesti taantumassa. Erityisesti Venäjän hyökkäys Ukrainaan, hyvin
korkea inflaatio, energiakriisi ja Kiinan koronasulut aiheuttavat huomattavaa epävarmuutta maailmantalouteen ja heikentävät kasvuennusteita. Talouskasvuun vaikuttavista riskeistä huolimatta korkea inflaatio on lyhyellä
aikavälillä merkittävin näkymiin vaikuttava tekijä ja pakottaa keskuspankit kiristämään rahapolitiikkaa nopeammin kuin osattiin odottaa.
Erityisesti ohjauskorkojen nousu on ollut elokuusta lähtien voimakasti.
Kokkolan taloustilanne elokuun jälkeen on vieläkin 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 verrattuna 4 % ja valtionosuudet vastaavasti 5 %.
Veroennuste kuluvalle on vähintäänkin lupaava.
Toimintatuotot ovat viime vuoteen verrattuna
laskeneet 2 %, mutta tilanne on vielä toistaiseksi talousarvion mukainen.
Toimintakulut kasvoivat 3 % vuoden takaiseen
verrattuna. Eniten kasvua oli palveluiden ostoissa sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannuksissa, missä näkyvät inflaation
vaikutukset. Erityisesti energian ja elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet merkittävästi.
Myös rakennuskustannukset ovat tilastokeskuksen mukaan nousseet vuoden 2022 heinäkuussa 8,3 % vuodentakaisesta, ja tämä näkyy myös kaupungin kustannuksissa.

Kustannuksissa epävarmuutta on Soiten palveluostoissa. 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 mahdollisesti uusia nostoja, ja EKP:n ilmoituksen mukaan nostoja tulisi vielä vähintään kaksi ja korkeintaan viisi nostoa. Tämä näkyy jo nyt kaupungin korkokulujen kasvuna, mutta erityisesti
ensi korkokulujen odotetaan kasvavan hyvästä suojausasteesta riippumatta.
Osingot ja osuuspääomien korot olivat elokuussa 1,6 miljoonaa euroa. Tämä on talousarviotavoitteiden mukaista. Ensi vuonna osinkotuotot tulevat alentumaan merkittävästi yhtiöiden tulosten heikentyessä.
Kaupungin ja liikelaitoksen vuosikate elokuussa oli 22,2 miljoonaa euroa, mikä on 12 %
viime vuotta parempi. Vuosikate kattoi poistot
218 prosenttisesti. Poistot elokuun lopussa olivat 10,2 miljoonaa euroa.
Tulos oli tammi-elokuussa 12,02 miljoonaa euroa ja ylijäämää syntyi 12,27 miljoonaa euroa.
Vuonna 2021 vastaava ylijäämä oli 10,38 miljoonaa euroa.
Talousarvion laadinta on parhaillaan käynnissä 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 kuluvan vuoden tulos tulee olemaan positiivinen
ja talousarviotavoitteiden mukainen.

Henkilöstökulut ovat pysyneet kuitenkin lähestulkoon viime vuoden tasolla (kasvua vain 1
%). Korona pitää vielä sitkeästi pintaansa ja
tämä näkyy myös kaupungin sairauspoissaoloissa ja kustannuksissa. Perusopetuksen sijaisjärjestelyistä johtuen määrärahat tulevat
ylittymään.
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3 Strategian ja talousarvion toteutuminen lautakunnittain sekä vastuualueittain
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

Myynti tuotot

TA 2022 +
muutos

Toteutuma
2022

Toteuma %
TA

Muutos %
22/21

Toteutuma
kumul.
2021

TP 2021

1 900 €

1 860 €

97,9 %

0,0 %

1 860 €

1 860 €

0€

0€

-100,0 %

250 €

350 €

1 900 €

1 860 €

-11,8 %

2 110 €

2 210 €

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

97,9 %

Henki l ös tökul ut

-97 145 €

-57 838 €

59,5 %

-3,8 %

-60 114 €

-100 069 €

Pa l vel ujen os tot

-62 122 €

-21 805 €

35,1 %

-41,6 %

-37 317 €

-52 888 €

-1 700 €

-244 €

14,3 %

-49,3 %

-480 €

-612 €

-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 €

TA 2022 +
muutos

Toteutuma
2022

Toteuma %
TA

Muutos %
22/21

Toteutuma
kumul.
2021

TP 2021

82 000 €

100 451 €

122,5 %

0€

52 060 €

TOIMINTATUOTOT

82 000 €

100 451 €

122,5 %

0€

52 060 €

Henki l ös tökul ut

-99 946 €

-80 500 €

80,5 %

-35,0 %

-123 804 €

-127 761 €

Pa l vel ujen os tot

-28 650 €

-15 658 €

54,7 %

-42,0 %

-26 991 €

-38 389 €

Ai neet, tarvi kkeet ja tava ra t

-10 700 €

-3 319 €

31,0 %

-72,5 %

-12 076 €

-14 643 €

-2 300 €

-2 102 €

91,4 %

-35,0 %

-3 236 €

-3 248 €

-143 596 €

-101 580 €

70,7 %

-38,9 %

-166 163 €

-184 097 €

-61 596 €

-1 129 €

1,8 %

-99,3 %

-166 163 €

-132 036 €

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

3.2.2 Keskusvaalilautakunta

Talousluvut

Myynti tuotot
Ma ks utuotot
Tuet ja a vus tuks et
Muut toi mi ntatuotot
Va l mi s tus oma a n kä yttöön

Avus tuks et
Muut toi mi ntakul ut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
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3.2.3 Kaupunginhallitus

Talous
TA 2022 +
muutos

Toteutuma
2022

Toteuma %
TA

Muutos %
22/21

Toteutuma
kumul.
2021

TP 2021

Myynti tuotot

3 798 115 €

2 461 535 €

Ma ks utuotot

70 549 €

151 €

64,8 %

-3,7 %

2 556 854 €

3 879 929 €

0,2 %

31,1 %

115 €

965 904 €

297 €

59 753 €

6,2 %

-430,7 %

-18 067 €

1 684 943 €

3 638 500 €

2 437 386 €

67,0 %

39,1 %

1 752 204 €

2 419 765 €

TOIMINTATUOTOT

8 473 068 €

4 958 825 €

58,5 %

15,6 %

4 291 106 €

7 984 934 €

Henki l ös tökul ut

-8 926 071 €

-5 626 635 €

63,0 %

1,8 %

-5 526 110 €

-8 343 011 €

Pa l vel ujen os tot

-195 065 186 €

-132 209 304 €

67,8 %

4,9 %

-126 010 410 €

-189 967 060 €

-511 154 €

-247 352 €

48,4 %

-38,9 %

-404 872 €

-598 437 €

Avus tuks et

-4 052 000 €

-2 361 703 €

58,3 %

-5,9 %

-2 508 944 €

-4 470 298 €

Muut toi mi ntakul ut

-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 €

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

Ai neet, tarvi kkeet ja tava ra t

3.2.4 Kaupunginhallitus - Kaupungin johtaminen

Talousluvut
TA 2022 +
muutos

Toteutuma
2022

Toteuma %
TA

Muutos %
22/21

Toteutuma
kumul.
2021

TP 2021

Myynti tuotot

400 000 €

141 079 €

35,3 %

-42,4 %

245 055 €

342 750 €

Ma ks utuotot

4 900 €

0€

0,0 %

0€

0€

Tuet ja a vus tuks et
Muut toi mi ntatuotot

0€

1 248 €

0€

841 164 €

2 753 000 €

1 728 414 €

62,8 %

26,0 %

1 371 426 €

1 794 162 €

3 157 900 €

1 870 741 €

59,2 %

15,7 %

1 616 481 €

2 978 076 €

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

-2 338 718 €

-1 665 225 €

71,2 %

-4,0 %

-1 735 304 €

-2 663 923 €

Pa l vel ujen os tot

-183 364 052 €

-124 599 563 €

68,0 %

4,6 %

-119 083 557 €

-179 315 148 €

-22 300 €

-4 507 €

20,2 %

-82,3 %

-25 448 €

-29 521 €

-1 117 000 €

-589 935 €

52,8 %

-4,3 %

-616 696 €

-1 158 391 €

-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 €

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

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite
Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Vastuualueen toimenMittari
pide
Käyttötalouden tarkka
kuukausiseuranta

Talousarviossa pysyminen

2. Sairauspoissaolot

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

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

3. Työtapaturmat

31.12.2017 = 0
kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Työriskien arviointi/Pro24

4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset =
12,8 kpl

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

Eläkkeelle siirtyvien va- Henkilöskanssien täyttöä ja
tön lukumääräaikaisten palkmäärä
kaamista harkitaan
kriittisesti. Pyritään tarjoamaan harjoittelupaikkoja opiskelijoille
sekä paikkoja työllisyysvelvoitteessa oleville.

Määräaikaiset
= 0 kpl
Yhteensä =
12,8 kpl

Toteuma 31.8 Tila
Talous on to- Toteutunut
teutunut suunnitelman mukaisesti.
Kesken

TyötapaEi tapahtuturmien lu- neita työtapakumäärä
turmia.

5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin

NegatiivisSäännölliset asiakaskyten asiakas- selyt
palautteiden
vähentäminen

6. Työtyytyväisyys

Vuoden 2017
kyselyn tulokset

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Henkilöstön
määrä pysynyt samana.

Asiakkaiden tyytyväisyys
palveluihin
> 3,5

Tiedonkulun parantaminen, säännölliset viikkopalaverit ja käydyt
kehityskeskustelut

Toteutunut

Toteutunut

Kesken

Viikkopalave- Kesken
reita järjestetty säännöllisesti ja kehityskeskustelut
aloitettu.

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Kyllä / ei

Dynasty 10 on
otettu käyttöön.
Käyttöä laajennetaan arkistolla, sopimushallinnalla ja
sähköisellä allekirjoituksella.

Kesken

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palvelutuotannossa
hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalaisille
sähköisiä palveluja

Vaihtoehtoiset palvelumuodot ja toiminnan tehostuminen taloudellisuus
huomioiden.

Palveluprosessien
selkeys ja asiakaslähtöisyys

Kaikkien toimialoAsiakaspalvelutiijen asiakaspalvelun miin osaamisen
keskittäminen
laajentaminen

2. Osavuosikatsaus 2022
Kokkolan kaupunki

Asianhallintajärjestelmän (Dynasty
10) käytttöönotto ja
käytön laajentaminen sekä tiedonohjaussuunnitelman
(TOS) päivitystyön
jatkaminen.

Asiakaspalautteet

Kesken
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yhteen palvelupisteeseen.
Kokkola luo toimivaa verkostoa soteja maakuntapalveluissa sekä tekee
tiivistä yhteistyötä
sidosryhmien
kanssa palvelujen
järjestämisessä

Kehittää ja innovoida uusia kestävän kehityksen
omaavia hankintaprosesseja.

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

Ei aloitettu

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
ONNISTUMME YHDESSÄ
RESURSSIVIISAS KAUPUNKI

Talousluvut
TA 2022 +
muutos

Toteutuma
2022

Toteuma %
TA

Muutos %
22/21

Toteutuma
kumul.
2021

TP 2021

Myynti tuotot

310 970 €

207 840 €

66,8 %

-35,6 %

322 746 €

490 583 €

Ma ks utuotot

42 500 €

151 €

0,4 %

31,1 %

115 €

297 €

3 200 €

0€

0,0 %

-100,0 %

460 €

967 €

356 670 €

207 990 €

58,3 %

-35,7 %

323 321 €

491 847 €

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

-1 032 278 €

-608 622 €

59,0 %

-4,4 %

-636 419 €

-913 091 €

Pa l vel ujen os tot

-429 078 €

-221 847 €

51,7 %

-15,4 %

-262 297 €

-368 040 €

-47 500 €

-47 282 €

99,5 %

16,0 %

-40 777 €

-61 765 €

0€

-12 700 €

-232 070 €

-108 718 €

46,8 %

TOIMINTAKULUT

-1 740 926 €

-999 169 €

TOIMINTAKATE

-1 384 256 €

-791 178 €

Ai neet, tarvi kkeet ja tava ra t
Avus tuks et
Muut toi mi ntakul ut
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0€

0€

-4,0 %

-113 242 €

-164 857 €

57,4 %

-5,1 %

-1 052 735 €

-1 507 753 €

57,2 %

8,5 %

-729 414 €

-1 015 906 €

2. Osavuosikatsaus 2022
Kokkolan kaupunki

3.2.6 Kaupunginhallitus - Talous- ja tietohallintopalvelut

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen toimenMittari
pide

Toteuma 31.8 Tila

Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Talousohjelmatyön tehostaminen, seurantatyökalujen kehittäminen, talouskoulutus esimiehille. Investointiohjelman tarkentaminen
ja priorisointi. Investointien vaikuttavuuslaskelmat.

Edellisen
kuukauden talousraportti valmistuu
15.päivä
mennessä.

TalouskouluToteutunut
tusta järjestetty (Nonstop
-koulutus).
Raportointi toteutunut suunnitellusti.

Dokumentoidut kehityskeskustelut
kerran
vuodessa.
Sairauspoissaolojen määrä.

Ryhmäkehityskeskustelut
käyty 2021,
loppuvuoden
aikana pidetään yksilökeskustelut.
Sairauspoissaolot kasvaneet johtuen
koronasta ja
useista vaikeista ja pitkistä sairausjaksoista.

Kesken

2. Sairauspoissaolot

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

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

Pitkien sairauslomien
vähentäminen 20%,
työkyvyn ylläpitokeskustelujen lisääminen
ja reagoinnin nopeuttaminen.

3. Työtapaturmat

31.12.2017 = 0
kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Ei työtapaturmia, turTyötapavallisuussuunnitelman
turmien
päivitys, etätyön huomi- määrä.
oiminen

Ei työtapaturmia.

Toteutunut

4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset = 36
kpl

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

Osaamista ja resurssien suuntaamista vaativiin laskentatehtäviin
lisätään, uusi taloussuunnittelijan toimi, peruskirjanpidon yhteistoimintamallien kartoitus
yhdessä Soiten
kanssa, määräaikaisuuksia 1 kpl

Henkilöstömäärä ja
-budjetin
toteutuminen.

KH päätti tilitoimistopalveluiden ulkoistuksesta
v.2023 alusta.
Taloussuunnittelijan toimi
täytetään syksyllä.

Kesken

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

Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin

Negatiivisten asiakaspalautteiden
vähentäminen

Seurataan palautejärjestelmän palautteita ja
muuta asiakaspalautetta.

Negatiivi- Ei negatiivisia
set palaut- palautteita.
teet 0 kpl.

6. Työtyytyväisyys

Vuoden 2018
kyselyn tulokset

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Etätyöstä paluu uuteen
normaaliin vaatii työstämistä sekä johtamisen
että työprosessien
osalta.

Työhyvinvointikyselyn tulokset, tulosten parantuminen kehityskohteissa.

2. Osavuosikatsaus 2022
Kokkolan kaupunki

Toteutunut

Tulokset jaKesken
ettu, käsittely
vielä kesken.
Henkiklöstörakenteeseen
tulossa iso
muutos.
Osaulkoistus
ja uusi talousjohtaja. Uudet
lähtökohdat.
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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 maailmantalouden haasteet aiheuttavat painetta ja epävarmuutta kuntatalouteen, erityisesti ennustettavuuden ja rahoituksen
näkökulmasta.

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Kesken

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

Talousuunnittelun tehostaminen ja konsernilaskennan kehittäminen.

Taloussuunnittelijan työpanos, talousarvioprosessin
kehittäminen (riskienhallintaosio),
omistajaohjauksen
ja konsernilaskennan päivitys.

Tehtäväkuvien päivittäminen osana
prosessikuvauksia.

Kaupungille jäävien
tehtäväkuvien läpikäynti vielä syksyn aikana. Kaupungille jäävät toiminnot keskittyvät suunnitteluun, raportointiin (ml. tilinpäätös) ja konsernilaskennan kehittämiseen. Taloussuunnittelijan toimi
tarkoitus täyttää vielä
syksyllä.

Palvelutuotannossa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalaisille
sähköisiä palveluja

Robotiikan ja automaation lisääminen
taloushallinnon prosesseissa.

Sähköisten palvelukanavien käytön lisääminen tiedottamisella ja kampanjoinnilla. Automaation hyödyntämismahdollisuuksien
jatkuva kartoitus.
Digitalisaation laajentaminen asiakasrajapintaan.
Avoin data.

Sähköisten ostolaskujen määrän kasvattaminen 100
%:iin tämän hetken
95 %:n tasosta.

Toimenpiteitä tehdään Kesosana ostoreskontraken
prosessia. Tehtävät
siirtyvät palveluntuottajalle jatkossa. Robottien määrä toteutuu.
2022 tilinpäätöksen jälkeen toteutetaan ostolaskujen analysointi ja
auditointi palveluntarjoajan toimesta.

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

Automaatiohankkeiden toteuttaminen (3 robottitoimintoa käyttöön
vuonna 2021)

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
ONNISTUMME YHDESSÄ
RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkolan taloudenpito on vastuullista

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

Kokkolan taloudenpito on vastuullista

Tulevaisuusskenaarioden laskeminen eri
oletusarvoilla (kulu- ja
tulokasvu).
Kaupungin talouden
kestokyvyn arviointi.
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PTS -suunnittelua
Kassavirtapohjaitehostettu, tulevai- nen pts otettu käytsuuden kunnan ra- töön. Kyllä/Ei.
hoituksen valmistelu, Kokkolan uuden taloustasapainon määrittely, talouden sopeutumiskeinot.

Uuden kunnan talous- Kessuunnittelumalli kehiken
tetty huomioiden rahoituspohjan ja kunnan
tehtävien muutokset
siirryttäessä Hyvinvointilaueelle. 2023 talousarvion laadinta käynnissä uusi tasapaino ja
maailmantalouden tilanne huomioiden.

Suunnittelupohjien
ja raamilaskelmien
kehittäminen. Tunnuslukulaskennan
kehittäminen ja
seuranta.

Taloussuunnittelun
raamit käsiteltiin kaupunginhallituksessa
6.6.2022. 2023 talousarvion laadinta käynnissä.

Suunnittelupohjat
päivitetty. Kyllä/Ei.

Kesken

2. Osavuosikatsaus 2022
Kokkolan kaupunki

Kokkola tasapainottaa tasettaan

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

Omaisuuden määrän, rakenteen ja
muutosten seuranta taseessa. Taseen omaisuuserien tasearvojen
alaskirjausta jatketaan sekä "tarpeettoman" omaisuuden myyntiä. Arviot
velan ja vuokravastuiden suhteesta ja
vaikutuksista.

Omaisuuden myyn- Taseen hallinta jatkuva Kestitavoitteissa onnis- työkalu. Kiinteistömas- ken
tuminen.
san läpikäynti ja myytäväksi salkutettujen kiinteistöjen myynti. VelkaToimitilaohjelman
määrän hallinta uudella
toteuttaminen.
taloushallinnan työkalulla otettu käyttöön.
Taseen tunnusluOmistusten arvostus
kujen kehitys pamm. kiinteistöjen kunremmiksi.
tokartoituksen avulla.
Ongelmakiinteistöjen tasearvojen
alaskirjaus tehty.
Kyllä/Ei

Kokkolan kaupunki on tunnettu
hyvästä ja korkeatasoisesta
osaamisesta

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja
painopisteiden sopeuttaminen taloushallinnon työn murroksessa.

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

Osaamisen suunnittelu
ulkoisen palveluntuottajan kanssa toteutetaan osana liikkeenluovutusta.

Kaupungin omistajaohjaus on ennakoivaa ja vuorovaikutteista

Tavoitteellinen ja
suunnitelmallinen
omistajaohjaus. Tulos- ja tavoitesopimusten päivittäminen.

Controller -toiminnan hyödyntäminen
konserniyhtiöiden
ja emon yhteistoiminnassa. Konsernilaskennan kehittäminen ja konserniyhtiöiden tulosvaikutusten arviointi. Omistajaohjauksen tavoitteet
uudessa strategiassa avainasemassa.

Konserniraportti tehty. KesAloitettu valmistelu
ken
konserniyhtiöiden määrän vähentämiseksi
mm. fuusioiden kautta.
Omistajapoliittiset linjaukset ja ohjeet valmistelussa uuden strategian hyväksymiseen
liittyen. Valmistelussa
myös uusien omistajakorttien käyttöönotto.

Konserniyhtiöiden
määrän vähentäminen mm. fuusioiden
kautta.

Tulos- ja tavoitesopimukset päivitetty
riippuen strategialaadinnan aikataulusta. Kyllä/Ei.
Konserniyhtiöiden
määrä vähentyy.
Konserniraportti
kuukausitasolla vakiintuu käyttöön.
Kyllä/Ei.

Kesken

Talousluvut

2. Osavuosikatsaus 2022
Kokkolan kaupunki
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3.2.7 Kaupunginhallitus - Elinkeinot ja kaupunkikehitys

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen toimenMittari
pide

Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Talousarvion aktiivinen
seuraaminen ja talousarviossa pysyminen

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

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

3. Työtapaturmat

31.12.2017 = 0
kalenteripv

4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset = 8
kpl

2. Sairauspoissaolot

Määräaikaiset
= 1 kpl
Yhteensä = 9
kpl

Talousarviossa pysyminen

Toteuma 31.8 Tila
Toteutunut

Toteutunut

Ennaltaehkäisevä toiSairausminta mahdollisuuksien poissaolomukaan psykososiaali- jen määrä
sen kuormittavuuden
estämiseksi.

3 (1.1-30.4)

Kesken

Työtapaturmia ei tapahdu

Kiinnitetään työturvallisuuteen huomiota ja
työriskien arviointi on
ajantasalla.

0 työtapaturmaa

0

Toteutunut

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen

Kyllä / Ei

Kyllä

Toteutunut

Ei aloitettu

Kyllä / Ei

10 (1.5-31.8)
Yhteensä: 13
(1.1-31.8)

5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin

Negatiivisten asiakaspalautteiden
vähentäminen

Ennakoiva ja avoin
viestintä. Asikastyytyväisyyskyselyt (yrittäjät,
hanketoimijat).

Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan
kerran
vuodessa.

Yrittäjätyytyväisyyskysely
toteutetaan
syksyllä 2022.

6. Työtyytyväisyys

Vuoden 2018
kyselyn tulokset

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Työhyvinvointikyselyssä esiin nousseiden kehittämiskohteiden parantaminen.

Työhyvinvointikyselyn tulosten paraneminen
edelliseen
kyselyyn
verrattuna.

Edellisen vuo- Kesken
den tulokset
käyty läpi ja
sovittu jatkotoimenpiteistä.

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palveluprosessien
selkeys ja asiakaslähtöisyys

Yritysvaikutusten
Yrityslähtöisyys
päätöksenteossa. arvoinnin jalkauttaminen kaupunkiorganisaatioon.

Yritysvaikutusten
Arvioinnin prosessi
arviointi otettu käyt- kuvattu ja pilotointi
töön päätöksentealoitettu.
ossa.

Kesken

kyllä/ei

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

Pitkän aikavälin
valmiuksia Kokkola
Southin osalta on
määritelty, näihin
liittyen on käynnistetty edunvalvontatoimintaa.

Kesken

Kokkola toimii aktii- Aktiiviinen vuoropu- Uuden elinkeinopo- Elinkeinopoliittinen
visena kumppanina helu yrittäjien
liittisen yhteistyöso- sopimus laadittu
alueen yrityksille;
kanssa.
pimuksen laadinta.
tavoitteenaan tukea
kyllä / ei
yritysten kasvua,
kansainvälisyyttä ja
uusien työpaikkojen syntyä

Elinvoimaohjelman
ja elinkeinopoliittisen sopimuksen
laatimisen prosessi
ja aikataulu määritelty.

Kesken

Kokkola toimii aktii- Digitaalisen tulovisena kumppanina muuttopalvelun kealueen yrityksille;
hittäminen
tavoitteenaan tukea
yritysten kasvua,
kansainvälisyyttä ja
uusien työpaikkojen syntyä

My Kokkola -alustan käyttöönotto ja
asiakaspalautteen
kerääminen.

My Kokkola -alusta
otettu käyttöön.

My Kokkola -alustan sisältöä on kehitty edelleen saadun asiakas- ja
käyttäjäpalautteen
perusteella.

Toteutunut

Kokkola toimii aktii- Tiedostetaan elinvisena kumppanina keinoelämän työalueen yrityksille;
voiman tarve.
tavoitteenaan tukea
yritysten kasvua,
kansainvälisyyttä ja
uusien työpaikkojen syntyä

Kaupunki on mukana ja tuottaa tietoa maakunnalliseen ennakointityöhön.

Edustus maakunnallisessa ennakointityöryhmässä

Strategiapäällikkö
on mukana KeskiPohajanmaan liiton
ennakointi ja tilannekuva -teemaryhmässä.

Toteutunut

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

KOSEK: Kaupungin elinkeinoneuvonta on yrityslähtöistä sekä ilmiöitä
ja trendejä luotaavaa

Neuvontatyö ja yrityskehittäminen

Asiakaskontaktien
määrä min.
200kpl/yrityskehittäjä

Asiakaskontaktien
määrä 149 / yrityskehittäjä

Kesken

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

KOSEK: Kaupungin elinkeinoneuvonta on yrityslähtöistä sekä ilmiöitä
ja trendejä luotaavaa

Aloittavien yrittäjien Uusyritystoiminnan
neuvonta
asiakkaiden määrä
100 kpl/v

Asiakkaiden määrä
102.

Toteutunut

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

KOSEK: Osaavan
työvoiman saatavuuden varmistaminen uusien yritysten etabloitumisten
mahdollistamiseksi
ja nykyisten yritysten pitämiseksi.

Nuorten yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen ja toimintamallien luominen.

Konsepti työelämäpassille on luotu ja
toiminta on siirtynyt
Let's learn work hankkeen yhteyteen. Hanke jatkuu
elokuu 2023 loppuun. YES-keskus
konseptin eteenpäin viemiseksi
käynnistyy Akkehanke 1.10.2022.

Toteutunut

Kokkolan aseman
vahvistaminen

MATKAILU: Kokko- Matkailumarkkilan matkailullisen
noinnin

Majoitusvuorokaudet 31.7.2022
saakka: 70 100 (5

Toteutunut
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Yritysten sijoittumistoiminnan pidemmän aikavälin
suunnitelmallisuus
ja strategisten tavoitteiden määrittäminen

Yritysten sijoittumi- Toimintasuunnisiin liittyvän toimin- telma laadittu
tasuunnitelman laadinta valtuustokau- kyllä / ei
den ajalle.

Kyllä / Ei

Kyllä / Ei

AsiakastyytyväiAsiakastyytyväisyys palveluihin 4,5
syys palveluihin vä- /5
hintään 4/5

Yrityskylän ja työelämäpassin konseptit luotu.
Kyllä/Ei

M/S Jenny reittiliikenteen matkustajamäärien kasvu

17

maakuntakeskuksena

18

näkyvyyden lisääminen

kampanjoiden toteuttaminen valtakunnallisesti.

Toimenpidesuunnitelman luominen

verrattuna edellisen vuoden keskiarvo
5 vuoden keskiar63 440). Kasvua
voon
10,5 %.
Hotellimajoitusvuorokaudet /v, kasvua
3 % verrattuna
edellisen 5 vuoden
keskiarvoon

M/S Jennyn reittiliikenteen matkustajamäärä 31.8. asti:
5 880 (5 vuoden
keskiarvo 5 285).
Kasvua 11,3 %

Toimenpidesuunnitelma valmis

Työ majoituskapasitetin lisäämiseksi
ja monipuolistamiseksi on aloitettu, mutta toimintasuunnitelma ei
ole vielä valmis.

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

MATKAILU: Majoituskapasiteetin lisääminen ja monipuolistaminen

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Brändin jalkautus
Kaupungin tunnuk- Konsepti on valmis.
edustusurheiluun
sen käyttöperiaatkyllä / ei
sekä lasten ja nuor- teiden konseptointi.
ten kilpailu- ja harrasteurheiluun. Heimon kasvattaminen.

Kesän aikana on
Kesken
toteutettu kysely urheiluseuroille. Vastauksia saatiin 12
seuralta.

Kokkolan maineen
nostaminen sivistyskaupunkina

Ekosysteemisopimuksen kautta kehitetään akkukemian sekä kiertotalouden ja teollisuuden älykkäiden ratkaisujen klustereita.

Avataan vuoden
2022 aikana kaksi
hankehakua
ekosysteemisopimusta toteuttaville
hankkeille.

Hankehaut toteutettu.

Ekosysteemisopimuksen mukainen
hankehaku on
avattu 15.8. - 11.9.
väliselle ajalle.

Toteutunut

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

Uudistuva ja
osaava Suomi
2021 - 2027 EUohjelmakauden
mukaisten hankkeiden kuntavastinrahoittaminen.

Kuntarahoitusprosessin kehittäminen vastaamaan
uuden ohjelmakauden sisältöjä. Arviointikriteeristöjen
uudistaminen, hankeryhmän asiantuntijuus tavoitteita
vastaavaksi.

Hankekriteeristöt
päivitetty.

Hankekriteeristöjen
päivittäminen on
elinvoimaohjelman
osuutta lukuunottamatta valmis. Hankekriteeristöjä koekäytetään loppuvuoden ajan.

Kesken

Kokkolan aseman
vahvistaminen
maakuntakeskuksena

Uuden kaupunkibrändin jalkauttaminen

Toteutetaan strate- Toteutuu / ei togian mukainen, vai- teudu
kuttava markkinointikampanja.

Kampanja teeKesken
moiksi ovat valikoituneet asuminen,
työvoima ja opiskelu. Työvoimaan
liittyvä kampanja
toteutetaan yhteistyössä KIP:n ja Soiten kanssa. Kampanjasuunnittelun
tekee KASKI.

Kokkolan aseman
vahvistaminen
maakuntakeskuksena

Tunnistetaan kehittämiskohteet valtuustokaudelle
2022-2025

Kaupunkikeskustan Konseptointi valmis
kehittämisen konseptointi valtuusto- kyllä / Ei
kaudelle 20222025.

Kaupunkikeskustan Kesken
kehittämisen konseptointi on käynnistetty ja toimintamallia kehitetään
mm. Elävä kaupunkikeskusta -hankkeella, johon haetaan rahoitusta.

Kyllä/Ei

Kyllä / Ei

Kyllä / Ei

Kesken
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ONNISTUMME YHDESSÄ
RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

Uuden kaupunkistrategian tavoitteet
ja toimenpiteet tunnistetaan ja otetaan
käyttöön kaupunkiorganisaation työyksiköissä.

Esimiesten strateJokainen työyhgiakoulutukset, työ- teisö osallistuu
yhteisöjen stratestrategiatyöpajaan.
giatyöpajat

Sisäisen viestinnän
ja tiedonkulun kehittäminen.

Sisäisen viestinnän
roolien tarkentaminen ja toimintasuunnitelman laatiminen

kyllä/ ei

kyllä/ei

Uuden kaupunkiKesken
strategian toimeenpano käynnistyy
vuoden 2023 talousarviotyön yhteydessä. Esihenkilöiden strategiatyöpaja on järjestetty
elokuussa ja työyhteisökohtaiset työpajat käynnistyvät
syksyn aikana.
ToimintasuunniToteututelma on tehty hen- nut
kilöstöpalveluiden
kanssa. Henkilöstöpalvelut vastaavat
organisaation sisäisestä viestinnästä
toimintasäännön
mukaisesti. Mm.
henkilöstötiedotteen kokoaminen
siirtyy mavista henkilöstöpalveluille
vuoden loppuun
mennessä.

Talousluvut

Myynti tuotot

TA 2022 +
muutos

Toteutuma
2022

Toteuma %
TA

40 900 €

76 731 €

187,6 %

356 904 €

106 634 €

29,9 %

73 000 €

53 832 €

73,7 %

470 804 €

237 197 €

Muutos %
22/21

Toteutuma
kumul.
2021

TP 2021

0€

0€

239,1 %

31 442 €

196 755 €

35,8 %

39 647 €

94 833 €

50,4 %

233,7 %

71 089 €

291 588 €

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

-1 712 392 €

-958 096 €

56,0 %

20,2 %

-797 121 €

-1 253 612 €

Pa l vel ujen os tot

-2 707 319 €

-1 153 732 €

42,6 %

1,6 %

-1 135 124 €

-2 078 834 €

-31 600 €

-16 210 €

51,3 %

-51,7 %

-33 585 €

-50 149 €

-2 890 000 €

-1 752 518 €

60,6 %

-7,0 %

-1 884 073 €

-3 294 132 €

-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 €

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

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit
2. Sairauspoissaolot

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

Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen
toimenpide

Talousarviossa pysyminen, seuranta
kuukausittain
31.12.2018 = x10% kalenteripv, x
pv/palvelussuhde
Sijaiskulujen puolittaminen

Toteuma 31.8

Tila

Talousarviossa
Talousarviossa
pysyminen ja jal- pysyminen
kauttaminen
henkilöstölle
Kyllä / Ei

Kyllä

Toteutunut

Työn muotoilun
periaatteet, etätyön käyttö, työn
ja vapaa-ajan
sovittaminen,
varhainen puheeksiotto

Sairauspoissaolojen määrä

48 sairaspoissaoloa, joista 36
henkilöstön, 1
velvoitetyöllistetyn ja 11 harkinnanvaraisten
työllistetyn poissaoloa.

Ei toteutunut

Työriskien arviointityökalut,
työturvallisuudesta annetun
lain noudattaminen

Työtapaturmien
määrä

Ei työtapaturmia

Toteutunut

Toteutunut

Työllisyyspalvelujen henkilökunta 0 sairaslomapäivää
Työllistetyt 179
sairaslomapäivää
3. Työtapatur- 31.12.2018 =
Työtapaturmia ei
mat
0 kalenteripv
tapahdu
työllisyyspalvelujen henkilökunta

Mittari

Henkilöstökysely Webropol
(kuntakokeilun
henkilöstö 1-2 x
/ vuosi eli osaamisen, kiinnostuksen ja työn
kokemuksen arviointi)

Työllistetyt 30
kalenteripäivää
4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset =
2,5 kpl
Määräaikaiset
= 1 kpl

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen, määräaikaisten vähentyminen

Henkilöstösuun- Kyllä / Ei
nitelman noudattaminen

Kyllä

Negatiivisten asiakaspalautteiden
vähentäminen

Asiakaspalaute

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

Yhteensä =
3,5 kpl
5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin

Asiakaspalautteiden NPSluku, kokonaistyytyväisyyden
arvosana

NPS- luku ei
vielä saatavilla.
6. Työtyytyväisyys

Vuoden 2018
kyselyn tulokset

Työhyvinvoinnin
paraneminen vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

KehityskeskusTyöhyvinvointitelut, esihenkilön kysely
huolitunti

Huolitunti toiminut 1.1.2022 lähtien edelleen.

Toteutunut

Kehityskeskustelut käyty 05/06 2022 aikana.
Työhyvinvointikysely tehty alkuvuonna.
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Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen
toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Työllisyyskatsaus
(Työllisyyspalvelut,
kuntakokeilu ja Soite)

Uusi asiakaspalvelumalli ote- Toteutaan käyttöön lain uudistuktunut
sessa 2.5.2022. Malliin on perehdytytty tiimeissä ja työnkuvia muotoillaan mallia ja tavoitetta tukevaksi.

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

PohjoismaiAsiakkaita tasen työnhaun vataan pohjoispalvelumalli
maisen työnhaun palvelumallin mukaan
tiiviisti. Painpisteenä vahva
alku, nuoret
työnhakijat ja
työttömyyden
katkaisu

Digitaalisen palvelukartan valmistelutyö
kuntalaisille ja verkostoille
Kyllä / Ei

Vahva alkupalvelu rakennettu, nuorten työntekijöitä nimetty. Pitkään työttömänä olleiden mallia luotu Soiten työkyvyn tuen palveluna ja TYPtyön kanssa yhteistyössä.
Verkkosivut eri palveluista julkaistu https://www.kokkola.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/tyonhakijalle/tyonhaun-ja-hyvinvoinnin-tueksi/

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

Elinympäristön kehittäminen kuntalaisten tarpeiden tueksi
sekä työllisyyden ja hyvinvoinnin
edistämiseksi

Kehitetään välityömarkkinoita
ja tiivistetään
yhteistyötä muiden toimijoiden
kanssa

Uudet toimintaympäristöt työttömille (kaupunki, yritykset, yhdistykset yms.)
Yhdistystoimijoiden
uudet taloudelliset viisaat tuen mallit

1.1.2022 lähtien yhdistykset
Toteuovat voineet hakea tukea kau- tunut
punginhallituksen 14.12. tehdyn 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.

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

Tiivis elinkeinoelämä- ja
yritysyhteistyö

Uudet toimintatavat uusien
yhteistyökumppaneiden
kanssa

TE-palveluiden uudet
mittaristot (sisältyvät
työllisyyskatsaukseen
1.1.2022 lähtien)
* työllistymiseen/yrittäjyyteen/opiskeluun
päättyneiden työnhakujen määrä

Uudet mittarit on otettu käyttöön työllisyyskatsauksissa.

Toteutunut

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

* kuntakokeilun asiakasmäärä / nuoret
työnhakijat
* ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden
osuus ulkomaalaisesta
työvoimasta kunnittain
%
* työttömyyden virta yli
3 kk työttömyyteen
suhteessa vastaava kk
aikaisemmin
2. Osavuosikatsaus 2022
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alkaneisiin työttömyyksiin palvelulinjan mukaan %
* työttömyyden virta yli
12 kk työttömyyteen
suhteessa vastaava kk
aikaisemmin alkaneisiin työttömyyksiin palvelulinjan mukaan %
Kokkola toimii aktiivisena kumppanina
alueen yrityksille;
tavoitteenaan tukea
yritysten kasvua,
kansainvälisyyttä ja
uusien työpaikkojen syntyä

Työllisyydenhoidon kehittäminen

Maakunnallisen
kuntakokeilun
tuomat mahdollisuudet ja keLaajempi op- hittäminen sen
pilaitosyhteis- kautta
työ

TE-palveluiden uudet
mittaristot (sisältyvät
työllisyyskatsaukseen
1.1.2022 lähtien)
* työllistymiseen/yrittäjyyteen/opiskeluun
päättyneiden työnhakujen määrä

OpsoRekry (ESR) yhteishanke käynnistynyt yhteistyössä KPEDU:n kanssa
1.1.2022 lähtien. Kokkolan
kaupunki toimii hankkeessa
osatoteuttajana.

* kuntakokeilun asiakasmäärä / nuoret
työnhakijat

Yhdessä Ohjaten (ESR) yhteistyössä jatkunut 1.1.2022
lähtien, jossa kaupungin ja
muualle palkattujen työsuhteen ajalle sidotaan opinto- ja
uraohjausta.

* ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden
osuus ulkomaalaisesta
työvoimasta kunnittain
%

OKM avustuksella palkattu
Job Seeker (työnetsijä) on jatkanut kuntakokeilun maahanmuuttajataustaisten työnhakijjoiden tukemista

* työttömyyden virta yli
3 kk työttömyyteen
suhteessa vastaava kk
aikaisemmin alkaneisiin työttömyyksiin palvelulinjan mukaan %

yhteistyössä kuntakokeilun
henkilöstön kanssa. Hän tekee myös aktiivista yritysyhteistyötä.

* työttömyyden virta yli
12 kk työttömyyteen
suhteessa vastaava kk
aikaisemmin alkaneisiin työttömyyksiin palvelulinjan mukaan %

Toteutunut

OKM avustusta käytetty myös
rakennusrestauroinnin pilotissa. Toinen ryhmä aloittanut
kesän jälkeen.

OKM - erityisavustusten käyttö tehokkaasti

ONNISTUMME YHDESSÄ
RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkolan kaupunki
on pidetty ja houkutteleva työnantaja

Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

22

Kaupungilla
tehtävän sisäisen haun
jälkeen tarkistetaan
työttömien
työnhakijoiden työllistämismahdollisuus

Työn muotoilun
periaatteet, polutuksen mallit

Työllistämisehdon tarkastelu hankinnoissa

Kartoitetaan
Kuntaliiton
avulla julkisiin
hankintoihin

Kaupungille työllistettyjen määrän lisääminen vuoden 2019 lähtötasoon verrattuna
Kyllä / Ei

Työllistämisehdon kartoittaminen vuoden
2022 aikana

Työllisyyspalveluissa on ollut
1.5. - 31.8. välisenä aikana
työllistettyinä 18, joista 4 velvoitetyöllistettyä ja 14 harkinnanvaraisesti työllistettyä kolmella eri toimialalla.

Kesken

Ei

Ei aloitettu

Ehdosta on käyty yksi palaveri, mutta aiheitta ei koettu
2. Osavuosikatsaus 2022
Kokkolan kaupunki

Kokkolan taloudenpito on vastuullista

Tiivistää yhteistyötä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspuolen
toimijoiden
kanssa

asetettavien
ehtojen mahdollisuutta

Kyllä / Ei

ajankohtaiseksi tässä vaiheessa.

Säännölliset
yhteiset viikottaiset palaverit,
uudet palvelumallit (pitkäaikaistyöttömät)

Työmarkkinatuen kuntaosuuksien alentaminen 10% vuoden 2021
toteumasta

Kyllä.

Pitkäaikaistyöttömyyden työnjako Soiten /
hyvinvointialueen
kanssa
Kyllä / Ei

Toteutunut

Työmarkkinatuen kuntaosuudet olivat vuonna 2021 yhteensä 3 287 883 euroa.
Työmarkkinatuen kuntaosuudet 1.1 - 31.8.2022 ovat 2 004
082 euroa.
Työkyvyn tuen tiimi monipalveluasiakkaille perustettu 6.6
Sote-vetoisesti, jossa mm.
terveyspalvelutoimijoiden lisäksi kuntakokeilu jäsenenä.
Uutena palveluna Soitelta työkyvyn tuen palvelu (matalan
kynnyksen sosiaalityö) TYP
toiminnan esihautomona.
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3.2.9 Kaupunginhallitus - Käyttövaraus

Talousluvut
TA 2022 +
muutos

Toteutuma
2022

Toteuma %
TA

0

0

Henki l ös tökul ut

-173 736 €

-30 182 €

Pa l vel ujen os tot

0€

66 €

TOIMINTAKULUT

-173 736 €

-30 116 €

17,3 %

TOIMINTAKATE

-173 736 €

-30 116 €

Muutos %
22/21

Toteutuma
kumul.
2021

TP 2021

0

0

-7 614 €

-102 147 €

0€

0€

295,5 %

-7 614 €

-102 147 €

17,3 %

295,5 %

-7 614 €

-102 147 €

Myynti tuotot
Ma ks utuotot
Tuet ja a vus tuks et
Muut toi mi ntatuotot
Va l mi s tus oma a n kä yttöön
TOIMINTATUOTOT

17,4 %

296,4 %

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

3.2.10 Kaupunginhallitus - Pelastustoimi

Talousluvut
TA 2022 +
muutos

Toteutuma
2022

Toteuma %
TA

Muutos %
22/21

Toteutuma
kumul.
2021

TP 2021

794 300 €

529 533 €

66,7 %

96,4 %

269 619 €

404 429 €

794 300 €

529 533 €

66,7 %

96,4 %

269 619 €

404 429 €

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

-137 964 €

-80 356 €

58,2 %

-2,5 %

-82 384 €

-120 283 €

Pa l vel ujen os tot

-4 980 043 €

-3 320 028 €

66,7 %

18,8 %

-2 793 464 €

-3 729 095 €

-15 200 €

0€

0,0 %

0€

-10 500 €

-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 €

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

24

2. Osavuosikatsaus 2022
Kokkolan kaupunki

3.2.11 Kaupunginhallitus - Henkilöstöpalvelut

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen
toimenpide

Mittari

Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Talouden sään- Talouden
nöllinen seutoteuma
ranta

Toteuma 31.8

Tila

Huomioitavaa on, työterToteutuveyshuollon kela korvaus
nut
on myönnetty, mutta se ei
vielä ole kirjautunut tulona.
Lisäksi koko organisaatioon
hankitut kasvomaskit ja visiirit maksetaan työsuojelun
kustannuspaikalta. Näihin
kustannuksiin ei talousarviossa ole varattu määrärahaa. Polkupyöräedun leasing maksut maksetaan
henkilöstöpalveluiden kustannuspaikalta, vastaava
palkkasumman vähennys
jakaantuu eri kustannuspaikoille. Muilta osin ollaan pysytty talousarvion puitteissa.
Ulkoiset tietotekniikkakulut
hr-järjestelmän osalta tulevat ylittymään, johtuen työehtosopimuksen muutoksista.

2. Sairauspoissaolot

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

Sairauspoissaolojen vähentäminen
-10%

Työkuormituksen seuranta ja
tarkoituksenmukaiset tehtäväjärjestelyt,
työkyvyn tuki

Oman vas- Sairauspoissaoloja ajalla
tuualueen
1.1.-31.8.22 120 pv
sairauspoissaolojen
5,7 pv/ hlö
määrä

Kesken

3. Työtapaturmat

31.12.2017 = 0
kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Säännölliset
työriskinarvioinnit ja turvallisuuskävelyt

Oman vastuualueen
työtapaturmien ja työtapaturmista johtuvien työkyvyttömyyspäivien
määrä

Työtapaturmia ei ole tapahtunut 31.8.22 mennessä.

Toteutunut

4. Henkilöstösuunnitelma

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

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

Henkilöstösuunnitelman
mukaiset rekrytoinnit ja sijaisten käyttö

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen ja
henkilöstömenojen toteuma

Rekrytointien ja sijaisten
osalta on pysytty henkilöstösuunnitelmassa.

Toteutunut

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Työjärjestelyistä huolehtiminen, työhyvinvointia tukevien toimintamallien mukaan toimiminen

TyöhyvinTyöhyvinvointisuunnitelmien Toteutuvointikysely, ja - toimenpiteiden laatiminut
erityisesti
nen on toteutettu.
NPS-indeksi

Määräaikaiset
= 1 kpl
Yhteensä
= 17,5 kpl (+
henkilöstön
edustajat 5,5)
6. Työtyytyväisyys

Vuoden 2017
kyselyn tulokset
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Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Kesken

SOPIVASTI LÄHELLÄ
HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
ONNISTUMME YHDESSÄ
RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
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Kokkolan kaupunki on pidetty
ja houkutteleva
työnantaja

Työhyvinvoinnin johtaminen tiedolla: työhyvinvointikyselyn
vastausprosentin parantaminen ad 70.

Työhyvinvointikyselyn
toteuttaminen, HRjärjestelmän hyödyntäminen tiedolla johtamiseen

Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti, HR-järjestelmän hyödyntämisen laajuus, käytyjen kehityskeskustelujen prosentuaalinen osuus, työhyvinvointikyselyn
NPS-indeksi.

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

Kokkolan kaupunki on pidetty
ja houkutteleva
työnantaja

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

Vuorovaikutus- ja työyhteisötaitojen kouluttaminen. Polku vastuulliseen työkäyttäytymiseen -mallin jalkauttaminen edelleen.

Epäasiallisen käyttäytymisen /kiusaamisen kokemukset
vähenevät. Työhyvinvointikyselyn tulokset.

Polku vastuulliseen
Toteutyökäyttäytymiseen
tunut
mallin säännölliset koulutukset. Työhyvinvointikyselyn 11 / 2021 tulosten mukaan kiusaamisen koikemukset
ovat heiman vähentyneet.

Kokkolan kaupunki on pidetty
ja houkutteleva
työnantaja

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

Digitaalista alustaa
hyödyntävän perehdytysmallin laajentaminen hankevaiheen
pilottien lisäksi muihin
yksiköihin.

Henkilöstön sitoutuminen ja hyvinvointi. Työhyvinvointikyselyn tulokset.

Perehdyttämismallin
laajentaminen yksiköihin on aloitettu suunnitelman mukaisesi.

Toteutunut

Kokkolan kauOsaavat esimiehet
punki on pidetty
ja houkutteleva
työnantaja

Lähiesimiestyön ammattitutkinto -ryhmien
toteuttaminen ja muu
esimieskoulutus. Johtamisosaamisen yhteisöllinen kehittäminen digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.

Lähiesimiestyön
ammattitutkinnon
suorittaneiden esimiesten osuus kaikista esimiehistä.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto koulutuksen viides ryhmä on
aloittanut 9 / 2022.

Toteutunut

Kokkolan kaupunki on tunnettu hyvästä ja
korkeatasoisesta osaamisesta

Henkilöstön osaaminen ja osaamistarpeet tunnistetaan kehityskeskustelurunkoa käyttäen.

Tarveperusteisen
koulutussuunnitelman
laatiminen ja koulutusten toteuttaminen.

Toteutuneiden koulutuspäivien määrä.
Omaehtoisen koulutuksen/kehittämisrahapäätösten
määrä. Otetaan
käyttöön Populuksem osaamisen kehittämisen osio.

Koko henkilöstöllä kou- Keslutuspäiviä on ollut 1
ken
020 päivää.

Kokkolan kaupunki on tunnettu hyvästä ja
korkeatasoisesta osaamisesta

Jatkuvan oppimisen
sähköisen työvälineistön käyttöönotto
pilotointiin osallistuneiden yksiköiden
koko vastuualueella.

Perehdyttämisen ja
jatkuvan oppimisen
mallin jalkauttaminen.
Johtamisosaamisen
yhteisöllinen kehittäminen digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen

Perehdyttämisen ja
jatkuvan osaamisen toimintamalli
on otettu käyttöön.

Perehdyttämisen toimintamalli on otettu
käyttöön koko kaupungin tasolla. Johtamisosaamisen digitaalisen
työvälineen kehittäminen on aloitettu.

Kehittämisrahapäätöksiä on tehty 31.8. mennessä kaksi.

Kesken
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Talousluvut

Myynti tuotot

TA 2022 +
muutos

Toteutuma
2022

Toteuma %
TA

Muutos %
22/21

Toteutuma
kumul.
2021

TP 2021

43 000 €

86 400 €

200,9 %

126,5 %

38 139 €

56 707 €

609 000 €

-48 130 €

-7,9 %

-2,8 %

-49 510 €

647 024 €

15 000 €

13 210 €

88,1 %

31,8 %

10 020 €

13 800 €

667 000 €

51 480 €

7,7 %

-3911,8 %

-1 351 €

717 531 €

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

-1 649 536 €

-845 821 €

51,3 %

-1,2 %

-855 991 €

-1 268 109 €

Pa l vel ujen os tot

-1 841 294 €

-1 451 031 €

78,8 %

13,9 %

-1 274 242 €

-2 132 160 €

-27 000 €

-73 862 €

273,6 %

-51,9 %

-153 410 €

-230 407 €

Ai neet, tarvi kkeet ja tava ra t
Avus tuks et

-45 000 €

-6 550 €

14,6 %

-19,9 %

-8 175 €

-17 775 €

-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 €

Muut toi mi ntakul ut
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3.2.12 Ympäristöterveyslautakunta - Ympäristöterveydenhuolto

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet
1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Lähtötaso
Tulot: 1 609
472 €
Menot: -2 537
432 €

Kaupunkistrategian
tavoite
Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Vastuualueen toimenMittari
pide
Toiminnan sopeuttaminen talousarvioon.

Talousarvion toteuma
2022

31.12.2018 =
315
31.12.2019 =
368

Kesken

Toimintakate
47,7 %

Investoinnit: 0
€
31.12.2017 =
302

Toimintatuottojen toteutuma 69,6 %
Toimintamenojen toteutuma 61,6 %

Netto: -927
960 €

2. Sairauspoissaolot

Toteuma 31.8 Tila

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

Työhyvinvointisuunnitelma, henkilöstön tukeminen, varhainen
puuttuminen

Sairauspoissaolopäivät
2022

Sairauspoissaolopäivät
192 pv

Kesken

Työtapaturmia ei tapahdu

Riskiarvioinnit ajan tasalla. Toimenpidesuunnitelmaa toteutetaan.

Työtapaturmat
2022

0 pv

Kesken

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

Suunnitelman toteuttaminen.

Henkilöstön määrä
2022

Vakituiset =
24 kpl

Kesken

Negatiivisten asiakaspalautteiden
vähentäminen

Aktiivinen asiakastyytyväisyysseuranta. Valvontatehtäviä suorittaessa kaikki asiakkaat
huomioidaan siten, että
he kokevat saaneensa
asiallisen ja oikeudenmukaisen kohtelun.

31.12.2020 =
263
31.12.2021 =
432
3. Työtapaturmat

31.12.2017 = 0
31.12.2018 = 5
31.12.2019 = 0
31.12.2020 =
24
31.12.2022 = 7

4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset = 25
kpl
Määräaikaiset
= 4 kpl
Yhteensä = 29
kpl

5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys
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Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin

Määräaikaiset
= 5 kpl
Yhteensä =
29 kpl
Saadut
palautteet

TerveysvalKesken
vonnan tarkastuskertomukset sisältävät pyynnön
ja pikalinkin
palautelomakkeeseen. Sähköinen palautejärjestelmä
eläinlääkintähuollon
2. Osavuosikatsaus 2022
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valvontatehtävistä on käytössä. Asiakas
saa pikalinkin
palautekyselyyn heti
tarkastuksen
jälkeen.
6. Työtyytyväisyys

Vuoden 2021
kyselyn tulokset

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Työhyvinvointisuunnitelman toteutuminen,
pidetyt kehityskeskustelut

Työtyytyväisyyden
kehitys.
Pidetyt kehityskeskustelut

Työhyvinvointisuunnitelma
on laadittu
25.3.2022.

Kesken

Kehityskeskustelujen toteutuminen n.
45 %.

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 tiedottamisessa ja muissa valvonnassa.
Laatujärjestelmän päivitystyö on aloitettu. Terveydenhuoltokäynnin määrä on pysynyt ennallaan, vaikka sairasmatkojen
määrä on vähentynyt.
Terveysvalvonnan tulopohjaa on vahvistettu perusmaksuilla.

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palveluprosessien
selkeys ja asiakaslähtöisyys

Ympäristöterveydenhuollon palveluprosesseja kehitetään lainsäädännön
puitteissa aktiivinen
asiakastyytyväisyysseuranta huomioiden.
Valvontatehtäviä
suorittaessa kaikki
asiakkaat huomioidaan siten, että he
kokevat saaneensa
asiallisen ja oikeudenmukaisen kohtelun.

AsiakastyytyväiAsiakastyytyväisyy- EläinlääkintähuolKesken
syyskysely elintaden tulos. Tyytyväi- lon valvonta käynvikevalvonnasta.
syyden kehitys.
nistä pyydetään paEläinlääkintähuollautteet jokaisen
lon valvontatehtätarkastuksen jälvistä pyydetään pakeen.
lautteet tarkastuksen jälkeen.
Elintarvikevalvonnassa asiakastyytyväisyyskysely on
vielä kesken.

Palveluprosessien
selkeys ja asiakaslähtöisyys

Laadukas ja tasalaatuinen palveluanto. Valvonta
suoritetaan puolueettomasti ja asiallisesti.

Laatujärjestelmän
päivitys. Valvonta
suoritetaan annettujen ja sovittujen
ohjeiden mukaisesti.

Laatujärjestelmän
päivityksen toteutus. Asiakaspalautteet.

Laatujärjestelmän
päivitystyö on aloitettu.

Palvelutuotannossa
hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalaisille
sähköisiä palveluja

Tiedottaminen
ajantasaista ja helposti ymmärrettävä.

Tiedottamisessa
hyödynnetään tarvittaessa karttapalveluja.

Annetut tiedotteet.
Asiakaspalaute.

Paikkatieto-ohjelma Kesken
on otettu käyttöön
talousveden valvonnassa. Selvitetään paikkatietoohjelman
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hyödyntämistä tiedottamisessa ja
muissa valvonnassa.

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Turvallisien elintarvikkeiden, talousja uimavesien,
elinympäristön
sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen.

Valvontasuunnitelman toteutuminen
suunnitelmassa
esitettyjen tavoitteiden mukaisesti.
Eläinlääkäripalvelujen sopeutuminen
elinkeinoelämän
muutoksiin ja palVaikuttava valvonta velujen kysyntään.

Valvontasuunnitelman toteutumisen
seuranta.

Omavalvonnan tukeminen talousveden tuotannossa ja
jakelussa.

Riskiarvioinnin hyväksymispäätökset.

> 95 % C tai D arvosanan toimijoista
on saanut seuraavassa tarkastuksessa A tai B arvosanan.

Suunnitelmallisen
ennaltaehkäisevän
työn kehitys eläinlääkintähuollossa.

Valvontasuunnitelman mukaisesta
valvonnasta 44 %
on toteutunut. Valtaosa toimijoista on
korjannut todettuja
puutteita seuraavassa tarkastuksessa. (68 %). Uusintatarkastus ei
ole tehty kaikissa
kohteissa.

Kesken

Terveydenhuoltokäynnin määrä on
pysynyt ennallaan,
vaikka sairasmatkojen määrä on vähentynyt.

ONNISTUMME YHDESSÄ
Kokkolan taloudenpito on vastuullista

Maksutuottojen
kasvu terveysvalvonnassa > 30 %

Talousarvion jatkuva seuranta. Tulopohja vahvistetaan valvonnan perusmaksulla.

Tilinpäätös 2022

Terveysvalvonnan
tulopohjaa on vahvistettu perusmaksuilla.

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

Myynti tuotot

1 606 157 €

988 730 €

61,6 %

12,9 %

875 996 €

1 409 525 €

Ma ks utuotot

2 926 100 €

1 739 895 €

59,5 %

-10,4 %

1 942 477 €

3 027 635 €

Tuet ja a vus tuks et

217 400 €

1 891 927 €

870,3 %

5,8 %

1 788 408 €

1 851 346 €

Muut toi mi ntatuotot

259 910 €

183 599 €

70,6 %

94,4 %

94 455 €

259 851 €

5 009 567 €

4 804 151 €

95,9 %

2,2 %

4 701 335 €

6 548 358 €

Henki l ös tökul ut

-59 086 676 €

-41 565 163 €

70,3 %

3,1 %

-40 313 308 €

-59 300 634 €

Pa l vel ujen os tot

-12 546 898 €

-8 156 588 €

65,0 %

3,0 %

-7 919 113 €

-12 411 214 €

Va l mi s tus oma a n kä yttöön
TOIMINTATUOTOT

Ai neet, tarvi kkeet ja tava ra t

-1 816 200 €

-1 498 671 €

82,5 %

5,3 %

-1 423 015 €

-1 869 689 €

Avus tuks et

-3 307 000 €

-2 360 001 €

71,4 %

3,4 %

-2 282 789 €

-3 293 049 €

Muut toi mi ntakul ut

-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 tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen toimenMittari
pide

Toteuma 31.8

Tila

Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Vastuualueen toiminnan toteuttaminen siten, että käyttötalous
pysyy kaupunginvaltuuston vahvistaman
talousarvion sisällä.

Talousar- Talousarvion toteuvion toteu- tuma on 75,2 %.
tuma %

Kesken

Kesken

2. Sairauspoissaolot

31.12.2017
= 231 kalenteripv, Sairauslomasijaisten
kustannukset
2017.

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

Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta. Työn mitoituksen tarkastelu.

SairausYhteensä 42 sairauspoissaolo- poissaolopäivää, 3,5
jen määrä. sairauspäivää/palvelussuhde 31.8.2022
mennessä.

3. Työtapaturmat

31.12.2017 = 0
kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Pidetään vuoden 2017
työtapaturmataso = 0

Työtapaturmien
määrä

0 työtapaturmaa
Toteutu31.8.2022 mennessä. nut

4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset = 11
kpl

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

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

Vakituisten ja
määräaikaisten
palvelussuhteiden
määrä

Sivistyskeskuksen
henkilöstömäärä on
säilynyt ennallaan.
Sivistystoimen hallintopäällikön viranhaltija on vaihtunut alkuvuoden aikana.

Toteutunut

Määräaikaiset
= 0 kpl
Yhteensä = 11
kpl
5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin

Asukkaiden
tyytyväisyys
palveluihin
> 3,5

Säilytetään kuntalaiskyselyissä sama tulostaso kuin Arttu2 -tutkimuksessa 2017

Kuntalaiskyselyjen
tulokset
strategiakaudella

Kuntalaiskyselyjä ei
ole toteutettu alkuvuoden aikana.

Ei aloitettu

6. Työtyytyväisyys

Vuoden
2019 kyselyn
tulokset

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Vastuualueelle laaditaan vuosittainen työhyvinvointisuunnitelma

Työhyvinvointikyselyn tulokset

Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat
säilyneet ennallaan
korkealla tasolla. Sivistyskeskuksen työhyvinvointisuunnitelma on laadittu
edellisen työhyvinvointikyselyn tulosten
pohjalta helmikuussa
2022 ja siihen kirjattuja toimenpiteitä on
ryhdytty toteuttamaan.

Kesken

Vuoden 2022 alussa toteutui sivistystoimen uusi lautakuntajako, mikä on kasvattanut sivistyskeskuksen työmäärää lisääntyneiden kokousten ja niiden valmistelun myötä. Alkuvuotta leimasi yhä koronaepidemia, mikä näkyi lisääntyneinä sairauspoissaoloina sivistystoimessa. Sota Ukrainassa on aiheuttanut tarvetta päivittää sivistystoimen valmiussuunnitelmaa ja
uusia valmistavan opetuksen luokkia perustettin kolme lukuvuoden alkaessa elokuussa. Uusi sivistystoimen hallintopäällikkö 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
Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen
toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Sivistystoimen
organisaatiota
kehitetään sivistyspalvelujen kehittämistyöryhmän työn sekä
kehittämissuunnitelman arvioinnin
pohjalta.

Sivistystoimen kehittämissuunnitelman arvioinnin tulokset ja
asiakastyytyväisyyskyselyt

Sivistystoimen edellisen kauden kehittämissuunnitelmaa on arvioitu koulujen
rehtoreiden kanssa osana ja uudesta
varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden
kehittämissuunnitelmasta on laadittu
luonnos, joka tulee hyväksyttäväksi syksyllä 2022.

Kesken

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

Osallistumismäärä
LAPE-yhteistyöryhmän kokouksiin.

Sivistyskeskuksen edustajat ovat osallis- Kestuneet LAPE-työryhmän kokouksiin
ken
säännöllisesti. Kokouksia on ollut tarkastelujaksolla kuusi. Opiskelijahuoltopalvelujen siirtoa ja henkilökunnan yt-prosessia aluehallinnolle vuoden 2023 alusta
alkaen on valmisteltu.

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

Sivistystoimen palvelut ovat korkealaatuisia ja asukkaiden helposti
saavutettavissa.

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

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

Sivistyskeskuksen asiakastyytyväisyyskyselyitä ei ole toteutettu vuoden 2022
aikana.

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Asukkaiden
terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen

Tarjotaan kuntalaisille laadukkaat ja
saavutettavat sivistyspalvelut.

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

Kehittämissuunnitelman arvioinnin tulokset, HYTEindikaattorien kehitys
hyvinvointikertomuksessa

Aiempaa kehittämissuunnitelmaa on arvioitu ennen uusien kehittämissuunnitelmien laatimista. Laaja hyvinvointikertomus on valmistunut ja käsitelty päätöksentekoelimissä. HYTE-indikaattoreita
on seurattu hyvinvointikertomuksessa ja
niihin pohjautuvan tiedon perusteella
suunnitellaan hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä.

Toteutunut

Lapsen oikeuksien ja
lapsiystävällisyyden edistäminen

Sivistystoimi noudattaa lapsiystävällisen kunnan periaatteita ja ylläpitää
lapsiystävällisen
kunnan statusta.

Lapsiystävällinen
kunta -mallin toimintasuunnitelman toteuttaminen.

Toimintasuunnitelman päätavoitteiden
toteutumisen arviointi

Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa on toteutettu suunnitelmien mukaan. Päätavoitteiden toteutuminen on
edennyt aikataulussa.

Toteutunut

Kokkolan
aseman vahvistaminen
maakuntakeskuksena

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

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

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

Koulutuksellisen tasa-arvon edistämisen Keshankehaussa haettiin ja saatiin merkitken
tävä valtionavustus ja myös muu hanketoiminta on jatkunut vilkkaana. Toiminnanarvioinnin kohteena ovat olleet johtaminen, henkilöstö ja taloudelliset resurssit sekä kerho- ja harrastustoiminta. Tuloksista koottava arviointiraportti käsitellään lautakunnassa syksyn aikana. Opetuspalveluissa on nyt käynnissä yhteensä 25 hanketta. Hankkeiden kokonaisrahoitus yhteensä 2 266 200 euroa.

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

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

Peruskoulun (1-6
lk) lapsivaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen.
Vanhempainraatien ja -yhdistysten toiminnan
tuki.

Lapsivaltuuston kokousten ja
aloitteiden
määrä.
Vanhempainraatien
kokousten
määrä.

Lapsivaltuusto on siirtynyt sivistyskeskuksen alaisuudesta nuorisopalveluiden
alaisuuteen ja se kokoontunut 1.1.-31.8.
välisenä aikana kaksi kertaa ja käsitellyt
7 asiaa. Vanhempainraatien ja -yhdistysten lukuvuosikohtaisia kokousmääriä
kysytty kouluilta lukuvuosiarvioinnin yhteydessä ja kokousten kokonaismäärä
lukuvuonna 2022-23 oli 75 kokousta.

Kesken

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kuntaorganisaatiomme
on muuntautumiskykyinen

Sivistyskeskuksen
organisaatiouudistusta jatketaan, kehitetään positiivista, yhteistoiminnallista ja valmentavaa johtajuutta.

Sivistyskeskuksen henkilöstön
toimenkuvia tarkistetaan ja vastuualueiden yhteistyötä vahvistetaan. Esimiesvalmennukset ja
täydennyskoulutukset.

Uudistuneiden toimenkuvien
määrä. Esimiesvalmennuksien
ja niihin
osallistujien
määrät.

Sivistyskeskuksen kahden sihteerin toimenkuvia on tarkennettu uuden lautakuntajaon myötä vuoden 2022 aikana.
Lähiesimiestyön ammattitutkintoa suorittaa parhaillaan kaksi henkilöä ja toimistopalvelutiimi on osallistunut täydennyskoulutuksiin vuoden aikana.

Kesken

Kokkolan taloudenpito on
vastuullista

Toiminnan ja palvelujen järjestäminen valtuuston
päättämässä käyttötalouskehyksessä

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

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

Talouden toteutumaraportit on käsitelty
säännöllisesti sivistystoimen lautakunnissa.

Kesken

Työhyvinvointikyselyjen tulosten
seuranta ja kehittämistoimenpiteet

Sivistyskeskus
koordinoi vastuualueiden toimenpiteitä työhyvinvoinnin edistämiseksi

Työhyvinvointikyselyjen tulokset,
sairauspoissaolojen
määrä

Työhyvinvointikyselyjen tulokset on käsi- Totelty yhdessä kaupungintalolla työsken- teutelevien sivistyskeskuksen, liikunta-,
tunut
kulttuuri- ja varhaiskasvatuspalvelujen
työntekijöiden kanssa ja laadittu yhteinen työhyvinvointisuunnitelma.

Kokkolan
kaupunki on
pidetty ja
houkutteleva
työnantaja

Hankerahoitusta on haettu aktiivisesti.

Talousluvut
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3.2.15 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Varhaiskasvatuspalvelut

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

TalousarviTalousarviossa pysymi- ossa pysynen, seuranta minen
kuukausittain

Toimintakulujen ja toimintakatteen toteuma.

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

Kes
ken

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

Sairauspoissaolojen määrä
10% pienempi kuin
vuoden
2017 lähtötason sairauspoissaolomäärä

Sairauspoissaolojen määrän
säännöllinen
seuraaminen.

Sairauspoissaolojen määrä on hiukan
Kes
pienentynyt (190 pv) ajanjaksolla touko- ken
elokuu verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Alkuvuoden (tammi-huhtikuu) poissaolopäivät
olivat taas vähän suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavan ajanjaksona.
Strategian mukaista tavoitetta on käsitelty johtajien ja työterveyshoidon sekä
henkilöstöpalvelujen kanssa yhteisessä
toimintaseurantapalaverissa. Terveystarkastukset ja työpaikkaselvitykset jatkuvat suunnitelmien mukaisesti. Sairauspoissaolojen kehittymistä seurataan yksiköissä ja aina tarvittaessa ryhdytään kaupungin mallin mukaisiin toimenpiteisiin. Varhaiskasvatuksen sairauslomien määrään on vaikuttanut koronasta ja muista epidemioista johtuvat
poissaolot, joita on ollut koko vuoden
ajan. Muutaman yksikön sisäilmahaasteet ovat myöskin vaikuttaneet sairauspoissaoloihin.

3. Työtapa- 31.12.201 Työtapaturturmat
7=
mia ei ta631 kapahdu
lenteripv

Työtapaturmista johtuvien poissaolojen määrän väheneminen sekä
ennaltaehkäiseminen.

Työtapaturmien määrä ja
siitä johtuvien
poissaolojen
seuraaminen.

Työtapaturmista johtuvien poissaolojen Kes
määrä on hiukan vähentynyt edellisistä ken
vuosista. Edelleen työturvallisuutta lisääviin välineisiin on panostettu. Esimerkiksi liukuesteitä on hankittu ja niiden käytöstä on muistutettu. Ennaltaehkäisyn huomioiminen on otettu päivittäiseen toimintaan mukaan.

4. Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen, määräaikaisten
vähentyminen

Henkilöstömäärän pysyminen
henkilöstösuunnitelmassa

Henkilöstön
määrä.

Henkilöstön määrä on kasvanut viime
vuoden tasosta. Lisäystä selittää sijaisten määrän lisääntyminen poissaoloista
johtuen sekä kolmen määräaikaisen yksikön henkilöstölisäys varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvusta johtuen.

1. Talousarvio, käyttötalous ja
investoinnit
2. Sairauspoissaolot

31.12.201
7=
9851 kalenteripv,
17 pv/palvelusuhde
Sairauslomasijaisten kustannukset
2017

Vakituiset
= 428 kpl
Määräaikaiset =
150 kpl

Kes
ken

Yhteensä
= 578 kpl
5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten
tyytyväisyys palveluihin

Negatiivisten
asiakaspalautteiden vähentäminen

Asiakasarviointien pysyminen
hyvällä tasolla

Varhaiskasvatuspalveluiden
asiakastyytyväiskyselyiden
tulokset.

Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset Topysyivät vuoden 2022 kyselyssä hyvällä teutasolla.
tunut

6. Työtyytyväisyys

Vuoden
2019 kyselyn tulokset

Työhyvinvoinnin paraneminen vuosittaisessa
työhyvinvointikyselyssä

Työhyvinvointikyselyjen tulosten parantaminen

Työhyvinvointikyselyiden tulokset ja niiden
perusteella
henkilöstöpalveluiden ohjeistuksen mukaisen

Varhaiskasvatuspalveluiden yksiköt
Kes
ovat käyneet alkuvuodesta henkilöstöken
palveluiden ohjeistuksen mukaisesti läpi
vuoden 2021 työhyvinvointikyselyjen tulokset. Hyvinvointisuunnitelmat on palautettu henkilöstöpalveluihin 31.5.2022
mennessä. Tulosten pohjalta on tehty
yksikön työhyvinvointisuunnitelman
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kehittämistoikehittämistoimenpiteet. Toimenpiteitä
menpiteiden te- toteutus on aloitettu.
keminen ja toteutus.

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen
tavoite

Vastuualueen toiMittari
menpide

Toteuma 31.8

Tila

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

Palveluprosessien selkeys ja
asiakaslähtöisyys

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

Arviot palveluista hyvällä tasolla ja varhaiskasvatussopimuksien määrän kehitys.

Asiakasarviot palvelusta ovat pyKes
syneet hyvällä tasolla. Koronapan- ken
demia ja erilaiset suositukset ja
ohjeistukset ovat vaikuttaneet lasten läsnäoloihin sekä poissaoloihin. Kirkonmäen/Tarharannan tontin osalta saadun päätöksen pohjalta on tehty valmisteluja 10 ryhmäisen palvelusetelipäiväkodin
saamiseksi. Valmistelut on tehty
yhdessä kaupunkiympäristön
kanssa. Avoimeen kutsumenettelyyn on ilmoittautunut kaksi palveluntuottaja-rakennuttaja paria.

Palveluprosessien selkeys ja asiakaslähtöisyys

Palveluita ja
niiden prosesseja parannetaan säännöllisen arvioinnin
tulosten perusteella

Asiakasarvioinnit

Arvioinnin keskeisten tuloksien pysyminen hyvällä tasolla

Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset pysyivät vuonna 2022 hyvällä tasolla.

Toteutunut

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

Lapset puheeksi -toimintamallin hyödyntäminen

Menetelmäkoulutusten toteuttaminen varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Koulutetun henkilös- Uusia menetelmäosaajia valmistui
tön määrä
12.

Kes
ken

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
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Kokkolan maineen nostaminen sivistyskaupunkina

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

Varhaiserityiskasvatuksen resurssin
painopisteen
muuttaminen ja
valmistautuminen
lainsäädännön
muutokseen varhaiserityiskasvatuksen osalta.

Varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitajien määrän vakiinnuttaminen.

Varhaiserityiskasvatuksen lasten- Kes
hoitajia on palkattu lapsiryhmiin li- ken
sähenkilöstöksi lasten tuen toteuttamiseen ja tukitoimien vahvistamiseen. Varhaiserityiskasvatuksen
lastenhoitajana on työskennellyt 3
henkilöä.

Asukkaiden
terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen

Liikkumisen
merkityksen
huomioiminen
lapsen päivittäisessä toiminnassa

Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan vakiinnuttaminen ja liikuntavastaavien vastuuryhmän työskentelyn
jatkaminen.

Liikuntavastaavien
tapaamisiin ja liikunta-aiheisiin koulutuksiin osallistuneiden määrä.

Liikuntavastaavien tapaamiset
ovat jatkuneet ja niihin on osallistunut 22 henkilöä. Liikunta-aiheisiin koulutuksiin on osallistunut 66
henkilöä.

Kes
ken
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Lapsen oikeuksien ja
lapsiystävällisyyden edistäminen

Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelma toteuttaminen

Yksiköiden toimin- Huomiointi toimintatasuunnitelmissa
suunnitelmissa.
huomioidaan Lapsiystävällinen
kunta -mallin kehittämiskohteet.

Varhaiskasvatussuunnitelma päivi- Kes
tettiin suunnitelmien mukaan. Ykken
siköt ovat huomioineet LYK-ohjelman tavoitteet toimintasuunnitelmissaan ja ovat toteuttaneet niitä.

Asukkaiden
terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen

Turvallisen
kasvuyhteisön
edistäminen
varhaiskasvatuksessa

Otetaan käyttöön
yhtenäiset periaatteet kiusaamisen
ehkäisemisessä ja
puuttumisessa

Yhteisen toimintamallin toimeenpaneminen ja noudattaminen eri varhaiskasvatuksen yksiköissä. Yksiköiden
laatimien kiusaamisen vastaisen suunnitelman toteuttaminen toimintasuunnitelman mukaisesti.

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

Toteutetaan lapsivaikutusten arviointia rakennushankkeiden yhteydessä

Toteutuneiden lapsivaikutusten arviointien määrä. Valmistelussa olevien lapsivaikutusten arviointien määrä

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

Täydennyskoulutuspäivien määrä ja
vastuuhenkilöryhmien tapaamisiin
osallistuneiden
määrä.

Varhaiskasvatuksessa on mahdol- Kes
listettu osallistuminen täydennysken
koulutukseen ja järjestetty sisäistä
täydennyskoulutusta. Liikuntavastaavien ja S2-yhdyshenkilöiden tapaamisiin on osallistunut 46 henkilöä. Tällä hetkellä ohjelmistosta ei
saatavilla koulutuspäivien kokonaismäärää.

Kes
ken

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

Lapsia ja huoltajia osallistetaan uusien rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkolan kaupunki on tunnettu hyvästä
ja korkeatasoisesta osaamisesta

Henkilöstön
osaamisen
hyödyntäminen
ja kehittäminen.

Täydennyskoulutukseen osallistumisen mahdollistaminen ja toteuttaminen, osaamisen
jakaminen sisäisten vastuuhenkilöryhmien toimintaa
kehittämällä.

Talousluvut
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3.2.16 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Perusopetus

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen toimenMittari
pide

Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Talousarviokehykseen
perustuva toimeenpano
ja kuukausittainen seuranta

Toimintakatteen toteutuma
%. Perusopetuksen
oppilaskohtaiset
kustannukset.

Toteuma 31.8

Tila

Toimintakatteen toteutuma on 67,9 %. Määrärahat eivät tule riittämään. Kaupunginvaltuustolle valmistellaan
määrärahaylitys esitys
henkilöstökulujen kattamisen osalta.

Kesken

2. Sairauspoissaolot

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

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

Työolosuhteiden paran- Sairastaminen. Työhyvinvoin- poissaolotipajat, mentorointi,
jen määrä.
työnohjaus, hyvinvointijohtaminen.

Yhteensä 6049 sairaus-poissaolopäivää
eli noin 11,9 päivää/henkilö.

Kesken

3. Työtapaturmat

31.12.2017
= 93 kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Turvallisuuskoulutus ja
-suunnitelmat

Työtapaturmien
määrä.

Tapaturmia sattui 14
henkilölle ja niistä aiheutui 79 työkyvyttömyyspäivää.

Ei toteutunut

4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset = X
kpl

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

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

Vakinaisten ja
määräaikaisten
palvelussuhteiden
määrä.

Talousarvion mukaisiin
1.8.2022 alkaviin virkoihin on rekrytoitu uudet viranhaltijat. Eräitä
henkilöstösuunnitelmaan sisältymättömiä
tehtäviä on jouduttu
perustamaan yleis- ja
erityisopetuksen volyymin kasvun seurauksena. Myös hankerahoituksella on palkattu
opetushenkilökuntaa
kouluille.

Kesken

Määräaikaiset
= X kpl
Yhteensä = X
kpl

5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin

Palveluprosessien selkeys ja asiakaslähtöisyys

Palveluprosessien kehittäminen ja oppilaiden
sekä huoltajien osallistaminen ja tiedottaminen.

Toiminnanarvioinnin tulokset

Koulukohtaiset toimin- Kesnanarvioinnin tulokset
ken
on saatu maaliskuussa. Tulokset on
käsitelty kouluissa keväällä. Koko kaupungin
arviointiraportti tulee
lautakunnan käsiteltäväksi syksyllä 2022.

6. Työtyytyväisyys

Vuoden 2018
kyselyn tulokset

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Työhyvinvointikyselyt

Työhyvinvointikyselyn tulokset.

Työhyvinvointikyselyjen tulosten pohjalta
kouluilla on laadittu yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat.

Kesken

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
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Kouluyksikköjen määrä
ja koko. Keskimääräinen
ryhmäkoko.

Viimeiset Länsipuiston koulukiinteistössä opiskelleet oppilaat siirtyivät Isokylän yhtenäiskouluun helmikuussa 2022.

Kesken

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

Palveluverkkopäätösten toteuttaminen koulukohtaisilla
päätöksillä

Yhdistettyjen koulujen pedagogista kehittämistä jatketaan. Piispanmäen
ja Halkokarin monitoimitalojen suunnittelu jatkuu.

Piispanmäen monitoimitalon rakennushanke on edennyt urakkatarjousvaiheeseen.
Halkokarin monitoimitalon viitesuunnittelua on käynnistetty
erillisessä viranhaltijatyönryhmässä ja viitesuunnittelu on tarkoitus toteuttaa loppuvuoden
aikana.
Donnerska/KSG rakennussuunnittelu on edennyt urakkatarjousvaiheeseen ja Villan koulun
laajennus on valmistunut ja
otettu käyttöön elokuussa koulun alkaessa.

Palvelutuotannossa
hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalaisille
sähköisiä palveluja

Edistetään digitaalisen opetuksen valmiuksia ja mahdollisuuksia

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

Aiheeseen
liittyvien koulutusten ja
niihin osallistuneiden
määrä. Oppilaskäytössä olevien tvt-laitteiden
määrä.

Alkuvuoden aikana on toteutunut kolme lähikoulutusta, joihin
on osallistunut noin 60 henkeä.
Koulujen uutta TVT-suunnitelmaa 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)

Toteutunut

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

Kehitetään lapsiperheiden palveluohjausta yhdessä
Soiten kanssa. Tutkimukseen perustuvien menetelmien
käytön lisääminen
kouluilla.

Tutkimusperustaisten menetelmien
koulutukset opetusja oppilashuollon
henkilöstölle

Eri menetelmiä käyttöönottaneiden koulujen
määrä. Lapset puheeksi
-keskustelujen määrä.

TCM ja Lapset puheeksi -meTonetelmien käyttöönottokoulutuk- teusia on pidetty alkuvuoden aitunut
kana. Koulutuksiin on osallistunut 48 osallistujaa. TCM-menetelmä on otettu käyttöön 6 koulussa. LP on käytössä laajemmin. Pidettyjen LP-keskusteluita on pidetty 83 kertaa lukuvuoden 21-22 aikana.

Osallistuneiden luokkien
määrä

Kulttuurikasvatukseen osallistu- Kesneiden suomenkielisten luokken
kien määrä selviää lukuvuoden
päätteeksi. Vastaava ruotsinkielinen kulttuurikasvatuspolku
on suunniteltu kevään aikana ja
toiminta käynnistyy syksyllä.

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Kulttuurikasvatussuunnitelman vaiheittainen toteuttaminen etenee.

Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöä laajennetaan
vuosiluokille 4-5
sekä ruotsinkieliseen perusopetukseen

Lapsen oikeuksien
ja lapsiystävällisyyden edistäminen

Lapsiystävällinen
kunta uuden

Lapsivaltuuston toi- Lapsivalminnan vakiinnutta- tuuston taminen. Lapsen
paamisten

2. Osavuosikatsaus 2022
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Lapsivaltuusto on kokoontunut
kaksi kertaa (9.2. ja 19.4.) ja
käsitellyt yhteensä 7 asiaa.

Kesken

39

toimintasuunnitelman toteuttaminen

oikeuksista koulutetaan henkilöstöä

määrä. ToAikavälillä 5-8/2022 ei tapaamiteutuneet
sia.
koulutukset
ja osallistujamäärät.

Lapsen oikeuksien
ja lapsiystävällisyyden edistäminen

Kokkolan Harrastamisen Suomen
mallin (KOHASU)
mukaisen toiminnan järjestäminen
kaikilla Kokkolan
peruskouluilla

Harrastuksia järjestetään koulupäivän
yhteydessä yhteistyössä eri harrastustoimijoiden
kanssa sekä kaupungin omien harrasteohjaajien toimesta. Lisäksi etsivää harrastustoimintaa tehdään 4
harrasteohjaajan
toimesta 4 kotipesäkoululta käsin.

Osallistuvien
koulujen
määrä. Järjestettyjen
ryhmien
määrä ja
osallistuvien
oppilaiden
määrä.

Harrastustoiminnassa on muTokana 25/27 koulua. Toteutuneet teuharrasteryhmät 80. Osallistutunut
neet oppilaat 1364. Syksyn -22
harrastustoiminta käynnistyy
syyskuussa.

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Turvallisen kasvuyhteisön edistäminen kouluympäristössä

Kiusaamisen ehkäisemisen ja puuttumisen periaatteita
yhtenäistetään.
Hyödynnetään valtakunnallisten tiedonkeruiden tuloksia oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kiusaamiskartoitusten
toteuttamisaste (%)
kouluittain.
Valtakunnallisten hyvinvoinnin ja
terveydenedistämisen
kyselyn tulokset (TEAviisari, Kouluterveyskysely)

Kouluterveyskyselyn tulokset
on esitelty opetus- ja kasvatuslautakunnalle.

Kesken

Kokkolan maineen
nostaminen sivistyskaupunkina

Perusopetuksen
Aktiviinen hankesystemaattinen ja
haku ja alueellinen
tavoitteelinen kehit- yhteistyö.
täminen.

Kehittämishankkeiden
määrä ja kokonaisbudjetti.

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

Toteutunut

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

Veikko Vionojan, Rahkosen ja
KesÖjan koulujen kouluverkkoselvi- ken
tyksen yhteydessä toteutettiin
näitä kouluja koskeva lapsivaikutusten arviointi. Osallistuvan
budjetoinnin toimeksianto on
annettu kehittäjäopettajille.
Osallistava budjetointi toteutetaan toimeksiannon mukaisesti
kevät- tai syyslukukauden aikana.

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

Oppilaita ja huoltajia osallistetaan
koulujen toiminnassa ja uusien rakennushankkeiden
suunnitteluvaiheessa.

Toteutetaan lapsivaikutusten arviointia rakennushankkeiden yhteydessä.
Osallistavan budjetoinnin vakiinnuttaminen osaksi lukuvuoden suunnittelua.

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen
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Koulujen johtamista
tuetaan ja kehitetään vastaamaan
palveluverkomuutoksen aiheuttamia
tarpeita.

Palveluverkkomuu- Toimenpiteitoksia koskevien
den toteutukoulujen johtamiminen.
seen laaditaan selkeät toimenkuvat ja
määritellään vastuunjaot.

Piispanmäen monitoimitalon
johtamismallin valmistelu ja
suunniteltu on jatkunut opetusja varhaiskasvatuspalvelujen
yhteistyönä.

Kesken
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Kokkolan kaupunki
on tunnettu hyvästä
ja korkeatasoisesta
osaamisesta

Tunnistetaan, hyödynnetään ja kehitetään henkilöstön
osaamista

Kehitetään ja monipuolistetaan täydennyskoulutuksen
muotoja. Jaetaan
osaamista organisaation sisällä mm.
kehittäjäopettajatoiminnan ja asiantuntijatiimien avulla
(esim. globaalikasvatuksen tiimi, yrittäjyyskasvatuksen
tiimi, KOKO-tiimi).

Kehittäjäopettajien ja
muiden vastuuopettajien
määrä. Asiantuntijatiimien lukuvuosittaiset
laadulliset
arvioinnit.

Kehittäjäopettajia on yhteensä
To29. Tiimeissä on 51 jäsentä. Tii- teumien toiminnan laadullinen arvi- tunut
ointi on toteutettu lukuvuoden
päätteeksi.

Talousluvut

2. Osavuosikatsaus 2022
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3.2.17 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Lukiokoulutus

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen toimenMittari
pide

Toteuma 31.8

Tila

Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Talousarvioon perustuva toimeenpano ja
kuukausittainen seuranta

Toiminta- Toimintakatteen toteukatteen to- tuma on 65,6 %.
teutuma

Kesken

Kesken

2. Sairauspoissaolot

31.12.2017
=607 kalenteripv, Sairauslomasijaisten
kustannukset
2017.

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

Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta

SairausTarkasteluajankohdalla
poissaolo- poissaoloja yhteensä
jen määrä. 264 päivää. Poissaoloja
on noin 52 prosentilla lukion henkilöstöstä. Keskimääräinen poissaolopäivien määrä koko henkilöstöä kohti on 3,5 päivää ja poissaolleiden
henkilöiden osalta 6,8
päivää. Poissaolomäärät
ovat kasvaneet muun
muassa koronaepidemian vuoksi.

3. Työtapaturmat

31.12.2017 = 0
kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Toimipisteiden riskienarviointien päivitys, pelastussuunnitelmien
päivitys

Työtapaturmien
määrä.

Tapaturmia sattui yhdelle Keshenkilölle ja niistä aiheu- ken
tui 2 työkyvyttömyyspäivää.

4. Henkilöstösuunnitelma

Lukiot: 62
opettajaa

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

KSL:n henkilöstövalmennus jatkuu lukuvuoden 2021 - 2022
ajan.

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

Rekrytoitavasta henkilös- Kestöstä päätetään lukuvuo- ken
sittain tarpeen mukaan.

Opisto:
Vakituiset =
13,5 kpl
Määräaikaiset
= 140 kpl
Yhteensä =
153,5 kpl
5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin

Negatiivisten asiakaspalautteiden
vähentäminen

Lukioissa säännölliset
Palautteet
palautekyselyt opiskeli- ja kyselyjoille ja toiminnan kehit- tulokset
täminen palautteen
pohjalta.

Säännöllisten palautekyselyjen tulosten pohjalta
koulutusta kehitetään
edelleen.

Kesken

6. Työtyytyväisyys

Vuoden 2018
kyselyn tulokset

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Työhyvinvointisuunnitelman päivittäminen

Lukioiden työhyvinvointisuunnitelmat on päivitetty määräaikaan mennessä.

Toteutunut

Työhyvinvointikysely

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

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

Kokkolan suomalaisen lukion toimipaikat yhdistyvät
1.8.2021 päätösten
mukaisesti.

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

Kokkolan suomalaisen lukion
toimipaikat yhdistyvät
1.8.2021. Valmistelun välitavoitteet saavutetaan suunnitelman mukaan
2022.

Kokkolan suomalainen lukio Kesaloitti lukuvuoden 2022 ken
2023 toimipaikkojen osalta
yhdistyneenä Torikatu 43:n
osoitteessa. Lukion tilojen
muutos- ja saneeraustyöt
jatkuvat kuluvan kalenterivuoden aikana. Kesän 2022
saneeraustoimien osalta tilat ovat osin vastaanotettu.
Ruotsinkielisen lukion saneeraustoimet ovat suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Palvelutuotannossa
hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalaisille
sähköisiä palveluja

Lukiot kehittävät
opiskelijoiden
osaamista tuottamalla uusia lukioopetuksen muotoja.

Lukioissa digitaalisten oppimateriaalien käyttöönotto
uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton ja laajentuneen oppivelvollisuuden myötä.

Palaute digitaalisten oppimateriaalien käyttöönoton onnistumisesta.

Digitaalisia oppimateriaaleja Tokäytössä kahdella ikäluoteukalla. Digitaalisten oppima- tunut
teriaalien käyttöönotto on
toteutunut teknisesti hyvin.
Opiskelijoilta kerätään palaute oppimateriaalien käytöstä. Palaute on ollut pääosin positiivista.

Palveluissa korostetaan asukas- ja
asiakaslähtöisyyttä
ja palvelurakennetta kehitetään
kuntatalouden ehdoilla

Lukiot kehittävät
Lukiossa Wilman
opiskelijoiden ja
uusien toimintojen
henkilöstön digitaa- hyödyntäminen
lista osaamista.

Käyttöönotettujen uusien
Wilma-toimintojen määrä

Opiskeluhuollon kirjaukset
Keslaaditaan uutena toimintona ken
Wilman sähköiselle lomakkeelle ja ovat nähtävissä rajatulle kohderyhmälle. Toimintojen kehittämistä jatketaan edelleen.

Palveluprosessien
selkeys ja asiakaslähtöisyys

Lukioiden toimintaa Lukioissa säännölli- Lukioiden opiskehitetään opiske- set opiskelijapalau- kelijapalautekylija- ja asiakaspatekyselyt.
selyn tulokset.
lautteen pohjalta.

Opiskelijoiden viihtyisyyttä
lisätään tila- ja kalusteratkaisun osana tilojen saneeraustoimia. Oleskeluun
sekä opiskeluun tarkoitettuja tiloja lisätään.

Kesken

Kokkola luo toimiLukioiden maakunvaa verkostoa sote- nallinen yhteistyö
ja maakuntapalve- jatkuminen.
luissa sekä tekee
tiivistä yhteistyötä
sidosryhmien
kanssa palvelujen
järjestämisessä

Lukiot ovat mukana
maakunnallisissa
toisen asteen verkostoissa. Toteutetaan yhteisiä maakunnallisia hankkeita.

Lukioiden hankkeiden määrä ja
niiden tavoitteiden toteutuminen.

Lukiot osallistuvat OPH:n
Keskoronatuen toisen vaiheen
ken
hankkeeseen ja osallistuvat
kolmannen vaiheen hankehakuun. Kokkolan suomalainen lukio osallistuu Oulun
yliopiston toisen asteen liikkuvat oppitunnit hankkeeseen syksystä 2022 alkaen.
Lukiot ovat mukana Ammattikorkeakoulu Centrian Let´s
Learn Work-hankkeen osatoteuttajina.

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

Lukioiden ja alueen
korkea-asteen oppilaitosten yhteistyö
ja opintomahdollisuuksien tarjoaminen lukio-opiskelijoille.

Korkea-asteen
opintotarjonnan
laajuus ja lukiolaisten kurssisuoritusten
määrä. Lukiokoulutuksen yritys- ja työelämäkontaktien
määrä.

Lukiolaisille tarjotaan korKeskea-asteen opintoja, joita
ken
valitsevat vain yksittäiset
opiskelijat. Uusien korkeaasteen väyläopintojen valmistelu on meneillään ja
käyttöönottoa pilotoidaan lukuvuoden 2022 - 2023 aikana.

Liikkuvan opiskelun
tukeminen teemapäivien, tapahtumien ja arjen

Toteutuneet tapahtumat. Lukiolaisille kouluaikana tai

Lukiokoulutuksen oppilaiKestoksissa on järjestetty liikun- ken
nallisia tapahtumia ja teemapäiviä. Opiskelijoille on

Lukion ja korkeaasteen nivelvaiheen sujuvuus. Lukion yritys- ja työelämäyhteistyön lisääntyminen.

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Liikkuminen Kokko- Lukiolaisten pyöräilassa on sujuvaa ja lyn ja liikenneturturvallista
vallisuuden edistäminen
2. Osavuosikatsaus 2022
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koulupäivän järjestelyjen myötä. Pyöräilyä tukevat toimenpiteet (katokset, lukitusmahdollisuudet) lukioiden
yhteydessä.

koulumatkoilla
sattuneiden tapaturmien
määrä.

sattunut 3 tapaturmaa oppitunneilla tai koulumatkalla.

Lapsen oikeuksien
ja lapsiystävällisyyden edistäminen

Lapsiystävällinen
kaupunki -tunnustuksen saamisen
edellyttämät toimenpiteet lukioissa.

Lukiolaisten oikeuksien ja osallisuuden edistäminen. Hyvinvointi- ja
tasa-arvosuunnitelman päivittäminen.
Lapsiystävällinen
kaupunki toimenpiteiden jatkuminen.

Toteutuneiden
osallisuushankkeiden määrä ja
toteutussuunnitelmat.

Lukiolaisten osallisuutta on Kesvahvistettu opiskelijakuntien ken
aktivoinnilla ja yhteisöllisyyttä tukevilla teema- ja tapahtumapäivillä.

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Turvallinen ja hyvinvointia edistävä
lukiolaisten oppimisympäristö.

Lukioiden opiskelijahuoltotyö. Liikkuvan opiskelun tukeminen. Kulttuuritapahtumiin osallistuminen tai niiden järjestäminen.

Lukion kouluterveyskyselyn
keskeiset tulokset. Kulttuuritapahtumiin osallistuminen.

Kouluterveyskyselyjen peKesrusteella kehittämiskohken
teeksi nostetaan opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi. Lukiot ovat osallistuneet erilaisiin kulttuuritapahtumiin koronarajoitusten
puitteissa.

Kokkolan aseman
vahvistaminen
maakuntakeskuksena

Laadukas ja vetovoimainen lukiokoulutus

Monipuolisen
kurssi- ja opintotarjonnan varmistaminen. Luonnontieteiden ja teknologian
erityinen koulutustehtävä kehittäminen. Mahdollisuus
osallistua urheiluakatemiatoimintaan.

Lukioiden ja erityisen koulutustehtävän opiskelijamäärät. Kokkolan ja maakunnan ulkopuolisten opiskelijoiden määrä.

Kevään opiskelijavalinta on Kesmeneillään parhaillaan.
ken
Opiskelijat saivat valintatiedon ja ottivat opiskelupaikan vastaan kesäkuun aikana. Lukioiden opiskelijamäärät noudattavat edellisen lukuvuoden mukaisia
odotettuja opiskelijamääriä.
Kokkolan suomalaisessa lukiossa aloitti yhdeksän uutta
ryhmää ja Karleby svenska
gymnasiumissa kaksi ryhmää.

Kokkolan maineen
nostaminen sivistyskaupunkina

Yhteistyö perusopetuksen ja lukiokoulutuksen välillä
oppijan polun tukemisessa.

Opinto-ohjaajien ja
opiskelijahuollon
yhteistyö nivelvaiheissa ja lukioopintojen aikana

Lukio-opintojen
keskeyttäneiden
määrä. Opintonsa keskeyttäneiden opiskelijoiden syy opintojen keskeytykselle.

Lukiolaiset ovat keskeyttäKesneet opintojaan varsin väken
hän. Opintojen keskeyttämisen syy on pääasiassa siirtyminen toiseen oppilaitokseen tai muutto toiselle
paikkakunnalle. Ammattilukiolaisten kolmoistutkintojen
määrä on vähentynyt siten,
että aiempaa enemmän
suoritetaan pelkästään kaksoistutkintoa.

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

Lukioiden yhteistyön lisääminen
korkea-asteen koulutuksen ja elinkeinoelämän kanssa

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

Korkeakouluyhteistyössä toteutuneiden suoritusten määrä.
Palaute Let´s
Learn Workhankkeen vuoden 2022 tuloksista.

Let´s Learn Work -hankkeen hanketoimet etenevät
suunnitellusti kaupungin
vastuualueen osalta. Hanketoimet ulottuvat myös
maakunnan lukiokoulutukseen.

Kesken
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Kokkola tarjoaa
kuntalaisille mahdollisuuden kehittää omaa asuin- ja
elinympäristöään

Lukiot tarjoavat
opiskelumahdollisuuksia kaikenikäisille kaupunkilaisille.

Lukiot luovuttavat
Tilojen käyttöpäivä- tai tuntivuok- aste.
ralla hallitsemiaan
tiloja määräaikaiseen käyttöön.

Oppilaitosten iltakäytön
käyttöaste on korkea.

Toteutunut

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkolan taloudenpito on vastuullista

Järkevä resurssien
käyttö lukioissa

Vuosittaiset lukioiden kurssitarvelaskelmat

Kurssien määrä
suhteessa lukioiden opiskelijamääriin. Kurssien keskimääräiset ryhmäkoot
ja ryhmäkokojen
vaihteluväli.

Lukiot ovat toteuttaneet
Kesopintotarjontansa opetukken
seen hyväksyttyjen resurssien puitteissa. Tulevan lukuvuoden resurssin suuruus
on päätetty alustavasti opetuspalvelujen jaostoissa.
Suomenkielisen lukiokoulutuksen toimipaikkojen yhdistyminen tuo säästöjä lukuvuodelle 2022 - 2023 aiempiin lukuvuosiin verrattuna.

Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

Lukioiden johtajuuden kehittäminen.
Jaettu ja yhteistoiminnalinen johtajuus.

Lukion rehtoreiden
ajankohtaiset koulutukset.

Koulutuksiin
osallistumisen
määrä

Korona-aika on vähentänyt Kestarjolla olevia koulutustilaiken
suuksia. Lukuvuoden 2022 2023 ajalle koulutustarjonta
on kasvanut j alukioiden
edustajat osallistuvat tarjolla
oleviin koulutustarjontiin läsnäollen. Rehtoreille suunnattuja koulutustilaisuuksia
järjestävät muun muassa
Opetushallitus ja Pro Lukio.
Kokkolan suomalainen lukio
osallistuu uuteen suuret lukiot-verkoston järjestämiin
koulutustapahtumiin.

Talousluvut
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3.2.18 Opetus- ja kasvatuslautakunta - Kokkolan seudun opisto

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja
investoinnit

Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen
toimenpide

Talousarviossa
pysyminen,
seuranta kuukausittain

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

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Talousarvioon
perustuva toimeenpano ja
kuukausittainen
seuranta

Toimintakatteen toteutuma

Korona vaikuttaa edelleen opiston
kustannusrakenteeseen. Myös
yleinen kustannustason nousu näkyy kustannusrakenteessa. Kursseille ilmoittautuneiden määrä on
samaa luokkaa viime vuoden vastaavaan tilanteeseen verrattuna.
Toimintakatteen toteutuma on 67
%.

Kesken

Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta

Sairauspoissaolojen määrä.

Päätoimisella henkilöstöllä on 72
Kespoissaolopäivää. Tuntiopettajien
ken
sairauspoissaolot eivät sisälly tähän lukuun, mutta on huomattava,
että koronasta johtuen tuntiopettajien sairauspoissaolojen määrä oli
keväällä suuri. Verrattuna 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 korvaavien opetuskertojen palkkakustannuksia.

2. Sairauspoissaolot

31.12.2017
=607 kalenteripv,
Sairauslomasijaisten
kustannukset 2017.

3. Työtapaturmat

31.12.2017 Työtapaturmia
= 0 kalen- ei tapahdu
teripv

Toimipisteiden
Työtapatur- Ei työtapaturmia.
riskienarviointien mien
ja pelastussuun- määrä.
nitelmien pitäminen ajantasalla

4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset
virka- ja
työsuhteiset = 13,5
kpl

Henkilöstösuunnitelmassa
pysyminen,
määräaikaisten
vähentyminen

Tehtävänkuvia
tarkastellaan ja
tarvittaessa tehtäviä organisoidaan uudelleen
opiston toiminnan ja tavoitteiden mukaisesti
henkilöstösuunnitelma huomioon ottaen.

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen

Opistossa on tapahtunut edelleen Keshenkilöstömuutoksia. Kuvataideken
opettajan irtisanouduttua, hänen tilalleen palkattiin määräaikaiseen
työsuhteeseen kuvataideopettaja.
Kuvataidekoulun palvelusihteeri on
aloittanut suunnitelman mukaan
1.5.

Negatiivisten
asiakaspalautteiden vähentäminen

Toiminnan kehittäminen opiskelijoilta ja asiakkailta saadun
palautteen pohjalta.

Opiston
vuotuisen
kurssipalautekyselyn tulokset

Kansalaisopisto-opetuksen kursKessiarvioinnit ovat valmistuneet ja nii- ken
den tulokset on käsitelty päätoimisen henkilöstön ja tuntiopettajien
kesken. Taiteen perusopetuksen
Virvatuliarviointi valmistuu syksyn
kuluessa.

Määräaikaiset tuntopettajat =
155 kpl (n.
19 htv)
5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys
palveluihin

Toteutunut

Taiteen perusopetuksen Virvatuli-arvioinnin tulokset.
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6. Työtyyty- Vuoden
Työhyvinvoinväisyys
2018 kyse- nin paranemilyn tulokset nen vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Henkilöstön
kanssa yhdessä
laaditun työhyvinvointisuunnitelman päivittäminen ja sen toimenpiteiden toteuttaminen

Työhyvinvointikyselyn tulokset

Opiston henkilöstön työhyvinvointisuunnitelma on laadittu yhteisessä
työhyvinvointi -työpajassa. Vaadittaviin toimenpiteisiin on tehty toimintasuunnitelmat, joita toteutetaan suunnitelman mukaan.

Toteutunut

Korona vaikuttaa edelleen lukuvuoden 2022-2023 alkaessa opiston kustannusrakenteeseen. Myös yleinen kustannustason nousu näkyy kustannusrakenteessa. Opiston toiminnan luonteesta johtuen palkkakustannuksista yli puolet muodostuu
tuntiopettajien palkoista. Koronasta johtuen tuntiopettajien sairauspoissaolojen määrä oli erityisesti keväällä suuri. Verrattuna 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 korvaavien opetuskertojen palkkakustannuksia.
Kustannusrakenteeseen vaikuttaa jonkin verran myös opetus- ja kasvatuslautakunnan päätöksen mukaisesti kesän ja syksyn 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 mukaan sisällytetty 57 % vos -rahoituksen piiriin. Kursseille osallistui yhteensä 27 opiskelijaa.

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Opiston kursseja on toteutunut yhteensä 713. Keskimääräinen ryhmäkoko on ollut 11 henkilöä /
kurssi.

Toteutunut

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

Opiston kurssitarjonnan suunnittelu
asiakaslähtöisesti
ja toteuttaminen
kustannustehokkaasti.

Asiakaspalautteen
huomioiminen
kurssien suunnittelussa ja riittävän
opiskelijamäärän
saavuttaminen
kursseilla.

Toteutuneiden kurssien määrä
ja keskimääräiset
ryhmäkoot

Palvelutuotannossa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja
kehitetään kuntalaisille sähköisiä palveluja

Opisto kehittää
opiskelijoiden ja
kuntalaisten digitaalista osaamista
tuottamalla uusia
kansalaisopistoopetuksen muotoja.

Opisto kehittää
etäopiskelun ja osallistumisen
mahdollisuuksia.

Etäopetusta Etäopetusta on hyödynnetty yhhyödyntäteensä yhdeksällä kurssilla, joista
vien kursyksi kurssi on verkkokurssi.
sien määrä
opiston tarjonnassa ja
taiteen perusopetuksessa.

Toteutunut

Palveluprosessien selkeys ja
asiakaslähtöisyys

Opiston palvelua
kehitetään opiskelija- ja asiakaspalautteen pohjalta.

Opiston asiakaspalaute kerätään vuosittain aineryhmäkohtaisesti viiden
vuoden kierrolla.
Taiteen perusopetuksessa myös
huoltajilta kysytään
palautetta.

Opiston
opiskelijapalautekyselyn tulokset. Taiteen
perusopetuksen Virvatuli-palautekyselyn
tulokset.

Opiston kurssiarviointeja on kerätty
opiskelijoilta arviointisuunnitelman
mukaan. Kurssiarvioinnit lukuvuoden 2021-2022 on saatu valmiiksi.
Keskeiset tulokset on saatettu henkilökunnan ja tuntiopettajien tietoon.

Toteutunut

Opistosta osallistutaan ja osallistetaan vapaan sivistystyön yhteistoimintaan. Tehdään
markkinointiyhteistyötä Kronoby

Vapaan sivistystyön
yhteistyöverkostojen
toimintaan
osallistumisen määrä.

Opisto ja taiteen perusopetus on
osallistunut aktiivisesti valtakunnallisiin ja paikallisiin, toimintansa mukaisiin yhteistyöverkostoihin. Lisäksi opisto on toiminut yhteistyössä lähialueen kansalaisopistojen kanssa markkinoinnissa ja valmistellen mm. yhteisiä

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

Opisto toimii aktiivisesti jopa maakuntarajat ylittävässä Vapaan sivistystyön yhteistyöverkostossa.
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kanssa palvelujen järjestämisessä

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

Opiston tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja tunnettuutta kuntalaisten,
yritysten ja yhdistysten suuntaan.

medborgarinstitutin Elinikäisen
kanssa.
oppimisen
koulutusten
määrä.

hankehakuja. Kuvataidekoulun Taidepiha -hanke on edennyt vaiheeseen, jossa etsitään rahoitusta Taidepihan toteuttamiselle. Tässä vaiheessa hankkeeseen on tullut mukaan myös uusi yhteistyökumppani.Työllisyyden kuntakokeilun
kanssa opisto on ollut toteuttamassa arvorakennusten korjausrakentamisen pilottihanketta. Opisto
on pitänyt yhteyttä paikalliseen
maahanmuuttajien koulutusverkoston suuntaan sekä osallistunut alueellisen maahantulon koordinaatioryhmään.

Täydennyskoulutusten tarjoaminen
eri tahoille. Opiston
tilojen vuokraaminen eri toimijoiden
käyttöön.

Toteutuneiden täydennyskoulutusten
määrä.
Vuokrattujen tilojen
määrä

Täydennys- ja myyntipalvelukoulu- Toteutuksia on toteutunut yhteensä 5.
tunut
Opisto on vuokrannut paitsi yksityisille henkilöille, myös yhdistyksille
kuvataidekoulun tiloja, opiston
luokkatiloja ja juhlasalia sekä Taidetalon yhtä luokkatilaa. Kokkolan
suomalainen lukio ei enää kevätlukukauden päätyttyä ole vuokrannut
opistosta luokkatilaa. Keski-Pohjanmaan konservatorion tanssitaiteen perusopetuksen vuokrasopimus on edelleen voimassa. Vuokrattuja tiloja on yhteensä 8. Pohjoismaisen taidekoulun säätiö on
käyttänyt järjestämillään luennoilla
opiston tiloja yhteistyösopimuksen
puitteissa. Olemme yhdenmukaistaneet vuokrauskäytäntöjä ja tilojen
käyttöön liittyviä ohjeita.

Taiteen perusopetuksen järjestäminen Lasten ja nuorten kuvataidekoulussa ja sanataidekoulu Santussa.

Lasten ja
nuorten kuvataidekoulun ja sanataidekoulun
osallistujamäärät

Kuvataidekoulun oppilasmäärä
462, Sanataidekoulun oppilasmäärä 46.

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Lapsen oikeuksien ja lapsiystävällisyyden
edistäminen

Kuvataidekoulu ja
sanataidekoulu tarjoavat lapsille ja
nuorille mahdollisuuksia taiteelliseen ilmaisuun ja
oman tyylin löytämiseen tukien siten
lapsiystävällisen
kaupungin tavoitteita.

Toteutunut

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

Opisto mahdollistaa aktiivisten kaupunkilaisten omaehtoista tapahtuma- ja taidetoimintaa.

Opisto luovuttaa
Tilojen käytpäivä- tai tuntöaste.
tivuokralla hallitsemiaan tiloja määräaikaiseen käyttöön.

Tiloja tarjotaan opetuksen ulkopuo- Toteuliseen käyttöön kysynnän perustunut
teella. Opistotalolla on ollut 8 ulkopuolista tilojen vuokraajaa. Taidetalo Renlundin (sisältäen sekä puuettä kuvataidekoulun kivipuolen) tiloissa on ollut 7 ulkopuolista tapahtumavuokraaja, siellä järjestettiin
myös yhteistoimintaa NKS-säätiön
kanssa. K-P:n Konservatorio vuokraa Taidetalon tiloja 10 -v. vuokrasopimuksen mukaan.

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
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Kokkolan talou- Järkevä resurssien
denpito on vas- käyttö opistossa.
tuullista

Riittävän opiskelijamäärän saavuttaminen kurssien toteuttamiseksi.

Toteutuneiden kurssien määrä
ja ryhmäkoot

Opiston kursseja on toteutunut yhteensä 713. Keskimääräinen ryhmäkoko on ollut 11 henkilöä /
kurssi.

Toteutunut

Kuntaorganisaatiomme on
muuntautumiskykyinen

Koulutussuunnittelijan toimi tukee
opiston johtamista.
Opiston henkilöstö
seuraa alan kehitystä ja osallistuu
kansalaisopistojen
sekä taiteen perusopetuksen koulutuksiin.

Työhyvinvointikyselyn tulokset johtamisesta. Henkilökunnan
koulutuksiin
osallistumisen määrä

Henkilöstö on osallistunut täydennyskoulutuksiin yhteensä 28 kertaa. Koulutukset ovat tukeneet
opiston toiminnan kehittämistä, turvallisuutta ja osallistujien työnkuvia. Hyvinvointikyselyn tuloksia
emme saaneet yksikkönä, mutta
työhyvinvointipajassa keskusteltiin
siitä, miten johtamisella voidaan
entistä paremmin tukea henkilöstöä työssään. Keskustelun tuloksia
hyödynnetään käytännössä.

Toteutunut

Opiston johtamista
tuetaan tehtävien
tarkoituksenmukaisella organisoinnilla. Henkilöstöä
kannustetaan osallistumaan oman
alan koulutuksiin.

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

Myynti tuotot

1 177 000 €

518 644 €

44,1 %

24,3 %

417 143 €

883 991 €

Ma ks utuotot

75 100 €

31 308 €

41,7 %

18,7 %

26 368 €

46 626 €

Tuet ja a vus tuks et

224 000 €

392 424 €

175,2 %

35,0 %

290 623 €

248 481 €

Muut toi mi ntatuotot

995 530 €

555 341 €

55,8 %

9,8 %

505 667 €

886 429 €

2 471 630 €

1 497 717 €

60,6 %

20,8 %

1 239 802 €

2 065 528 €

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

-4 811 966 €

-3 085 452 €

64,1 %

2,0 %

-3 024 369 €

-4 500 628 €

Pa l vel ujen os tot

-2 736 297 €

-1 703 864 €

62,3 %

8,4 %

-1 571 384 €

-2 456 064 €

-562 360 €

-347 503 €

61,8 %

14,2 %

-304 173 €

-519 925 €

Ai neet, tarvi kkeet ja tava ra t
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Avus tuks et

-3 343 900 €

-2 152 124 €

64,4 %

2,9 %

-2 091 758 €

-3 270 466 €

Muut toi mi ntakul ut

-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 tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen toimenMittari
pide

Toteuma 31.8 Tila

Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Talousarviossa pysyminen seurantaa ja tiimin
yhteissuunnittelua kehittämällä

Valtuuston
hyväksymän talousarvion
mukainen
nettotulos
vuoden
2022 lopussa

Vastuualueen Kesken
käytttalosnetto
8/2022 on
66,8 %. Koronapandemia
ja kesätauko
ovat hidastaneet Snellman-salin
tuottojen kerääntymistä
kahden ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana

2. Sairauspoissaolot

31.12.2017 =
59 kalenteripv,
19,6 pv/palvelusuhde Sairauslomasijaisten kustannukset 2017 = 0 €

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

Sairauspoissaolojen
määrän pitäminen
alempana kuin vuoden
2017 taso henkilöstön
työhyvinvointia seuraamalla

Sairauspoissaolojen määrä

Jaksolla 1Kesken
8/2022 on
vastuualueella
ollut 7 sairauslomapäivää.

3. Työtapaturmat

31.12.2017 = 0
kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Työtapaturmien pitäminen nollassa huolellisia
työkäytäntöjä noudattamalla

Työtapaturmien ja
"läheltä
piti" tilanteiden
määrä

VastuualuKesken
eella ei ole
sattunut työtapaturmia 18/2022

4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset =
3,25 kpl Määräaikaiset = 0
kpl Yhteensä =
3,25 kpl

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

Henkilöstösuunnitelmien mukaisen henkilöstöresurssin käyttö
toimintavuonna

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen henkilöstöresurssien
käytön
osalta

KulttuurituotKesken
tajan toimen
haltija aloitti
työnsä
1.4.2022.
Vastuualueen
henkilöstö oli
keväällä 1,5
kk alimitoitettu
mutta huhtikuun alusta
henkilöstösuunnitelman
mukainen.

5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin

Negatiivisten asiakaspalautteiden
vähentäminen

Kerätään kuntalaisten
palveluarvioita kyselyillä ja muilla palautekanavilla

Kuntalaisten palautteen
määrä ja
laatu

KuntalaispaEi aloitettu
lautetta palveluista ei ole
kerätty ensimmäisen vuosikolmanneksen
aikana

6. Työtyytyväisyys

Vuoden 2019
kyselyn tulokset

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Jatketaan työhyvinvoinnin seurantaa vastuualueella ja suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet työhyvinvoinnin
parantamiseksi

Henkilöstön koetun
työhyvinvoinnin
kehitys

Henkilöstön
Ei aloitettu
työhyvinvointia ei ole selvitetty ensimmäisen vuosikolmanneksen
aikana
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Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

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

Kansalaistoimintaa
tukemalla varmistetaan kustannustehokkaat ja maantieteellisesti kattavat
mahdollisuudet
kulttuuritoiminnalle

Tapahtumaverkostojen ja -kumppanuuksien vahvistaminen tapahtumatoiminnan ja muiden kulttuuritoimintojen aktiivisena pitämiseksi

Vastuualueen ja organisaation ulkopuolisten toimijoiden toteuttamien
kulttuuritapahtumien tai muiden yhteistyömuotojen
määrä

Koronopandemian Kesken
keväisten rajoitusten jälkeen tapahtumakesä oli aktiivinen, mikä on nostanut niin toteutettujen kuin tapahtumiin osallistuneiden
määrää

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

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

Yhteistyötä 3. sektorin ja muiden kulttuuritoimijoiden
kanssa vahvistetaan lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan mahdollisuuksien edistämiseksi.
Kehitetään Snellman-salin käyttöä
ja käytettävyyttä
yhdessä Kokkolan
orkesteriyhdistyksen kanssa

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

Vastuualue on tukenut sekä ammatillista että harrastustoimintaan perustuvaa lasten ja
nuorten kulttuuritoimintaa. Tilastot tarkentuvat vuoden
2022 indikaattorikoosteessa.

Snellman-salissa
toteutettavien tapahtumien määrän
kehitys

Kesken

Snellman-salin tapahtumatoiminta
estyi keväällä lähes
kokonaan koronapandemian
johdosta, ja kesällä
salin toiminnassa
oli tauko.

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Taiteen ja kulttuurin
hyvinvointivaikutusten laajentaminen
kuntalaisten piirissä

III ja IV sektorin tukeminen kaupunkilaisten kulttuurisessa aktivoimisessa

Avustettujen kulttuuritapahtumien ja
muiden kulttuuritoimintaan liittyvien
kohteiden määrän
kehitys (kpl) sekä
jaetun avustusmäärärahan kehitys (€)

31.8.2022 menKesken
nessä kulttuuritoimenjohtaja on tehnyt 85 avustuspäätöstä. Myönnettyjen
avustusten yhteissumma on 58.250
€

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Lasten ja nuorten
kulttuuritoimintaa
kehittämällä edistetään perheiden hyvinvointia

Vastuualue osallistuu perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelman
kehittämiseen ja
toimeenpanoon
kaupungissa

Panostukset Taitojen polku -toimintaan toimintavuoden aikana (€). Taitojen polun kattavuus peruskoulussa. (henkilömäärä)

Ruotsinkielinen
Kesken
Kulturlärostigen on
rakennettu kevään
aikana valmiiksi.
Suomenkielisen taitojen polun käyttötilastot tarkentuvat
vuoden lopussa

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

Kohasu-toiminnan
kulttuurisisältöjä on
tarjottu 23:ssa ryhmässä, 16:lla koululla. Toimintaan on
osallistunut n. 300
peruskoululaista

ONNISTUMME YHDESSÄ
Kokkola tarjoaa
kuntalaisille mahdollisuuden
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Kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus
kulttuuritoiminnan

Kuntalaiskeskuste- Kuntalaisten osalli- Laajoja keskustelulut ja muut aktivoin- suutta ja vaikuttatilaisuuksia ei ketitoimenpiteet
mismahdollisuuksia väällä järjestetty

Kesken

2. Osavuosikatsaus 2022
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kehittää omaa
asuin- ja elinympäristöään

kehittämiseen ja
harrastamiseen
omien tarpeiden ja
kiinnostuksen pohjalta

kulttuuritoiminnan
ja -tapahtumien tiimoilta

edistävien tilaisuuksien ja toimenpiteiden määrän kehitys
(kpl)

koronarajoituksista
johtuen. Järjestöjen
näkemyksiä kuntayhteistyöstä on
kartoitettu järjestökyselyllä.

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkolan taloudenpito on vastuullista

Toimintavuoden tehokas ja taloudellinen toteuttaminen

Vastuualueen toiminnan toteuttaminen ja talouden
seuranta määrärahojen tehokkaan
käytön varmistamiseksi

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

Talousarvio on toteutunut kahden
ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana suunnitellusti.

Kesken

Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

Yhteistoiminnallisten prosessien vakiinnuttaminen sivistyspalveluissa

Kehitetään sivistystoimen yhteistoiminnallisia prosesseja yhdessä muiden vastuualueiden
kanssa

Vuosittainen arviointi prosessien kehittymisestä ja yhteistoiminnallisten
tiimien työstä

Kulttuuritiimin
Kesken
edustaja on osallistunut sivistystoimen
hyvinvointi- ja osallisuustiimin työskentelyyn. Lisäksi
poikkihallinnollista
yhteistyötä on tehty
hyvinvointisuunnittelussa ja hankekohtaisissa ryhmissä.

Talousluvut

2. Osavuosikatsaus 2022
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3.2.21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Kirjastopalvelut

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen toimenMittari
pide

Toteuma 31.8 Tila

Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Talousarviokehykseen Toiminta- Toimintakatperustuva toimeenpano katteen to- teen toteuma
ja kuukausittainen seu- teuma %
on 66 %
ranta

Kesken

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

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

Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta ja yhteistyö terveyshuollon
kanssa

Sairauslo- Sairauspoismapäivien saolot 391 kalukumäärä lenteripv.

Kesken

3. Työtapatur- 31.12.2017 = 0
mat
kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Säännölliset turvallisuuskävelyt toimipisteissä

TyötapaYksi työtapaKesken
turmien lu- turma ja yksi
kumäärä
työmatkatapaturma, poissaolot 18 kalenteripv.

4. Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

Toiminta ja palvelut sovitetaan henkilöstösuunnitelman mukaisesti

Henkilöstön lukumäärä

Henkilöstön
lukumäärä 39

Kesken

Kuntalaiskyselyjen
tulokset ja
asiakaspalaute

Asiakaspalautteet käsitelty aktiivisesti vastuualueen kokouksissa ja
huomioitu
mahdollisuuksien mukaan
palveluiden
kehittämisessä

Kesken

2. Sairauspoissaolot

Vakituiset =
40 kpl
Määräaikaiset
= 0,78 kpl
Yhteensä =
40,78 kpl

5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin

NegatiivisAsiakaspalaute huomiten asiakas- oidaan palvelujen kehitpalautteiden tämisessä
vähentäminen

Unelmien kirjastoauto-kysely maalishuhtikuussa
6. Työtyytyväisyys
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Vuoden 2018
kyselyn tulokset

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Työhyvinvointisuunnitelman toteuttaminen

Työhyvinvointikyselyn tulokset

Työhyvinvointisuunnitelma
laadittu

Toteutunut

2. Osavuosikatsaus 2022
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Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palvelutuotannossa
hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalaisille
sähköisiä palveluja

Vastuualue hyödyntää tietotekniikan ja automaation
kirjastopalvelujen kehittämisessä

Kirjastopalvelut ehkäisee digitaalista
syrjäytymistä mahdollistamalla kaupunkilaisille pääsy
digitaalisiin palveluihin

E-aineistojen käyttökerrat

E-aineistojen käyttökerrat 41 004

Kesken

Palveluprosessien
selkeys ja asiakaslähtöisyys

Vastuualue hyödyntää tietotekniikan ja automaation
kirjastotilojen kehittämisessä

Omatoimisuuden
kehittäminen vastuualueella

Omatoimikirjaston
käynnit

Omatoimikäynnit 4 172

Kesken

Kälviän omatoimikirjaston sunnittelu

Kälviän omatoimikirjaston suunnittelu aloitettu

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

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

Vastuualue edistää Kokonaislainaus
kaikenikäisten lukemista ja kirjalliFyysiset käynnit
suutta sekä tarjoaa
kuntalaisille pääsyn
aineistoihin, tietoon
ja kulttuurisisältöihin

Kokonaislainaus 434
061

Lasten- ja nuorten
lukemisen edistäminen

Vastuualue tekee
säännöllistä päiväkoti- ja kouluyhteistyötä

Lasten ja nuorten
kirjojen hankinta

Lasten ja nuorten kirjojen hankinta 5 357

Lasten ja nuorten
kirjojen lainaus

Lasten ja nuorten kirjojen lainaus 209 410

Kirjailijavierailu yhdelle luokka-asteelle vuodessa

Kirjailijavierailuja toteutettu etänä

Tapahtuminen
määrä

Vastuualueella toteuttu
123 tapahtumaa

Kesken

Fyysiset käynnit 190
912

Kesken

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

Kiinnostavien, monipuolisten ja matalankynnyksen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen

Vastuualue järjestää tapahtumia kaikenikäisille kuntalaisille

Kesken

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

Yhteistoiminnallisuuden vahvistaminen sivistyspalveluissa

Sivistystoimen yhVuosittainen arviVastuualue osallistunut Kesteistoiminnallisten
ointi prosessien ke- prosessityöskentelyyn ken
prosessien kehittä- hittymisestä
minen muiden vastuualueiden kanssa

Kokkolan kaupunki
on tunnettu hyvästä
ja korkeatasoisesta
osaamisesta

Lisätään henkilökunnan osallisuutta
toiminnan kehittämisessä ja varmistetaan osaaminen
koulutuksilla

Vahvistetaan osaamista koulutuksilla
ja työnkierrolla

2. Osavuosikatsaus 2022
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Koulutuspäivien
määrä

Vastuualueen henkilökunta osallistunut koulutuksiin lähinnä etänä.
Yhteensä 45 koulutuspäivää

Kesken
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Talousluvut
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3.2.22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Museopalvelut

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen toimenMittari
pide

Toteuma 31.8 Tila

Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Pysytään talousarviossa ja hankitaan ulkopuolisia rahoituksia
hankkeistamalla sisältöjä toimintatapojen kehittämiseksi ja palvelun
saavutettavuuden varmistamiseksi.

ToimintaToimintakatkatteen %. teen toteutuma on 63,6
%.

Kesken

2. Sairauspoissaolot

31.12.2017 =
129 kalenteripv, 7,5 pv/palvelusuhde Sairauslomasijaisten kustannukset 2017 = 0 €.

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

Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta, ei sijaiskuluja.

Sairaus45 kalenteripoissaolo- päivää
jen määrä
(2018: 191
kalenteripv -10%)

Kesken

3. Työtapaturmat

31.12.2017 = 0
kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Ei työtapaturmia.

Työtapaturmien
määrä.

1

Kesken

4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset = 19
kpl

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

Noudatetaan henkilöstösuunnitelmaa.

Henkilöstömitoitus
noudattaa
VOS edellytyksiä.

Noudatettu
VOS-suunnitelmaa

Kesken

Määräaikaiset
= 3 kpl
Yhteensä = 22
kpl
Kieppi 2,5 kpl
5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin

NegatiivisSäilytetään Arttu2-kunten asiakas- talaiskyselyn taso.
palautteiden
vähentäminen

Kuntalais- Ei toteutunut
kyselyn tulokset
strategiakaudella.

Ei aloitettu

6. Työtyytyväisyys

Vuoden 2018
kyselyn tulokset

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Työhyvinvointikyselyn hyvät tulokset.

Kesken

Työhyvinvointisuunnitelman noudattaminen.

Hyvät tulokset
työhyvinvointikyselystä
2021

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Palveluiden käyttömäärä ja toteutuneet hankkeet sekä
asiakasosallisuudesta saatu mahdollinen palaute.

KHRM: Yhteishankkeita meneillään 5; asiakasosallisuus ja kävijät
näyttelytiloissa
6067; laadullista
palautetta 594 kappaletta.

Kesken

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

2. Osavuosikatsaus 2022
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Asukas- ja asiakaslähtöisyys KHRM
museon kulttuuriperinnön teemojen
esillä pitämisessä
talouden raamien
asettamisssa puitteissa.

KHRM museon laadukas elämys-, ohjelma- ja tietopalvelutarjonta sekä muu
osallistava monimuotoinen palveluntuotanto ja yleisötyö. Kulttuuriperinnön
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Kiepin uusien tilojen monikäyttöisyys.
Palvelutuotannossa
hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalaisille
sähköisiä palveluja

asiantuntijaviranomaispalvelu on
tarjolla alueella.

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

Lisätään KHRM
museon kokoelmien digitointiastetta uuden kokoelmahallinto-ohjelman keinoin ja laajennetaan aineistojen digitaalista saatavuutta myös alueella (museolaki).
Kiepin kokoelmien Ylläpidetään KHRM
digitoinnin jatkami- museon digitaalinen ja kokoelmatie- sen median palvelutarjontaa.
don vapaa saatavuus.

Kieppi: Näyttelytilojen kalustus, vitriinien rakentaminen.
Aineistojen digitointi- ja palveluiden käyttömäärä
mm. Finnan tarjonta/ käyttö sekä
vuorovaikutuksellisen ja some-tarjonnan kävijämäärät.

KHRM: digitointi
Kesken
edennyt 411 objektin osalta; Finnan
kävijöitä 217; somekanavien seuraajia 4304; somessa tavoitettuja
henkilöitä 22.183;
youtube kanavalla
tavoitettu 1821 ja
alueellisella uutiskirjeellä 738; lisäksi
käytössä on museon e-kirje. Kokoelmanhallintaohjelman migraatio Kookos-ohjelmaan meneillään digitoinnin
mahdollistamiseksi
jatkossa; Museovirasto irtisanonut
Musketti ohjelman.
Kieppi: Mineraalien
ja nisäkkäiden valokuvaus.

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

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

Vakiinnutetaan
KHRM museon palvelutarjonta alueella ja vahvistetaan taiteen hyvinvointivaikutuksia
hyte-yhteistyössä.
Kehitetään ja edistetään kulttuuriympäristötiedon saatavuutta ja saavutettavuutta

Museopalvelujen ja
museon hyte-palvelun käyttömäärä
ja mahdollinen palaute alueella sekä
kumppanien mahdollinen palaute yhteistyöstä ja palvelusta.

KHRM: tehty aktiiKesken
vista alueellista
museo- ja taidemuseopalvelua yhteistyökumppaneita ja
kuntalaisia osallistaen; tiivis tietopalvelu yhteistyö jatkuu myös alueella;
saatu runsaasti tyytyväistä laadullista
palauetta palvelusta.

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
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Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Asukkaiden merkityksellisyyden kokemusten vahvistaminen KHRM museon tarjonnalla hyvinvoinnin tueksi.

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

Asiakasosallisuuden, osallistujien ja
ohjelmakävijöiden
määrät.

KHRM: asiakasak- Kesken
tiivisuus kasvanut
merkittävästi: näyttelykävijät ja asiakasosallisuus 6067,
osallisuus toteutuksissa 37, yhteishankkeita 5, esitelmätilaisuuksia/ tapahtumia 8.

Lapsen oikeuksien
ja lapsiystävällisyyden edistäminen

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

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

Osallistujien lukumäärä ja palveluiden käyttötavat.

KHRM: yleisötyön
Kesken
ja museopedagogian palveluita toteutettu sekä palvelutarjottimen että
1.7. alkaen opaspankin kautta.

2. Osavuosikatsaus 2022
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Kokkolan aseman
vahvistaminen
maakuntakeskuksena

Varmistetaan
KHRM museon toimintakyky alueellisena vastuumuseona. Museo vastaa kaikista museolain tarkoittamista
tehtäväkentistä
Keski-Pohjanmaalla.

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

Alueellisen museopalvelun käyttö ja
viranomaistoiminnan määrällinen toteutuma.

KHRM: alueellinen Kesken
taidemuseo toteuttanut alueellisen
hankkeen Vionojasäätiön kanssa;
alueellista museotyötä on tehty toimijoiden kanssa; viranomaislausuntoja
annettiin 114 kpl,
osallistuttu 8 viranomaisneuvotteluun.

Kokkolan aseman
vahvistaminen
maakuntakeskuksena

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

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

Palveluiden käyttäjämäärä sekä toteutuneet kumppanuudet ja hankkeistukset.

KHRM: yhteistyö
Kesken
jatkunut Kokkolan
kansallisen kaupunkipuiston
kanssa; toteutuneita yhteishankkeita 5 kpl; museon
profiili uudisttettu
sateenvarjona, jota
täydennetty kansainvälisellä marginaalitaiteella.

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

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

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

Yhteistyötoteutusten määrät ja tapahtumien kuntalaisaktiivisuus sekä
yhteydenottojen
määrä.

KHRM: yhteistoteu- Kesken
tuksia 5; yhteydenottoja 2841; tavoitteita edistetään
kansallisen kaupunkipuiston tunnetuksi tekemiseksi.

Kokkola tarjoaa
kuntalaisille mahdollisuuden kehittää omaa asuin- ja
elinympäristöään

Kuntalaisosallisuutta ja yhteistuottajuutta tuetaan
kattavasti KHRM
museon palvelutuotannossa.

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

Osallistujien, asukasaktiivisuuden ja
yhteydenottojen
määrä sekä yhteishankkeiden asiakaskattavuus.

KHRM: asukasaktiivisuus ja osallisuus 37; yhteydenottoja 2841; ETTtoiminta aktivoitunut pandemian helpotuttua.

Kesken

KHRM museossa
noudatetaan vastuullisesti talousarviota ja haetaan aktiivisesti ulkopuolisia rahoituksia.

KHRM museo
hankkeistaa aktiivisesti ja pyrkii tarttumaan ulkopuolisiin
rahoitusmahdollisuuksiin.

Jätettyjen hakemusten lukumäärä
ja yhteissumma
sekä saadut rahoitukset ja hankeavustukset.

KHRM: saatu ulkopuolinen rahoitus
taiteilijapalkkioihin
11.360 e.

Kesken

KHRM museo pyrkii vähentämään

KHRM museo pyrkii vapautumaan

Epätarkoituksenmukaisista

KHRM: säilytystilojen ratkaisu etenee

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkolan taloudenpito on vastuullista

Kokkola tasapainottaa tasettaan
2. Osavuosikatsaus 2022
Kokkolan kaupunki

Kieppi: Uusien opetusmateriaalien
hankkiminen apurahan turvin.
Kesken
59

vastuullaan olevaa
kiinteistömassaa ja
keskittymään museotoiminnan ytimeen.

taloutta rasittavista
kiinteistöistä, jotka
eivät tue toimintaa.
Kotiseutuarkiston
tulevaisuutta tarkastellaan.

kiinteistöistä luopumisen eteneminen.

Varikon alueella,
tavoittena koota
kaikki kokoelmat
samaan säilytystilaan ml. kotiseutuarkisto.

Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

KHRM museossa
henkilökunnan
osaamiset kohdennetaan organisaation tuloksellisuuden kannalta oikeisiin tehtäviin.

Oleelliset kompetenssit kohdentuvat
KHRM museossa
alueellisen vastuumuseon ja kaupunginmuseon ydinpalvelutehtäviin.

Toimenkuvien tarkoituksenmukaisuus ydinpalvelutehtävän ja alueellisen vastuumuseon
tehtävien kannalta.

KHRM: toimenkuvat ovat tarkoituksenmukaiset ja toimet on täytetty pätevin henkilöin.

Kesken

Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

Kollektiivinen asiantuntijuus tuottaa
KHRM museossa
jaettua johtajuutta.

Asiantuntijuus tuottaa KHRM museossa toimivaltaa
hierakkisen aseman sijasta.

Museopalvelun toimintakyky ja asiantuntevuus sekä
niistä saatu mahdollinen palaute.

KHRM: asiantuntijuus toteutuu
ydinprosessien tiimeissä.

Kesken

Kokkolan kaupunki
on tunnettu hyvästä
ja korkeatasoisesta
osaamisesta

KHRM museossa
henkilöstön osaamistarpeet tunnistetaan ja osaamisen kehittämistä
tuetaan suunnitelmallisesti.

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

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

KHRM: henkilöstö
Kesken
kouluttautuu pätevöityäkseen ammatillisesti ja myös
akateemisesti hyödyntäen omaehtoista mahdollisuutta (3 kpl).

Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

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

KHRM museossa
edistetään sujuvia
ja avoimia yhteistyömalleja kumppaneiden kanssa.

Kumppanuuksien
lukumäärä ja sitoutuminen yhteistyöhön.

KHRM: yhteistyökumppanuuksia 4
kpl eri ydinprosesseissa.

Kesken

Talousluvut
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3.2.23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Nuorisopalvelut

Yleiset tavoitteet
Yleiset
tavoitteet

Kaupunkistrategian
tavoite

Lähtötaso

1. Talousarvio,
käyttötalous ja
investoinnit

Vastuualueen toimenMittari
pide

Toteuma 31.8

Tila

Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Toimintojen ja asetettujen tavoitteiden toteuttaminen talousarvion
raameissa

Talousarviossa pysyminen
kuukausittaisessa
seurannassa.

Toimintakatteen toteuma on 50,9 %.

Kesken

2. Sairauspoissaolot

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

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

Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen.

SairausSairauspoissaoloja
poissaolo- on 440 kalenteripäijen määrä. vää.

Kesken

3. Työtapaturmat

31.12.2018 = 11 kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

Turvallisuuskävelyt ja
turvallisuussuunnitelmien päivittäminen kaikissa työyksiköissä.

Työtapaturmien
määrä.

Työtapaturmia ei ole
tapahtunut.

Toteutunut

4. Henkilöstösuunnitelma

2021 suunnitelma

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

Henkilöstösuunnitelmien mukaisen henkilöstöresurssin käyttö
toimintavuonna

Henkilöstösuunnitelman
mukaisen
henkilöstöresurssin käyttö
toimintavuonna.

Talousarvion mukaiKesken
sesta henkilöstöresurssista käytössä on
100%.

Vakituiset = 22 kpl
Määräaikaiset = 2,5
kpl
Yhteensä = 24,5 kpl

Alkuvuoden henkilöstövaihdoksista johtuen tammikuussa oli
rekrytointiprosessien
ajan hetkellisesti täyttämättä 2htv.

5. Asia- Kaupunkilaisten tyykastyytyväisyys palveluihin
tyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

NegatiivisPalautemenetelmien
ten asiakas- kehittäminen.
palautteiden
vähentäminen

Palautteen
määrä ja
saadun
palautteen
paraneminen

Nuorisopalveluissa
Kesken
on toteutettu asiakasosallisuuden kautta
asiaskastyytyväisyyteen liittyviä kyselyitä
ja tapaamisia osana
LAVA-prosessia.

6. Työtyytyväisyys

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Työhyvinvointikyselyn tulosten paraneminen

Työhyvinvointikyselyn tulokset on käsitelty henkilöstökokouksessa ja työhyvinvointisuunnitelma
on laadittu.

Vuoden 2018 kyselyn tulokset

Työhyvinvointisuunnitelman noudattaminen.
Työyhteisön työhyvinvoinnin säännöllinen
arviointi.

Kesken

Työhyvinvointisuunnitelman toteutumista
on arvioitu yhteisesti
henkilöstökokouksessa elokuussa.

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

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

Toimintojen toteuttaminen talousarvion mukaisin resurssein

Talousarviokehykseen perustuva toimeenpano ja kuukausittainen seuranta

Talousarvion
toteutuminen

Toimintakatteen toteuma on
50,9 %, joka on talousarvion
ajankohtaan nähden huomattavasti parempi.

Kesken

Palvelutuotannossa
hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalaisille
sähköisiä palveluja

Digitalisaation
mahdollisuuksien
hyödyntäminen toimintaprosessien
sujuvoittamiseksi

Valtakunnallisen
nuorisotyön tilastointijärjestelmän
käyttöönotto. Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen.

Tilastojärjestelmän tuottamien tilastojen
hyödyntäminen toimintojen suunnittelussa. Digitaalisen nuoristyön paikallinen toimintamalli.

Tilastointijärjestelmän käyttöönotto on käynnistynyt ja
otetaan käyttöön asteittain
loppuvuonna 2022.

Kesken

Palveluprosessien
selkeys ja asiakaslähtöisyys

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

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

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

Nuorisotiloilla on kohtaamisKeskertoja 4 345. Alkuvuoden ko- ken
ronarajoitukset tiloilla vaikuttivat kävijämääriin. Tapahtumia
ei ole pystytty järjestämään.

Kohdennettu nuorisotyö on osaltaan
ehkäisemässä koulupudokkuutta ja tukemassa nuoria
palveluihin kiinnittymisessä

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

Etsivässä nuorisotyössä tavoitettuja nuoria vuonna 2021
oli yhteensä 283. Vuonna
2022 elokuun loppuun mennessä tavoitettuja nuoria oli
259.

Nuorisotilojen
määrä ja sijoittuminen Kokkolan alueella.
Liikkuvan nuorisotyön riittävä resursointi ja kohdattujen nuorten määrä.

Kokkolan alueella on 6 nuorisotilaa, Nuorisokeskus Vinge,
Isojärven nuorisotalo, Isokylän, Lohtajan, Kälviän ja Ullavan nuorisotilat.

Digitaalisen nuorisotyön paikallista toimintamallia kehitetään yhteistyössä Villa Elban
kanssa. Toimintamallin käyttöönottoon liittyvät työpajat on
sovittu loppuvuodelle 2022.

Osallisuustoiminnan kautta
on kohdattu yhteensä noin
158 nuorta. Alkuvuonna on
järjestetty graffitipaja, oppilaskuntaverkoston tapaaminen,
nuoret ja päättäjät kohtaaminen sekä tukarimiitti.

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

Koulutukseen ja
työelämään pääsyn
turvaaminen sekä
koulupudokkuuden
ehkäiseminen

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Nuorisotyön palvelut ovat saavutettavissa eri puolilla
kaupunkia. Tarjotaan nuorille turvallisuudentunnetta
vahvistavia toimintoja ja kohtaamisia
esim. Ankkuri-toiminnan, Etsivän
nuorisotyön ja koulunuorisotyön
kautta.

Koulunuorisotyö
toimintona vakiintuu. Liikkuvaa nuorisotyötä eri muodoissa toteutetaan
koko kaupungin
alueella.

Kesken

Ohjaamon koko verkostossa
on ollut 693 nuorten käyntikertaa. Lukuun on laskettu
yksilö- ja ryhmätapaamiset,
messut ja tapahtumat. Tilastointitapaa on muutettu viime
vuoteen verrattuna.
Kesken

Liikkuvaa nuorisotyötä tehtiin
kesäkuussa osana nuorisopalveluitten kesätoimintoja.
Ankkuri-tiimi on jalkautunut
moniammatillisena työryhmänä etenkin tapahtumien
yhteydessä, kuten koulujen
päättyminen, Venetsialaiset.
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Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Kokkolan maineen
nostaminen sivistyskaupunkina

Lapsen oikeuksien
ja lapsiystävällisyyden edistäminen

Nuorten harrastamisen osallistumiskynnystä madalletaan. Kehitetään
tuetun harrastamisen mallia. Nuorisopalvelujen ja
koulujen yhteistyön
kehittäminen ja ehkäisevän päihdetyö
tekeminen

Nuorten harrastustoimintaa tuetaan
lajikokeiluilla ja
maksuttomilla pajoilla. Harrastamisavustusta myönnetään harkinnanvaraisesti. Rokkikoulu
tarjoaa pääsykokeetonta musiikinopetusta ja vapaaoppilaspaikkajärjestelmää kehitetään.

Lajikokeilujen
määrä ja osallistujien
määrä. Harrastustoimintaan myönnettyjen tukien
määrä. Vapaaoppilaspaikkojen määrä.

Lajikokeiluita ei ole toteutettu
alkuvuonna koronapandemiasta johtuen.

Nuorten elämänhallinnan tukeminen laaja-alaisesti.
Nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja kehittäminen. Nuorten
tukeminen mielekkään opinto- ja työelämäpolun löytymisessä.

Koulunuorisotyö tukee koulun kasvatustehtävää ja nuoren kehitystä. Osallisuustoiminnan
kautta tuetaan
nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja
kiinnittymistä ympäröivään yhteiskuntaan. Rokkikoulu sitouttaa nuoren tavoitteellisiin
opintoihin.

Koulunuorisotyössä kohdattujen nuorten
määrä lisääntyy vuodesta
2018. Nuorisovaltuuston
edustajien
määrä eri oppilaitoksista ja
kaupunginosista. Nuorisovaltuuston
oma kokemus
osallistamisen
vaikuttamisesta. Rokkikoulun oppilasmäärä ja
opintosuoritusten seuraaminen.

Koulunuorisotyössä on kohtaamisia 4 710.

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

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

Osallisuustoiminnan tavoittamien nuorten määrä on lisääntynyt verrattuna viime
vuosiin.

Hyväksytyn toimintasuunnitelman
mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen

Kesken

Harrastustoimintaan ei ole
myönnetty tukia.
Vapaaoppilaspaikkajärjestelmää kehitään.

Kesken

Syyslukukauden alettua osa
nuorisovaltuuston edustajista
on siirtynyt toiselle asteelle.
Asiaan kiinnitetään huomiota
syksyn nuorisovaltuustovaaleissa, jotta edustus saadaan
kaikilta kouluilta ja nuorisotiloilta. Nuorisovaltuusto kokee
voivansa osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.
Rokkikoulun oppilasmäärä on
ollut alkuvuonna 138 oppilasta. Syksyn toimintakausi
alkaa syyskuussa.

Kesken

Lajikokeiluita ei ole toteutettu
pandemiatilanteesta johtuen.

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

Nuorisojärjestöjen
ja nuorten vapaiden toimintaryhmien aktiivisuuden
tukeminen.

Vastuualueen hallinnoimien tilojen
tehokas käyttö järjestö- ja harrastustoiminnassa.

Myönnettyjen
käyttölupien
määrä säilyy
tai nousee
vuoteen 2018
verrattuna.

Käyttölupia ei ole myönnetty
alkuvuonna.

Kokkola tarjoaa
kuntalaisille mahdollisuuden kehittää omaa asuin- ja
elinympäristöään

Nuorisojärjestöjen
ja nuorten vapaiden toimintaryhmien aktiivisuuden
tukeminen.

Nuorten toimintaryhmien tukeminen
avustusten myötä.

Myönnettyjen
avustusten
määrä ja kohdentuminen.
Nuorisovaltuuston käsittelemien asioiden määrä.

Avustusten myöntämiseen liit- Kestyviä viranhaltijapäätöksiä on ken
tehty 74 kappaletta.
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Kesken

Nuorisovaltuusto kokouksia
on ollut 8 kokousta ja niissä
on käsitelty 35 varsinaista kokousasiaa.
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Lapsivaltuuston kokouksia on
ollut 2 kokousta ja niissä on
käsitelty 7 varsinaista kokousasiaa.

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkolan kaupunki
on pidetty ja houkutteleva työnantaja

Työhyvinvoinnin
edistäminen

Toteutetaan hyväksytyn työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteet

Työhyvinvointikyselyn tulosten paraneminen

Edellisen työhyvinvointikyselyn tulokset on käsitelty
henkilökuntakokouksessa ja
työhyvinvointisuunnitelma on
laadittu. Työhyvinvointisuunnitelman toteutumista on arvioitu henkilökuntakokokouksessa elokuussa.

Kesken

Seuraava työhyvinvointikysely on syksyllä 2022.
Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

Sivistystoimen sisäisen yhteistyön
kehittäminen

Kehitetään sivistystoimen yhteistoiminnallisia prosesseja yhdessä muiden vastuualueiden
kanssa

Vuosittainen
arviointi prosessien kehittymisestä ja
yhteistoiminnallisten tiimien työn tuloksista

Lautakuntien uudelleenjaon
Kesmyötä yhteistyötä Kulttuuri- ja ken
vapaa-aikalautakunnan alaisten vastuualueiden kesken on
tiivistetty.

Talousluvut
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3.2.24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta - Liikuntapalvelut

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

KaupunkiVastuualueen toimenstrategian
pide
tavoite

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Talousarvi- Talousarvion toteutumiossa pysy- sen säännöllinen seuminen,
ranta ja arviointi
seuranta
kuukausittain

Talousarvion toteutuminen, nettotulos

Talousarvion toimintakatteen
toteutuma on 68,5 %.

Kesken

SairausJaksolla 1-8/2022 on ollut huopoissaolo- mattavasti enemmän sairausjen määrä poissaoloja kuin aikaisempina
vuosina vastaavalla jaksolla;
yhteensä 331 kalenteripäivää

2. Sairauspoissaolot

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

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

Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja
sairauspoissaolojen
seuranta.

3. Työtapaturmat

31.12.2017 =
0 kalenteripv

Työtapaturmia ei
tapahdu

Työtapaturmien ennal- Työtapataehkäiseminen turvalli- turmien
suussuunnittelulla ja
määrä
huolellisilla työkäytännöillä

4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset = 21
kpl
Määräaikaiset
= 8 kpl
Yhteensä = 29
kpl

5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin

6. Työtyy- Vuoden 2019
tyväisyys kyselyn tulokset

Koronarajoitusten ja pandemian jälkivaikutusten takia tulokertymän toteuma on vain 50,7
%
Kesken

Ei työtapaturmia

Kesken

Henkilöstö- Henkilöstösuunnitelsuunnitelman noudattaminen
massa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

Henkilös- Henkilöstöresurssin käyttö on
tösuunni- ollut suunnitelman mukainen
telman toteutuminen henkilöstöresurssin
käytön
osalta

Kesken

Negatiivisten asiakaspalautteiden vähentäminen

Palautteiden
määrä ja
tyyppi
sekä kyselyjen tulokset

Palautejärjestelmän kautta saa- Kestujen palautteiden (102 kpl)
ken
määrä on hieman noussut
edellisvuodesta. Eniten on annettu kehittämisideoita ja toimenpide-ehdotuksia. Kiitoksia
on saatu lähinnä Roskarukan
lähiliikuntapaikan ja Laajalahden onnistuneista uudistuksista.

Työhyvinvointikyselyjen tulosten
myönteinen kehitys

Vuoden 2021 kyselyn osittain
myönteisesti kehittyneet tulokset on käsitelty ja laadittu yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat

Asiakaspalautteiden
aktiivinen käsittely sekä
niiden huomioon ottaminen palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä

TyöhyvinTyöhyvinvointisuunnivoinnin pa- telmien laadinta ja toraneminen teuttaminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Toteutunut

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen
tavoite

Vastuualueen
toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

SOPIVASTI LÄHELLÄ
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Palvelutuotannossa
hyödynnetään digitalisaation
mahdollisuuksia ja
kehitetään
kuntalaisille sähköisiä palveluja

Digitalisaation
mahdollisuuksien
hyödyntäminen
ja sähköisten palvelujen laajentaminen

Sähköisen asioinnin lisääminen
mm. vuorovaraukset, ryhmiin
ilmoittautumiset
ja avustusten
haku sekä käsittely. Uuden latujen ja jääkenttien
kunnossapitotiedon seurantajärjestelmän käyttöönotto

Sähköisten palvelujen
käyttömäärien myönteinen kehitys.

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

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

Matalan kynnyksen liikuntaneuvonta palvelun
laajentaminen ja
osallistuminen
alueen elintapavalmennuksen
prosessin kehittämiseen

Liikuntaneuvonnan
Liikuntaneuvontaa on tarjottu vain
asiakasmäärän kehitys rajoitetusti henkilöstötilanteen ta(yksilö-/ryhmäneukia.
vonta).

Latujen ja jääkenttien
kunnossapidon seurantajärjestelmä käytössä (kyllä/ei)

Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuneiden
määrä.
Erityisliikuntakortti palvelun käyttö

Sähköisten palvelujen käytön kehitys on ollut tavoitteen mukainen.

Toteutunut

Kunnossapitotietojen seurantapalvelu toteutettiin liikuntapaikka.fi järjestelmän karsitulla versiolla täydennettynä uudella Latuhaukka
palvelulla, joka perustuu käyttäjien
omiin latuarvioihin.

Kesken

Painonhallintaryhmä etäyhteyksillä
toteutui keväällä yhteistyössä Soiten kanssa. Elintapavalmennuksen
osaajaksi koulutukseen osallistui 7
henkilöä sivistystoimesta. Osallistuimme myös perheiden elintapavalmennuksen pilotin suunnitteluun.
Ohjaustoiminta toteutui keväällä
normaalilla ryhmämäärällä mutta
rajoitetuilla osallistujamäärillä. Korona vaikutti alkuvuonna erityisliikuntakortin käyttöön.

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Asukkaiden terveyden ja
hyvinvoinnin edistäminen

Monipuolisten ja
saavutettavien
liikkumisolosuhteiden ja suorituspaikkojen ylläpitäminen ja kehittäminen

Liikunta- ja ulkoiluverkoston ylläpidon suunnitelmallinen kehittämistyö yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Korjaus- ja kehittämishankkeiden
toteuttaminen investointiohjelman
mukaisesti

Luontoliikunnan kehittämissuunnitelman
valmistuminen ja hyväksyntä (kyllä/ei)

Asukkaiden terveyden ja
hyvinvoinnin edistäminen

Lasten ja nuorten
sekä avoimen että seurapohjaisen liikuntaharrastustoimintaan osallistumisen mahdollistaminen

Harrasteliikunnan
järjestäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Vähävaraisten
lasten ja nuorten
liikunnan harrrastamisen tukeminen

Avoimien ja höntsä vuorojen myönteinen
kehitys.

Luontoliikunnan kehittämissuunnitelma tehdään 07-12/2022.

Kesken

Ylläpidettävien olosuhteiden määrä
on ollut suunnitelman mukainen.

Ylläpidettävien olosuhteiden määrän ja reLiikuntapaikkahankkeiden (mm.
surssien kehitys.
Roskarukan ja Koivuhaan skeittipaikat) suunnittelu, kilpailutus- ja
Toteutetut liikuntatoteutus ovat edenneet suunnitelpaikka- ja ulkoiluhank- lusti. Muutkin hankkeet ovat käynkeet.
nistyneet.
KOHASU-toiminnassa on ollut 47
liikuntaryhmää, 24:llä koululla, joihin on osallistunut n. 900 peruskoululaista.

Kesken

Lasten ja nuorten harrastustoimintaan
myönnettyjen tukien
määrä (seuratoiminta /
omatoiminen liikunta)

Tuu mukaan kesätoiminta oli aktiivista. Kesähöntsiä oli 5:ssä paikassa, osallistujia 150. Lisäksi oli 2
lajikokeiluryhmää (parkour ja skeittaus), osallistujia 150. Puistotemmellyksiä lapsiperheille oli 5:ssä
Perheliikunnan ja uimaopetuksen myöntei- paikassa, osallistujia 535
nen kehitys
Koulujen uimaopetus sekä vauvaja perheuinti toimi koko kevätkauden tarkistetuilla osallistujamäärillä.
Uimakouluja järjestettiin kesällä 12
kpl, yhteensä 173 lasta osallistui.

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

Seura- ja yhdistystoiminnan
sekä kuntalaisten
oman aktiivisuuden tukeminen

Hyödynnetään
systemaattisesti monipuolisia
ja asukasystävällisiä kanavia kuntalaisten
ja päättäjien vuoropuhelussa

Monipuolisten ja
asiakasystävällisten kanavien
hyödyntäminen
ja osallisuuden
edistäminen

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

Avustusmäärärahojen, Alkuvuoden koronarajoitukset vaihankkeiden ja tapahtu- kuttivat seurojen ja yhdistysten toimien määrän kehitys.
mintaan sekä tilojen käyttömahdollisuuksiin.

Aktiivisen sähköisen palveluviestinnän ylläpitäminen. Muiden vuorovaikutteisten
kohtaamisten ja
vaikuttamismahdollisuuksien tarjoaminen

Viestintäkanavien käytön myönteinen kehitys.

Tilojen käyttötuntien ja
-asteiden kehitys.

Kuntalaisten osallisuutta edistävien toimenpiteiden ja tilaisuuksien määrän kehitys.

Kesken

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

Viestintäkanavien käyttö on ollut
aktiivista.

Kesken

Jaksolla 1-8/2022 on toteutettu järjestökysely kehittämissuunnitelmatyön tueksi (N= 51, joista 22 liikuntatoimijaa) ja VesiVeijarin tapahtumatoiminnan kehittämiseen liittyvä
kysely (N=432). Lajikohtaisten seuratapaamisten lisäksi on järjestetty
seurailta yhteistyössä Olympiakomitean ja Keplin kanssa

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkolan
taloudenpito on
vastuullista

Liikuntapalvelujen tehokas ja taloudellinen järjestäminen

Monipuolisten
terveyttä ja hyvinvointia edistävien liikuntapalvelujen tuottaminen ja kehittäminen. Aktiivinen
hanketoiminta

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

Liikuntapaikkojen ja -palvelujen koronarajoitusten sekä pandemian
jälkivaikutusten takia seurantakauden tulokertymätavoitteet eivät ole
toteutuneet. Myönteistä kehitystä
oli kesällä esimerkiksi VesiVeijarin
Hanketoiminnan toteu- osalta. Kävijämäärä 01-08/2022 on
enää -15% pienempi kuin vastaatuminen
vana aikana vuonna 2019.

Kesken

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta saatiin Koivuhaan perhepuisto- ja skeittipaikkahankkeelle
(61 962 €) sekä Trullevin reitin alkuosan perusparannukselle (45
550 €). Monivuotinen Tuu mukaan
-hanke päättyi 06/2022.
Kuntaorganisaatiomme on
muuntautumiskykyinen

Yhteistoiminnallisuuden vahvistaminen sivistyspalveluissa ja
muiden keskeisten kumppanien
kanssa
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Kehitetään sivistystoimen yhteistoiminnallisia prosesseja yhdessä
muiden vastuualueiden kanssa

Vuosittainen arviointi
prosessien kehittymisestä ja yhteistoiminnallisten tiimien työstä

Liikuntapalvelujen edustajat ovat
Kesosallistuneet sivistystoimen hyvinken
vointi- ja osallisuustiimin työskentelyyn. Lisäksi poikkihallinnollista yhteistyötä on tehty hyvinvointisuunnittelussa ja hankekohtaisissa ryhmissä.
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3.2.25 Kaupunkirakennelautakunta

Yleiset tavoitteet
Yleiset
tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio,
käyttötalous
ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite
Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

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

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

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

Tulot ovat toteutuneet hieman yli talousarviotavoitteen, ja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna tuloja on
kertynyt n. 750.000 euroa enemmän.

Kesken

Toimintakuluissa hintoja on nostanut
epävakaa maailman tilanne. Poltto- ja
voiteluaineisiin on kulunut n.110.800 euroa enemmän, lämmityskustannuksiin n.
205.200 euroa enemmän ja sähköön n.
155.500 euroa enemmän kuin edellisenä
vuonna samaan aikaan. Edellä maninittujen lisäksi kustannusten nousu näkyy
myös rakennustarvikekustannuksissa,
joihin on kulunut tänä vuonna 136.500
euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Vuokrakuluissa
näkyy Ykspihlajan ja Palolaitoksen uudisrakennuksen käyttöönotot leasingmaksujen käynnistymisen johdosta. Vuokrakustannukset ovat nousseet aikaisempaan
vuoteen verrattuna 458.900 euroa.
Näistä korotuksista huolimatta toimintakulujen toteuman osalta ollaan vielä elokuun lopussa talousarviossa. Sitä, miten
kustannusten nousut näkyvät toteumissa
loppuvuoden osalta, on vaikea tässä vaiheessa edes arvioida.
Investointimäärärahan käyttöaste 16,9 %
on ajankohtaan nähden pieni, mutta siihen vaikuttaa mm. Villan koulun vastaanoton siirtyminen n. 4 kuukaudella.
Korjausmäärärahojen käyttöaste 50,6 %
Määrärahojen käyttö vuositasolla 27,5 %.
Määrärahojen kokonaisprosenttia 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.

2.
Sairauspoissaolot

31.12.2017 31.12.2018
= 10 699
= x-10% kakalenteripv lenteripv, x
pv/palvelus31.12.2018 suhde Sijaiskulujen
= 9 132
kalenteripv puolittaminen
31.12.2019
= 10 934
kalenteripv
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Toimenpiteet
Sairauspoissaesitetty tarkem- olot vähenevät
min vastuualu- 20 %:lla.
eittain. Toimenpiteet sisältävät
pääasiassa
seuraavia kokonaisuuksia:
työolosuhteiden
parantaminen,
työhyvinvointipajat, mentorointi, työnohjaus, työn mitoituksen

Sairauspoissaolot 4755 kalenteripv

Kesken
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31.12.2020
= 10 418
kalenteripv

tarkastelu, koulutus, tehtäväkierto

31.12.2021
= 10 030
kalenteripv
3.
Työtapaturmat

31.12.2017 Työtapatur= 530 kamia ei talenteripv
pahdu

Toimenpiteet
esitetty tarkemmin vastuualueittain. Toimenpiteet sisältävät
pääasiassa
seuraavia kokonaisuuksia:
panostetaan
työturvallisuutta
lisääviin välineisiin ja ennaltaehkäisyyn sekä
esimies- ja ohjaustyöhön,
kiinnitetään
huomiota työparityöskentely

Poissaolot työtapaturmien
vuoksi / palvelussuhde, työtapaturmien
tarkempi analysointi vuosittain

Työtapaturmat yhteensä 117 kalenteripv
(85% kohdistuu yhteen tapaturmaan)

Kesken

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

Toimenpiteet
esitetty tarkemmin vastuualueittain. Toiminta ja palvelut sovitetaan
tasolle, joka
voidaan ylläpitää henkilöstösuunnitelman
mukaisella henkilöstömäärällä.
Ostopalveluiden hyödyntäminen työmäärien tasaamisessa.

Vakinaisten ja
määräaikaisten
henkilöstön
määrät

Henkilöstösuunnitelman mukaisesti

Kesken

Negatiivisten asiakaspalautteiden
vähentäminen

Asiakaspalautejärjestelmästä
saatujen palautteiden ja
kehittämisideoiden hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja parantamisessa.

Asiakaspalautteiden määrän
kasvattaminen
ja palautteiden
laadun säännöllinen seuranta tiimeissä
sekä palautteiden analysointi
vuosittain lautakunnissa. Asiakastyytyväisyys
on yli 3,5.

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

Kesken

Toimenpiteet
esitetty tarkemmin vastuualueittain. Kehitystoimenpiteet
työhyvinvointikyselyn perusteella pidettyjen

Työhyvinvointi- Työhyvinvointikyselyä ei ole vielä toteutulosten paran- tettu ja kehityskeskustelut ovat käyntaminen. Henki- nissä.
löstöresurssien
kohdamisen
seuranta sekä
saatava palaute.

Kesken

31.12.2018
= 372 kalenteripv
31.12.2019
= 316 kalenteripv
31.12.2020
= 252 kalenteripv
31.12.2021
= 583 kalenteripv
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4.
Henkilöstösuunnitelma

Kts. yllä

5.
Asiakastyytyväisyys
ja
asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten ja
yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys
palveluihin.

6.
Työtyytyväisyys

Vuoden
Työhyvin2017 kyse- voinnin palyn tulokset raneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Vastuualuekohtaisesti tarkempi kuvaus
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työhyvinvointipajojen tulosten
mukaisesti.
Henkilöstön
osaamisen tunnistaminen ja
kohdentaminen
oikeisiin asioihin sekä tiimiajattelu

Talousluvut
TA 2022 +
muutos

Toteutuma
2022

Toteuma %
TA

Muutos %
22/21

Toteutuma
kumul.
2021

TP 2021

Myynti tuotot

18 483 701 €

12 108 806 €

65,5 %

1,4 %

11 942 574 €

18 863 205 €

Ma ks utuotot

1 205 525 €

867 563 €

72,0 %

6,3 %

816 342 €

1 050 238 €

167 000 €

296 008 €

177,3 %

-25,4 %

396 733 €

441 379 €

33 988 427 €

24 069 168 €

70,8 %

2,8 %

23 402 383 €

34 702 978 €

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 l ös tökul ut

-18 570 069 €

-12 211 185 €

65,8 %

-0,8 %

-12 310 271 €

-18 192 401 €

Pa l vel ujen os tot

-17 190 529 €

-11 663 755 €

67,8 %

1,7 %

-11 465 807 €

-18 494 062 €

-9 096 859 €

-6 200 664 €

68,2 %

12,1 %

-5 531 364 €

-9 836 295 €

-78 500 €

-618 €

0,8 %

-98,6 %

-44 236 €

-61 230 €

-8 569 155 €

-5 258 831 €

61,4 %

10,8 %

-4 744 351 €

-7 385 422 €

-53 505 111 €

-35 335 054 €

66,0 %

3,6 %

-34 096 028 €

-53 969 409 €

2 271 394 €

2 252 085 €

99,1 %

-17,8 %

2 741 132 €

2 862 304 €

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

Ai neet, tarvi kkeet ja tava ra t
Avus tuks et
Muut toi mi ntakul ut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
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3.2.26 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkialueet

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite
Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Vastuualueen
toimenpide
Maanhankintamäärärahojen ja
käyttötalouden
seuranta.

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Talousarviossa pysyminen.

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

Kesken

Toimintakulujen toteuma%
elokuun lopussa oli n. 63,5%,
ja näin ollen myös kulut noudattavat hyvin asetettua talousarviota.
2. Sairauspoissaolot

31.12.2017 =
31.12.2018
174 kalenteripv = x-10% kalenteripv, x
pv/palvelus31.12.2018 =
181 kalenteripv suhde Sijaiskulujen
puolittami31.12.2019 =
nen
293 kalenteripv

Työhyvinvointiin
panostaminen;
koulutus, tehtäväkierto ja aktiivisen tuen tehostaminen

3. Työtapaturmat

31.12.2017 =
12 kalenteripv

Työtapaturmia ei tapahdu

TyöturvallisuuTyötapadesta huolehtimi- turmien
nen sekä työmat- seuranta
katurvallisuudesta muistuttaminen.

Työtapaturman johdosta aiheutuneet sairauspoissaolot
100 työpäivää

Kesken

Kesken

31.12.2018 = 9
kalenteripv

SairausSairauspoissaolot 113 kalenpoissaolo- teripv
jen seuranta, erityisesti 1 3 päivän
poissaoloja

Kesken

31.12.2019 = 5
kalenteripv
4. Henkilöstösuunnitelma

Kts. yllä

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

Henkilöstösuun- Henkilösnitelmassa pysy- tömäärä
minen. Määräaikaisia ainoastaan
pitkien poissaolojen esim. vuorotteluvapaiden aikana.

Tällä hetkellä yks metsurin
paikka on täyttämättä.

5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin

Negatiivisten asiakaspalautteiden
vähentäminen

Suhtaudutaan
asiakkaiden antamiin parannusehdotuksiin avoimin mielin ja rakentavasti.

Asiakaspalautejärjestelmä on Kesollut 15.05. käytössä kolme
ken
vuotta. Yhteenveto palautejärjestelmän tuloksista on käsitelty lautakunnassa (kara
31.08.2022, §117)

6. Työtyytyväisyys
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Vuoden 2020
kyselyn tulokset

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Asiakaspalautteen määrän ja laadun seuranta
sekä nistä
johtuvat
toimenpiteet

Työhyvinvointiky- Toimenpiselyn tulosten
teiden
johdosta tehtävät seuranta
toimenpiteet.

Kaupunkialueet ei ole kerännyt järjestelmällisesti muuta
palautetta.
Kehityskeskusteluita ei ole
aloitettu.

Ei aloitettu
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Kesän myötä rakentaminen on vilkastunut ja myös rakennuspaikkojen merkinnät ovat lisääntyneet. Dronekuvausten
suorittamisen vaatima lupamenettely on osoittautunut ennakoitua vaikeammaksi, mutta lupahakemus on työn alla. Lohkomisten määrässä näkyy Morsiussaaren kaikkien vuokra-alueiden muodostaminen omiksi kiinteistöiksi tarkastelukaudella.
Omakotitonttien luovutuksia ja varauksia on tehty normaaliin tahtiin. Uutena alueena on avattu Meritullin alue asuntomessualueen 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 yksittäinen 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 omistajatietoja. Yhdenvertaisen verotuskohtelun vuoksi myös muut siirtolapuutarhat on selvitettävä.

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen
tavoite

Vastuualueen
toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Kesken

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

Asiakkaiden
aktivointi sähköisten palvelujen käyttöön.

Sähköisten pal- Sähköiset palvelut
velujen lisäämi- 100%:sti käytössä.
nen vielä entisestä.

Tonttijakojen ja kiinteistötoimitusten hakeminen sähköisesti on vireillä.

Palveluprosessien selkeys ja
asiakaslähtöisyys

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

Tehokkaan, toimivan ja resurssiviisaan
palvelutoiminnan tarjoaminen kuntalaisille. Rakentajien palvelupyynnöt pyritään toteuttamaan 1-2 päivän sisällä.
Kiinteistötoimitusten ruuhkaa
puretaan. Kaupungin karttaaineisto pidetään ajantasalla

Palvelupyyntöihin vastataan kuntalaisille 1-2
päivän sisällä. Seurataan tavoitteen toteutumista.

Tonttijakoja 16, joissa 29 tonttia.

Toimenpiteiden määrät:

Rasitetoimituksia 1 kpl

Tonttijakoja kpl
Tontin lohkomisia /
tontteja kpl
Yeisen alueen lohkomisia kpl
Rasitetoimituksia kpl
Rakennuslupakarttoja
kpl
Rakennuspaikan merkintä kpl
Sijaintikatselmuksia
kpl

ToteuTontin lohkomisia 43, joissa muo- tunut
dostettu 102 tonttia

Rajankäyntejä 0 kpl
Muut toimitukset 2 kpl (kiinteistön
laadun muutos, tilusvaihto)
Rakennuslupakarttoja 526 kpl
Rakennuspaikan merkintöjä 87
kohdetta (lisäksi 2 uusintamerkintää)
Sijaintikatselmuksia 89 kohdetta
Ennakkopaalutuksia 68 kohdetta
(lisäksi 1 uusintapaalutusta)
Maaperäselvityksiä 2 kohdetta,
joissa 5 pistettä

Kantakartan tarkistusta 3097 pisMaaperäselvityksiä kpl tettä
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Kantakartan ylläpito
tuntia

Dronekuvauksia 3 kohdetta,
pinta-ala 63,3 ha

Dronekuvauksia kpl/ha

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Kokkola eheyttää kaupunkikuvaansa huomioiden koko
kunnan alueen
elinvoimaisuuden

Tasapainotetaan kaupungin
omaa tonttivarantoa ja luovutusta

Uudisrakentamisen ohjaus
kaupungin ja
yksityisten
maille.

Luovutettujen tonttien
määrän seuranta

Luovutettu 22 uutta omakotitonttia, joista 10 on vuokrattu. Yhtiömuotoiseen rakentamiseen on
myyty 2 tonttia. Uutena alueena
on avattu Meritullin alue.

Toteutunut

Kokkola eheyttää kaupunkikuvaansa huomioiden koko
kunnan alueen
elinvoimaisuuden

Monipuolisen
rakentamispaikkojen /
tonttien varmistaminen koko
Kokkolan alueella.

Luotettava ja
ennakoiva
maapolitiikka.
Luovuttaa
eheyttämistavoitetta tukevia
tontteja asemakaavoitetuilla
alueilla ja taajamissa sekä
myös isoimmissa yleiskaavoitetuissa kylissä. Maata
hankitaan kaavoitettavaksi,
vaihtomaiksi
sekä metsätalouskäyttöön.

Luovutettujen / vapaana olevien tonttien
lukumäärä (omakotitalotonttivaranto) kpl

Kanta-Kokkolan alueella on varattavissa tontteja 18 kpl (Nuolipuro 9, Meritulli 8 ja Vikå 1)., Kälviällä 20, Lohtajalla 29 ja Ullavassa 10. Yhtiömuotoisista tonteista on pulaa.

Toteutunut

Teollisuus- ja
liiketonttien
tonttivarannon
kasvattaminen
monipuolisesti
eri alueilta.

Teollisuustonttien luovutus kpl

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

Yritystonttien
monipuolinen ja
vaihtoehtoja sisältävä tarjonta.

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Monipuolisten
lähi- ja virkistysmetsien varmistaminen lähellä kuntalaisia

Maanhankintaan käytetty €

Maanhankintaan on käytetty 1,2
Maanmyyntitulot milj. € milj.euroa (Ilman rakennuksia).
Tonttien vuokratulot
milj. €

Vuokratulot ovat 4,36 milj. euroa

Liiketonttien luovutus
kpl
Teollisuustontteja on
jatkuvasti saatavilla eri
puolilla kaupunkia.

Laadukas lähija virkistysmetsien hoito

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

Teollisuustontteja 1 kpl.

Toteutunut

Liiketontteja 1 kpl.
Teollisuustontteja on runsaasti
saatavilla eri puolilla kaupunkia.

Metsänhoito-ohjelman
mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen ja
seuranta

Metsänhoitotöiden määrä 106,5
ha

Suojelualueiden
määrä ha

Uudistushakkuut 1,1 ha

Toteutunut

Kunnostusojitusta 0 m

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
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Ulkoiset palvelut (kohteet) 5 kpl /
142 tuntia
Arboristipalvelut 15 kpl

ONNISTUMME YHDESSÄ
RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkola tasaAktiivinen
painottaa taset- maanjalostustaan
toiminta kaupungin omistamilla alueilla.

Kaavoitus- ja
muu maankäytön suunnittelu
sekä maankäyttösopimukset.

Maankäyttösopimusten seuranta ja sopimussisällön kehittäminen

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

Talousluvut
TA 2022 +
muutos

Toteutuma
2022

Toteuma %
TA

Muutos %
22/21

Toteutuma
kumul.
2021

TP 2021

Myynti tuotot

381 555 €

226 771 €

59,4 %

-46,4 %

423 372 €

452 669 €

Ma ks utuotot

318 531 €

156 355 €

49,1 %

43,3 %

109 081 €

230 173 €

4 569 690 €

4 395 226 €

96,2 %

8,7 %

4 042 563 €

4 700 731 €

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 l ös tökul ut

-1 185 191 €

-720 194 €

60,8 %

-2,6 %

-739 557 €

-1 144 583 €

Pa l vel ujen os tot

-272 560 €

-217 158 €

79,7 %

7,3 %

-202 417 €

-315 651 €

-59 850 €

-23 767 €

39,7 %

22,7 %

-19 371 €

-38 009 €

-212 232 €

-137 040 €

64,6 %

29,8 %

-105 617 €

-161 604 €

-1 729 833 €

-1 098 159 €

63,5 %

2,9 %

-1 066 961 €

-1 659 848 €

3 564 425 €

3 689 374 €

103,5 %

4,5 %

3 531 662 €

3 793 302 €

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

Ai neet, tarvi kkeet ja tava ra t
Avus tuks et
Muut toi mi ntakul ut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
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3.2.27 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkisuunnittelu

Yleiset tavoitteet
Yleiset
tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio,
käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Toimintatuottojen toteumaprosentti Keselokuun lopussa oli n. 81,4. ja edel- ken
lisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna tulot ovat n. 74.300
euroa pienemmät. Toimintakulut
ovat pysyneet myös hyvin talousarvioraamissa toteuman ollessa
54,2%, ja kulut ovat n. 27.100 euroa pienemmät kuin edellisenä
vuonna samana ajankohtana.

Talousarviossa
pysyminen, seuranta kuukausittain

Kuukausittainen seuranta

Talousarviossa pysyminen

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

Seuranta ja
keskustelut
henkilöstön ja
työplussan
kanssa. Töiden organisointi. Ostopalvelujen
käytön tehostaminen.

SairausSairauspoissaolot 72 kalenteripv.
Kespoissaoloken
päivien
Sairauspoissaolojen määrä nousi
lkm
taas kesällä kahden pidemmän sairauspoissaolon johdosta. Myös koronaa on edelleen esiintynyt yksikössä.

Työtapaturmia ei
tapahdu

Pro24 käyttö
ja seuranta,
työvälineiden
kunnon tarkistukset

Työtapaturmien
lkm

Työtapaturmia ei ole tapahtunut

Toteutunut

4. HenkiKts. yllä
löstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen, määräaikaisten vähentyminen

Rekrytointien
ja ostopalvelujen käytön
tehostaminen
tilanteissa,
joissa henkilöstöä ei saatavilla

Määrävahvuus
2022 lopussa tai
vastaavan
työpanos
ostopalveluja tehostamalla

Määrävahvuutta ei edelleenkään kesällä ole saavutettu.
Vajausta on kompensoitu
ostopalveluilla. Parhaillaan
pyritään (09/2022) hakemaan kaavoitusarkkitehtiaja
kaavasuunnittelijaa.

Ei
toteutunut

6. Työtyytyväisyys

Vuoden 2018
kyselyn tulokset

Työhyvinvoinnin
paraneminen
vuosittaisessa
työhyvinvointikyselyssä

Vastuualuepalavereissä (1/vk)
tyhy -osion
läpikäynti

TYHY tulokset

Työhyvinvointiin liittyvä työ- Kespaja pidettiin 19.5.2022. Sen ken
perusteella kirjattiin useita
uusia hyvinvointiin liittyviä
kohtia viikottaiseen vastuualuepalaveriin.

5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin

Negatiivisten
asiakaspalautteiden vähentäminen

yleisötilaisuudet, työpajat,
kuulemiset,
palautteet,
kyselyt

Ehdotusvaiheessa
saapuneiden palautteiden
vähentäminen

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

2. Sairauspoissaolot

31.12.2018 =
349 kalenteripv
31.12.2019 =
276 kalenteripv
31.12.2020 =
360 kalenteripv
31.12.2021 =
440 kalenteripv

3. Työtapaturmat

31.12.2017 =
0 kalenteripv
31.12.2018 =
0 kalenteripv
31.12.2019 =
0 kalenteripv
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liittyivät Puntusrannan asemakaavaluonnokseen.
katusuunnitelmia oli osavuonna
nähtävillä 9 joista merkittävin Piispanmäen liikennejärjestelyt. Puistosuunnitelmia 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 (paikat auki parhaillaan). Merkittävin laivoiman kesällä 2022 saanut asemakaava on Kruunuportti.

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

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

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

Palvelukortteleiden
ja tonttien riittävä
varaaminen kaavoituksessa ja
muussa maankäytön suunnittelussa

Miten hyvin
pystytään
osoittamaan
sopivaa tonttimaata palvelutuottajille. Miten ja minkä
verran vaihtoehtoisia tontteja on pystytty tarjoamaan.

Tonttimaata palvelun tuottaKesjille on kohtuullisesti saataken
villa. Kaupungin omaa palvelutarjontaa varten osavuonna
valmistui Kirkonmäen entisen
koulun asemakaavan muutos
päiväkotia varten. Piispanmäen monitoimitalon ympäristöön liittyvä katusuunnittelu
on valmistumassa. Tonttien
luovutuksen yhteydessä käydään neuvottelut kaupunkialueiden johdolla

Palvelutuotannossa
hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalaisille
sähköisiä palveluja

Digitaaliset ja nopeat osallistumistavat tehokkaassa
käytössä.

Maptionnaire kyselyohjelman tehokas
käyttöönotto osallistumiskanavana

Maptionnaire
kyselyjen kappalemäärä
sekä vastausten kappalemäärä

Osavuoden aikana (8.Kes22.6.2022) järjestettiin kysely ken
vanhan vesitornin ympäristön
periaatteista. Kyselyssä saatiin 163 vastausta. Muutoinkin
asiaan liittyvä kaavamuutos
sai paljon huomiota. Palautteiden määrä on ollut edelleen viimevuotista alemmalla
tasolla

Palveluprosessien
selkeys ja asiakaslähtöisyys

Suunnitteluprosessit ovat selkeitä ja
osallistumien luontevaa

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

Osallistamistapojen lkm ja
niistä saatu
palaute.

Yleisötilaisuuksien ja työpajojen järjestäminen on edelleen
ollut normaalia alemmalla tasolla. valtatien 8 melunsuojauksesta pidettiin yleisötilaisuus 30.8. ja Työpajat Åströmin korttelin kehittämisestä
(10.5) sekä kauppatorista
(22.6.)

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

Tiivis yhteistyö
maakuntaliiton
hankkeissa erityisesti maakuntakaavoituksessa, liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja muissa
kehittämishankkeissa

Osallistuminen
maakunnallisten
hankkeiden ohjausryhmätyöhön aktiivisesti

Keski-Pohjanmaan liiton
kanssa pidettävien palaverien, kokousten ja tilasuuksien kuvaus ja
luonne. Onko
kyseessä

Maakuntakaavoituksen seuKesraavat vaiheet ovat valmiste- ken
lussa. Keskeisimpänä Tuulivoima-alueet. Liitto on saanut
loppuvuodesta myös resurssin aluesuunnitteluun, joten
näköpiirissä on maakuntakaavoituksen jatkuminen. Kaupunkisuunnittelu osallistuu
ohjausryhmätyön kautta
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kehittämishankkeet,
maakuntakaavaohjaus vai
jokin muu yhteistyö.
Kokkola luo toimivaa verkostoa soteja maakuntapalveluissa sekä tekee
tiivistä yhteistyötä
sidosryhmien
kanssa palvelujen
järjestämisessä

Palvelujen tuottajien ja käyttäjien
kanssa käytävä yhdenpito on jatkuvaa
ja johtaa hyvään ja
riittävään palveluverkkoon mm. asemakaavoja laadittaessa

maakuntakaavoitukseen. Toisen osavuosikatsauksen aikana ei ohjausryhmiä ole kuitenkaan pidetty.

Työpajat ja muut
Osallistumistiyhteydenotot ja
lausuuksien
osallistamiset erityi- lkm
sesta asemakaavahankkeissa

kts. yllä

Kesken

Keskustan kaavojen sekä muiden
suunnitelmien ja
niiden toteutuksen
priorisointi asukasmäärän lisäämiseksi keskustassa

Keskustan kehittämishankKeskeet jatkuivat myös toisen
ken
osavuoden aikana. Väyläviraston kanssa pidettiin kolme
kokousta asemanseutuun ja
teollisuusalueisiin liittyen. Alkuvuonna 2022 käynnistetty
yhteinen yleissuunnitelma VR
yhtymän ja Osuuskauppa
KPO:n kanssa eteni luonnosvaiheeseen. Keskustassa ja
sen tuntumassa valmistui Niemen ja Fenixin tontit; rakenteilla on Atomon kortteli. Pikiruukin rakentaminen jatkuu
toisella pistetalolla joka harjakorkeudessa. Uusia asuntoja
on valmistumassa em. kohteisiin noin 250.

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Kokkola eheyttää
Keskustan alueella
kaupunkikuvaansa on jatkuvasti hankhuomioiden koko
keita rakenteilla
kunnan alueen elinvoimaisuuden

Kaavoituskatsaukseen liitetään kuvaus
keskustan kehittämistilanteesta. Arvioidaan rakenteille tulevien
asuinhuoneistojen lkm. Lisäksi kuvataan
valitusprosessissa olevat
asemakaavahankkeet (kpl /
ha / uusi kerrosalam2)

Vuoden lopussa oli valitusprosessissa yksi ranta-asemakaavaa (Ohtakarin rantaasemakaavasta valitti Puolustusvoimien logistiikkalaitos)
sekä osavalitus Linnusperän
asemakaavasta. Katusuunnitelmien osalta valituksessa on
Pitkänsillankatu yhden korttelin osalta. Tilanne valitusten
osalta on siis varsin hyvä.
Kokkola eheyttää
kaupunkikuvaansa
huomioiden koko
kunnan alueen elinvoimaisuuden
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Joustavat ja moni- Vanhojan ja rajoitpuoliset asemakaa- tavien asemakaavat, joissa poikvojen uudistaminen
keamistarpeet vähäisiä.

Kirjallinen lyhyt kuvaus
suunnittelutilanteesta kaavoituskatsaukseen

Toisena osavuonna 2022
lainvoiman sai 3 asemakaavaa (ovk 1 samoin 3 / vuonna
2022 yht. 9). Pinta-alaa asemakaavoissa oli 135, 27 hehtaaria, joka uutta lähes kokonaan johtuen laajasta Kruunuportin asemakaavasta. Ravalmistuneet
asemakaava- kennusoikeutta kaavoihin sihankkeet (kpl / sältyi 1 031 520 k-m2 (147
600 vuonna 2021) josta sekin
ha / uusi keruutta Kruunuportista johtuen
rosalam2)
(63 400 vuonna 2021). Kaavoista laskutettiin 4000 euroa
(Kruunuportti kaupungin oma
hanke josta ei laskutusta).

Kesken
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Valmistuneet
kunnallistekniset suunnitelmat (kpl)
Valmistuneet
puisto- ja vihersuunnitelmat (kpl)

Yleiskaavoja ei osavuonna
hyväksytty.
Kunnallisteknisiä suunnitelmia on valmistunut 7 eli koko
alkuvuonna 9 (2022 yht. 12)
ja puistosuunnitelmia ei edennyt hyväksymisvaiheeseen.

Maksulliset
asemakaavat
(kpl / euro)
Kokkola toimii aktii- Yritysten toimintaYritystonttien riitvisena kumppanina edellytysten turvaa- tävä ja vaihtoehtoja
alueen yrityksille;
minen
sisältävä tarjonta
tavoitteenaan tukea
yritysten kasvua,
kansainvälisyyttä ja
uusien työpaikkojen syntyä

Kuvataan yleisesti keskustelut yrittäjien
kanssa; mitä
tontteja on kysytty ja mistä.
vapaiden tonttien määrä

Tonttivaranto on kohtuulinen
aiemmin vahvistuneiden vt 13
varsialueen, Topparinmäen
laajennuksen ja Måttisen johdosta. Myös lahdenperässä
varsin laaja tonttivaranto.

Liikkuminen Kokko- Kaupungissa on relassa on sujuvaa ja sursseihin nähden
turvallista
toiminnallisesti tehokas ja riittävä
joukkoliikenteen
kattavuus

12.8.2020 alkaneen kaupunkimaisen joukkoliikenteen seuranta ja
kehittämisideoiden
käsittely yhdessä
liikennöitsijän
kanssa.

Matkustajamääräarviot
sekä palautteiden luonne ja
vaikuttavuus

Uusi joukkoliikenne on aloitta- Kesnut 12.8.2020 viidellä runkoken
linjalla ja neljällä perusyhteydellä. Kyselytutkimusta ei toisena osavuotena tehty. Matkustajamäärät ovat kuitenkin
lähteneet nousuun. Selvin
piikki on heinäkuun 2022
osalta, jolloin matkustajia oli
n. 1300 (edellisen vuonna
vain vajaa 300). Myös kamppanjointia suunniteltiin (autoton päivä 22.9.)

Liikkuminen Kokko- Kevytliikennelassa on sujuvaa ja verkko on turvalliturvallista
nen ja laajuudeltaan kattava

Kevytliikenneverkkosuunnitelman
(2021) toteuttaminen suunnittelun
osalta talousarvioraamien puitteissa

Verkostosuunnitelmaan liittyvät hankkeet
(lkm / pituus)

Pyöräilyn edistämisohjelma
hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa 24.11.2021.
Rakenteilla olevan Pitkänsillankadun sekä suunnitellun
Rantakadun periaatteissa on
noudatettu em. suunnitelmaa.
Alustava suunnitelma kevytliikenneväylästöstä laadittiin
osavuonna myös Kaalelankadulle. Näihin sisältyy pyöräilyn linjasto-osuutta yhteensä
lähes 1000 metriä.

Kesken

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

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

Maankäyttösuunnitelmien aktiivinen
edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Erityisesti asemanseudulla tapahtuvan
yhteistyön jatkaminen Väylän ja VR
Yhtymän kanssa
nyt kun Senaatin
alue on siirtynyt
kaupungille

Asiakohtaan
liittyvien neuvottelujen ja
erityisesti Kosilan alikulun
suunnittelun
eteneminen.

Keskustan kehittämishankkeet etenivät erityisesti asemanseudun osalta. Valtatien
8 tiesuunnitelma on valmistumassa 10/2022. Molemmat
hankkeet ovat valtion investointiohjelmassa. Palavereja
on alkuvuonna hankkeisiin ollut yhteensä noin 15

Kesken

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Liikenneonnettomuuksien määrän
vähentäminen

Liikenneonnettomuusmäärien seuranta ja niiden perusteella tehtävät

Liikenneonnet- Onnettomuustilastoja ei jultomuuksien
kaista osavuosittain.
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ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet

määrä vuodessa
Kuolemaan
johtaneiden
onnettomuuksien määrä
Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien
määrä
Omaisuusvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien
määrä

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

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

Urheilupuiston Tapahtumapuiston
ohjaukseen ja
suunnitteluun osallistuminen. Kaupungille jäävien
osakokonaisuuksien suunnittelun
aloittaminen.

Urheilupuiston
suunnitelmien
ja toteutuksen
eteneminen

Tapahtumapuisto otettiin
Keskäyttöön heinäkuussa 2021.
ken
Kesälla 2022 (ovk II) alue oli
erittäin aktiivisessa käytössä
(lähes joka vkl tapahtuma).
Puisto on saanut myös laajasti positiivista palautetta. Urheilupuiston kehittäminen on
siirtynyt Kokkolan Urheilupuisto Oy:lle

Lapsen oikeuksien
ja lapsiystävällisyyden edistäminen

Lapsivaikutukset
hahmotettu keskeisissä suunnitteluhankkeissa

Lapsivaikutusten
arviointi (LAVA)
keskeisissa suunnitteluhankkeissa.

Lava -arviointien seuranta
ja analysointi

Osavuoden aikana ei ole laadittu erillisiä lapsivaikutusten
arviointeja mutta Puntusrannan uuteen asemakaavaselostukseen lisättiin kyseinen tekstikappale

Osallistuminen
osaksi merkittäviä
suunnitteluhankkeita

Osallistamisti- kts. ylempänä.
lausuuksien ja
kyselyjen lukumäärä.

Kesken

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

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

Kesken

Edellisistä
saatu palaute
(määrä ja
laatu)

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkolan taloudenpito on vastuullista
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Kaupunkisuunnittelussa huomioidaan
yhdyskuntataloudelliset kustannukset; alueita suunnitellaan kokonaistaloudellisuus huomioiden

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

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

Yhteispalaverit infrarakentamisen kanssa ovat toteutuneet hyvin. Säännöllinen palaverirytmi on kahden viikon
välein ja lisäksi hankekohtaiset erillispalaverit viikottain.

Toteutunut

2. Osavuosikatsaus 2022
Kokkolan kaupunki

Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

Kaikilla työntekijöillä on selkeä
kuva omasta tehtävästä ja vastuista.

Vuosittaiset kehittämiskeskustelut,
joita täydennetään
välipalavereilla.
Koulutustoimintaa
ylläpidetään yhteinäisen linjan mukaisesti

Kehittämiskeskustelut (lkm);
koulutuspäivät
(lkm)

Osavuonna ei ole käyty kehittämiskeskusteluja vaan ne
painottuvat syksyyn. Toisen
OVK:n aikana käyty muutamissa webinaareissa

Kesken

Kokkolan kaupunki
on pidetty ja houkutteleva työnantaja

Työympäristö vastaa hyvin suunnittelutyön vaatimuksia.
Aktiivinen osallistuminen TyHy toimintaan

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

TyHy päivät
(lkm)

Osavuonna ei ole pidetty
TyHy -päiviä vaan ne on ohjelmoitu syksylle (14. 15.9.2022)

Kesken

Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

Vastuu oman työn
sisällöstä jalkautetaan kaikille tasoille.

Projekteilla tavoiteaikataulut ja seuranta

Projektiohjattujen hankkeiden lkm

Rantakadun katusuunnittelun
osalta laadittiin normaalia tarkempi projektisuunnitelma,
jossa aikataulutettiin päivätasolla tärkemmät tapahtumat.
Projekti eteni II ovk:n aikana
suunnitellusti aikataulussa.

Toteutunut

Kokkolan kaupunki Lisä- ja täydennyson tunnettu hyvästä koulutus
ja korkeatasoisesta
osaamisesta

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

Koulutuspäivien lkm

kts yllä

Kesken

Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

Tiimit kokoontuvat
Tiimipalaverit, Viikottaiset tiimipalaverit tosäännöllisesti tiimin projektipalave- teutuneet hyvin.
luonne huomioiden. rit
Projektipalavereja
pidään viikottain.

Hanke / Projektikohtainen ajattelumalli suunnittelussa. Tiimien tehokas työskentely

Toteutunut

Talousluvut

Myynti tuotot
Ma ks utuotot
Tuet ja a vus tuks et
Muut toi mi ntatuotot

TA 2022 +
muutos

Toteutuma
2022

Toteuma %
TA

Muutos %
22/21

Toteutuma
kumul.
2021

TP 2021

131 256 €

120 931 €

92,1 %

46,8 %

82 363 €

171 736 €

35 594 €

13 062 €

36,7 %

47,6 %

8 847 €

39 967 €

167 000 €

284 895 €

170,6 %

-27,9 %

395 000 €

395 000 €

12 200 €

0€

0,0 %

-100,0 %

6 100 €

12 200 €

Va l mi s tus oma a n kä yttöön

168 826 €

0€

0,0 %

-100,0 %

842 €

143 475 €

TOIMINTATUOTOT

514 876 €

418 889 €

81,4 %

-15,1 %

493 151 €

762 378 €

Henki l ös tökul ut

-1 259 629 €

-669 958 €

53,2 %

-4,1 %

-698 932 €

-1 020 726 €

Pa l vel ujen os tot

-1 737 845 €

-962 764 €

55,4 %

0,9 %

-954 487 €

-1 653 056 €

-27 150 €

-4 134 €

15,2 %

-41,8 %

-7 103 €

-11 402 €

-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 €

Ai neet, tarvi kkeet ja tava ra t
Avus tuks et
Muut toi mi ntakul ut
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3.2.28 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkirakentaminen

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite
Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Vastuualueen
toimenpide
Pitkän aikavälin
investointisuunnitelmat sovitetaan taloustavoitteeseen ja
suunnitelmilla
varaudutaan
myös korjausvelan pienentämiseen

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

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

Tammi-elokuun tulojen toteuma% Keson 54,2% talousarvioon verratken
tuna. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna tulot ovat
nyt n. 62.000 euroa suuremmat.
Menot ovat toteutuneet n. 66%:
sesti, eli kulujen osalta toteuma
on talousarvio-odotuksen mukainen, ja edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kuluja on
n. 265.500 euroa vähemmän.
Määrärahojen käyttö vuositasolla
27,5 %. Määrärahojen kokonaisprosenttia 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 %.

2. Sairauspoissaolot

Rakentaminen
31.12.2017
= 475 kalenteripv
31.12.2018
= 274 kalenteripv

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

Työhyvinvointiin panostaminen. Koulutus,
tehtävänkierto,
aktiivisen tuen
kehittäminen.

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

Työtapaturmia ei tapahdu

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

Rakentaminen

Kesken

Sairauspoissaolot 1 kalenteripv
Infra
Sairauspoissaolot 264 kalenteripv

31.12.2019
= 339 kalenteripv
Infra
31.12.2017
= 2022 kalenteripv
31.12.2018
= 1335 kalenteripv
31.12.2019
= 1961 kalenteripv
3. Työtapatur- Rakentamimat
nen
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Rakentaminen ei työtapaturmia.

Kesken

Infra
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31.12.2017
= 224 kalenteripv

ja ohjaustyöhön
panostaminen.

Työtapaturmista aiheutuneita sairauspoissaoloja 7 kalenteripv

31.12.2018
= 22 kalenteripv
31.12.2019
= 12 kalenteripv
Infra
31.12.2017
= 13 kalenteripv
31.12.2018
= 97 kalenteripv
31.12.2019
= 145 kalenteripv
4. Henkilöstösuunnitelma

Kts. yllä

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

Henkilöstösuunnitelman
mukaiset rekrytoinnit.

5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten ja
yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys palveluihin.

Negatiivisten asiakaspalautteiden
vähentäminen

6. Työtyytyväisyys

Vuoden
2018 kyselyn tulokset

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Henkilöstömäärä

Henkilöstösuunnitelman mukaan.

Kesken

Huomioidaan
Asiakaspaasiakaspalaut- lautteiden
teet toiminnan
määrä.
kehittämisessä.

Vastaanotettujen asiakaspalautteiden määrä 234 kpl.

Kesken

Kehityskeskustelut. Työhyvinvointipajat kyselyn pohjalta.
Etsitään kehittämiskohteet

Kehityskeskustelut on käyty vuosittain. Niiden ajankohta vuonna
2022 on marras-joulukuu.

Seurataan
kehittämiskohteiden
toteutumista
vuoden aikana. Kehityskeskustelut 1 x
vuodessa.

Asiakaspalautejärjestelmä on ollut 15.05. käytössä kolme vuotta.
Yhteenveto palautejärjestelmän
tuloksista on käsitelty lautakunnassa (kara 31.08.2022, §117)
Kesken

Kehityskeskusteluissa esille tulleiden kehitysasioiden tarkastelu
ja huomiointi.

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Yhteistyösopimusten trendien seuranta sekä asiakaspalautteen laadun
tarkkailun seuranta
toiminnan kehittämisen pohjaksi.

Vastaanotettujen asiakaspalautteiden määrä
234 kpl.

Kesken

SOPIVASTI LÄHELLÄ
Kokkola luo toimivaa verkostoa soteja maakuntapalveluissa sekä tekee
tiivistä yhteistyötä
sidosryhmien
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Jatketaan yhteistyötä kolmannen
sektorin kanssa.
Huomioidaan asiakaspalautteet toiminnan kehittämisessä.

Toimintamallien ja
yhteistyösopimusten kehittäminen.

Asiakaspalautejärjestelmä on ollut 15.05. käytössä kolme vuotta.
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kanssa palvelujen
järjestämisessä

Yhteenveto palautejärjestelmän tuloksista on
käsitelty lautakunnassa
(kara 31.08.2022, §117)

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Liikkuminen Kokko- Kevyen liikenteen
lassa on sujuvaa ja edistäminen sekä
turvallista
pyöräily- että kävelyväylien toteutus
valmiiksi uusien
alueiden rakentamisen yhteydessä.

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

Toteutetut rakennustoimenpiteet.
Määrät:
- kaupungin hoidossa olevien kevyenliikenteen reittien pituus
- kevyenliikenteen
aurauskerrat kpl

Uusia ja korvaavia kevy- Kesenliikenteenväyliä toteu- ken
tetaan lautakunnan hyväksymän rakentamisohjelman mukaisesti.
Kaupungin hoidossa olevien kevyenliikenteen
reittien pituus on 142,2
km
Kevyenliikenteen aurauskerrat 10 kpl

Kadut päällystetään 3 vuoden kuluessa rakentamisesta.

Väylien talvihoidon
laatuun panostetaan. Hyvin hoidetut ja turvalliset liikenneväylät.

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

84

Suunnitelmallinen
jälkeenjääneisyyden pienentäminen
oikeilla pintaus - ja
päällytysratkaisuilla. Jälkeenjääneisyyttä on saatu
kurottua kiinni,
mutta päällysteiden
investointitaso tulee säilyttää riittävällä tasolla tavoitteen toteuttamiseksi.
Talvihoidon laatu
vaatimusten mukaista, asiakastyytyväisyyden kasvattaminen. Liikenneväylät ja– alueet pidetään talvikunnossapidon standardien edellyttämässä kunnossa
(lumenaurauksen
lähtöraja ajoradoilla
7 cm ja pyöräteillä
3 cm).

Päällystekohteiden
toteuttamisen seuranta

Päällystyskohteiden toteuttaminen vuonna
2022 aloitettiin 16.5.

Määrät:

Kaikki suunnitellut päällystykset on toteutettu.

Kesken

- investoinnit e
- päällystetyt liikenneväylät km/vuosi

Liikenneväylien
kunnossapidosta
saadun asiakaspalautteen seuranta
Määrä:
- hoidetut tiet, km
- liikenneväylien
talvikunnossapito
€/km

- Hoidetut tiet: Katuja
310 km, pyöräteitä 142,2
km, yksityisteitä 550 km.
Lisäksi puistokäytävät 7
km.

Kesken

- Liikenneväylien talvikunnossapito 707 €/km
- Aurauksen täyslähtöjä
5 kpl ja pyöräteiden täyslähtöjä 5 kpl

- aurauksen täyslähtöjä, kpl

- Asiakaspalautteen
määrä vuoden alusta 85
kpl

Rakennetaan kattava kevyenliikenteen verkko.

Kevyenliikenteen
kehittäminen
osaksi kaupunkisuunnittelua.

Toteutetut toimenpiteet ja niistä
saatu palaute.

Toteutetaan tavoitteiden
mukaan.

Kesken

Puistosuunnitelmien ajantasaisuus.

Puistoja hoidetaan
hyväksytyn luokituksen mukaisesti.

Hoidon laatu vaatimusten mukaista.

Hoidon laatu on vaatimusten mukaista.

Kesken

Asiakastyytyväisyys

Hoidettavaa puisto-ha:
170 ha
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Kokkolan aseman
vahvistaminen
maakuntakeskuksena

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

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

Hoidetettu puisto
ha

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

Käyttäjäkyselyt projektin valmistumisen ja takuuajan
jälkeen projektista
ja projektin tuotteesta.

Käyttäjäkyselyt projektien valmistumisen ja takuuajan jälkeen projektista ja projektin tuotteesta ei ole vielä edennyt.

Talousarviossa pysyminen

Talousarviota seurataan
kuukausittain.

- investointimäärärahan käyttöaste %

Investointimäärärahan
käyttöaste 16,9 % on
ajankohtaan nähden
pieni, mutta siihen vaikuttaa mm. Villan koulun
vastaanoton siirtyminen
n. 4 kuukaudella.

- korjausmäärärahojen käyttöaste %
- määrärahojen
käyttö vuositasolla
%

Kesken

Korjausmäärärahojen
käyttöaste 50,6 %

Rakentamisen aikataulun hallinta

Määrärahojen käyttö
vuositasolla 27,5 %.
Määrärahojen koko- toteutuneiden pro- naisprosenttia pienentää
jektien onnistumijäähallin siirto Kokkolan
nen
Urheilupuisto Oy:lle.
Kokkolan kaupunki on
Lisä- ja muutostyöt pääomasijoituksena luovuttanut jäähallin Kokkomerkittävissä rakennuskohteissa % lan Urheilupuisto Oy:lle
tasearvolla 1 222 952,78
€, josta meille on tehty
tasearvon mukainen kirjaus tulona.
Rakentamisen aikataulua seurataan työmaakokouksissa ja urakoitsijapalavereissa.
Palaute toteutuneiden
projektien onnistumisista
tulee nopealla aikataululla käyttäjiltä.
Lisä- ja muutostyöt merkittävissä rakennuskohteissa: Villan koulun lisäja muutostyö- % on tällä
hetkellä n. 8,8 %, joista
maanrakennusten sekä
pihan osuus on 3,1 % ja
rakennusteknisten töiden
osuus 5,7 %.

ONNISTUMME YHDESSÄ
RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
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Kuntaorganisaatiomme on muuntautumiskykyinen

Järkevä ja suunnitelmallinen infrarakentaminen.

Suunnitelmat laaditaan työohjelmien
mukaisesti siten,
että ne ovat valmiina 3 kk ennen
toteutusta. Tehostetaan 3D -suunnittelutoimintaa. Kunnallistekniikan työkohteet toteutetaan
laaditun ohjelman
mukaisesti lisäkohteet huomioiden.

Laaditun työohjelman toteutumisen
seuranta

Infrarakentamisen kohKesteet ovat toteutuneet laa- ken
ditun työaikataulun mukaisesti.
Edelleenkin suunnitelmien osalta mennään
"kädestä suuhun". Tavoitteena on talousarviossa vuodelle 2023
muuttaa myös infrarakentamisen rakentamisja suunnitteluohjelma
vastaamaan toimitilarakentamisen suunnitteluja rakentamisohjelmaa
siten, että suunnitelmien
toteutumisvuosi sekä
kaksi suunnitelma vuotta
esitetään jo talousarvion
laadintavaiheessa.

Talousluvut
TA 2022 +
muutos

Toteutuma
2022

Toteuma %
TA

Muutos %
22/21

Toteutuma
kumul.
2021

TP 2021

Myynti tuotot

3 890 176 €

2 435 587 €

62,6 %

3,6 %

2 351 261 €

4 385 130 €

Ma ks utuotot

851 400 €

698 189 €

82,0 %

0,0 %

698 496 €

780 288 €

0€

2 845 €

0€

35 232 €

Tuet ja a vus tuks et
Muut toi mi ntatuotot

333 065 €

212 999 €

64,0 %

-2,5 %

218 511 €

1 532 737 €

Va l mi s tus oma a n kä yttöön

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 l ös tökul ut

-5 244 657 €

-3 594 904 €

68,5 %

-0,9 %

-3 627 094 €

-5 406 323 €

Pa l vel ujen os tot

-3 332 253 €

-2 578 686 €

77,4 %

-11,2 %

-2 902 552 €

-4 792 241 €

Ai neet, tarvi kkeet ja tava ra t

-1 558 368 €

-1 070 925 €

68,7 %

21,7 %

-879 835 €

-1 716 789 €

-78 500 €

-618 €

0,8 %

-98,6 %

-44 236 €

-61 230 €

-2 060 871 €

-859 089 €

41,7 %

-6,2 %

-915 985 €

-1 360 988 €

-12 274 649 €

-8 104 223 €

66,0 %

-3,2 %

-8 369 703 €

-13 337 569 €

-5 660 808 €

-4 519 272 €

79,8 %

-6,8 %

-4 846 757 €

-5 131 213 €

Avus tuks et
Muut toi mi ntakul ut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
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3.2.29 Kaupunkirakennelautakunta - Kaupunkitoimitilat

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

KaupunkiVastuualueen
strategian
toimenpide
tavoite
Talousarviossa pysyminen,
seuranta
kuukausittain

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Talousarviossa pysyminen

Toimintatuottojen kertymä elokuun
lopussa on n. 66,6% verrattuna talousarvioon. Tuotot ovat toteutuneet
talousarvion mukaisesti ja tilanne on
ollut lähes sama myös edellisenä
vuonna vastaavana ajankohtana.

Kesken

Toimintakulut kokonaisuudessaan
ovat pysyneet vain hieman yli talousarvion 67,2%:lla siitäkin huolimatta,
että kaupunkitoimitilojen kustannuksissa näkyy maailman epävakaat
olosuhteet;
Lämmityskustannusten nousua on
edellisestä vuodesta n. 205.300 euroa, ja sähkökustannukset ovat
nousseet 152.400 euroa. Rakennusten kunnossapidon kustannuksiin
vaikutus on ollut myös negatiivinen
mm. materiaalikustannusten nousujen takia. Rakennusmateriaaleihin
on käytetty 81.700 euroa enemmän
elokuun lopussa kuin viime vuonna
vastaavana ajankohtana. Lisäksi
alueiden kunnossapitoon tälle vuodelle varatut määrärahat ovat ylittyneet n. 125.900 eurolla. Viime vuoden kustannuksiinkin verrattuna alueiden kunnossapidon kuluja on ollut
43.900 euroa enemmän.Tämä johtuu runsaslumisesta ja keliolosuhteiden osalta haastavasta alkuvuodesta.
2. Sairauspoissaolot

31.12.2017 31.12.2018 Työhyvintointiin
= 7736 ka- = x-10%
panostaminen.
lenteripv
kalenteAvoimien toiripv, x
mien täyttäminen henkilöstö31.12.2018 pv/palvesuunnitelman
= 6740 ka- lussuhde
Sijaiskulu- mukaisesti. Koulenteripv
jen puolitlutus, tehtävätaminen
kierto, aktiivisen
31.12.2019
tuen tehostami= 7622 kanen.
lenteripv
31.12.2020
= 6507 kalenteripv
31.12.2021
= 6349 kalenteripv
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Seurataan
sairauspoissolojen kehitystä. Erityisesti seurataan 1 - 3
päivän poissoloja. Kalenteripäivät.

Toimitilat

Seurataan
kuntouttavien toimenpiteiden
(ammatillinen kuntoutus ja osasairausloma)
toteutumista
työterveysneuvottelussa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Kuinka moni
kuntoutettavista pystyy

Sairauspoissaolot 786 kalenteripv
(ovk 2.)

Kesken

Sairauspoissaolot 195 kalenteripv
PURU
Sairauspoissaolot 1626 kalenteripv
(ovk 1.)

(huom. kolme pitkäaikaista vakavan
sairauden aiheuttamaa poissaoloa,
jotka johtavat tai johtaneet työsuhteiden päättymiseen eläke- tai muiden
järjestelyiden kautta.)
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jatkamaan
töitä osa/kokopäiväisesti. Tehostetaan korvaavan työn
mahdollisuuden käyttöä.
3. Työtapaturmat

31.12.2017 Työtapa= 141 katurmia ei
lenteripv
tapahdu
31.12.2018
= 266 kalenteripv
31.12.2019
= 147 kalenteripv
31.12.2020
= 278 kalenteripv

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

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

Kts. yllä

5. Asiakastyytyväisyys
ja asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys
palveluihin

Kesken

Isännöinti
Työtapaturmasta aiheunutta sairauspoissaoloa 6 kalenteripv (ovk 1. ja
2.)
PURU
Työtapaturmasta aihetunutta sairauspoissaoloa 7 kalenteripv (ovk 1.)
puhtauspalvelut
Työtapaturmasta aiheunutta sairauspoissaoloa 5 kalenteripv (ovk 1.)
puhtauspalvelut 3 kpv, ruokapalvelut
2 kpv

31.12.2021
= 385 kalenteripv
4. Henkilöstösuunnitelma

Toimitilat

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

Henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit
talousohjelman
pohjalta. Varahenkilöstön
suunnitelmallinen käyttö 1 - 3
päivän poissaoloissa.

määräaikaiset/vakituiset % henkilöstösuunnitelmakauden
aikana (vuodet 2021,
2022 ja
2023)

Henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

Negatiivisten asiakaspalautteiden vähentäminen

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

Asiakkuuspalavereiden
määrä/vuosi.
Palvelupyyntöjen ja reklamaatioiden
vasteaikojen
toteutuminen.

OVK 1. Päiväkotien ja koulujen palvelukuvaksia puhtauspalveluissa
päivitetään syksyy 2022 mennessä
vastuujakotaulukon osalta.

Kesken

OVK 2. Koronatilanne ja sairauspoissaoloe sekä yleinen työvoiman
saantiin liittyvät vaikeudet ovat sävyttäneet touko-elokuun henkilöstötilannetta ja tehneet jaksosta vaikean.
Resurssipula on tuntuva.

Kesken

Ruokapalveluissa keittiöiden palvelukuvauksten laadinta valmis. Asiakkaan kanssa ei vielä olla käyty läpi.
Kiiinteistöpalveluissa palvelukuksia
laadintaan vuoden 2022 aikana.
OVK 2, Palvelukuvaukset on päivitetty ja vastuualuejakotaulukot samoin lukuun ottamatta koulujen ja
päiväkotien mattojen huoltovastuuosiota, joka on vielä kesken.
Ruokapalveluissa ja kiinteistöpalveluissa tilanne sama kuin OVK 1.

6. Työtyytyväisyys
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Viimeisimmän työhyvinvointikyselyn tulokset.

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa

Kehityskeskustelut. Työhyvinvointipajat kyselyn pohjalta. Etsitään kehittämiskohteet.

Kehityskeskustelut 1 x
vuodessa.
(tavoitteena
100%)

Kehityskeskustelut aloitettum, mutta
kesken 2022 vuoden osalta.

Kesken

Hallinnon keskusteluista käyty 7/18
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työhyvinvointikyselyssä

Kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen. Lähiesimiestyötä
enemmän kentälle.

Työpajoissa Puhtaus- ja ruokapalveluissa vuonna
nimettyjen
2022 ryhmäkeskustelut. Aloitettu.
tavoitteiden
toteutumisen
seuranta.

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualueen
tavoite

Vastuualueen
toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Tavoitellun hinta/laatusuhteen toteutuminen

Kiinteistöjen palvelupyynnöt: yhteensä 1816,
1683valmiit ja keskeneräiset 76

Kesken

Vesiveijari mittausten
määrä ovk 1. ja 2. 4 näytteenottokertaa /hyväksytty
tulos 4/4.

Kesken

Oivatarkastukset ovk 1. 8/7
oivallista, 1 uudelleen mittaus korjausten jälkeen, oivallinen

Kesken

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

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

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

Isännöinti:
Aluetöiden, kiinteistönhoidon ja käyttäjäpalveluiden
palvelupyyntöjen määrä.
1. Reagointi
2. Hoidetut palvelupyyntöjen
mukaiset tehtävät

Palveluissa korostetaan asukas- ja asiakaslähtöisyyttä ja
palvelurakennetta kehitetään kuntatalouden ehdoilla

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

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

Tavoitellun hinta/laatusuhteen toteutuminen
Puhtauspalvelut:
1. Korkeanhygienian tiloissa
tehtyjen puhtausmittausten
määrä
2. Hyväksytyt tarkastukset
suhteessa tehtyihin tarkastuksiin
3. Koulu ja päiväkotien insta800 laatutarkastusten tulokset (hyväksytyt/tarkastusten lukumäärä)

Palveluissa korostetaan asukas- ja asiakaslähtöisyyttä ja
palvelurakennetta kehitetään kuntatalouden ehdoilla

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

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

Tavoitellun hinta/laatusuhteen toteutuminen
Ruokapalvelut:
1. Oivatarakastusten tulokset (hymynaama-mittari) ja
pintapuhtausmittausten tulokset (hyväksytyt/otetut
näytteet) ja Jamix tuotantoohjausjärjestelmän palautesovelluksen tulokset ja
seuranta

Oivatarkastukset ovk 2 8/7
oivallista. Tilanne korjattu,
uudelleen tarkastusta ei
vielä tehty.
Kouluruokakyselyn pohjalta
tehty muutoksia runkoruokalistaan.

2. Valmistuskeittiöiden määrään väheneminen. (keskistetään valmistusta) ja
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seurataan ateriahintaa toimintolaskennan työvälineellä.
3. Palvelukeittöiden muuttaminen kuumennuskeittiöiksi.
4. Koulu- ja päiväkoti ruuan
laatu (maittavuutta seurataan ruuan hävikkiä seuraamalla)
5. Kouluruokakyselyn tulokset

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Kokkolan aseman vahvistaminen maakuntakeskuksena

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

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

Kaupunkitoimitilojen osallis- Kaupunkitoimitilat mukana:
tuminen projekteihin rakennuksen suunnittelusta toteu- Piispanmäki monitoimitila
tumiseen.

Kesken

Donnerin koulu
Hankkeiden määrä, jonka
suunnittelussa on ollut kaupunkitoimitilojen osallistumi- Villan koulu (valmistunut ja
otettu käyttöön elokuu
nen/ vrt. meneillään olevat
2022)
hankkeet
Tilatarvepyynnöt/toteutuneet tilaratkaisut

Isokylä (valmistunut 3/22)
Halkokari

RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkolan talou- Toimitilojen
Toimitilasuunni- Kiinteistötarkastuskierrosten
denpito on vas- arvo säilytetään telman mukaipohjalta suunniteltujen toituullista
sia toimenpimenpiteiden toteutuminen ja
teitä toimeenseuranta.
pannaan. Kiinteistökierrokset,
joilla tarkastutetaan toimitilojen
kuntoa ja korjaustarvetta.

Kiinteistökierrokset aloitettu

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

Kiinteistöhallintajärjestelmä
hankittu, käyttöönotto aloitettu.

Kokkola tasaEdistetään akpainottaa taset- tiivisesti ja toitaan
mitilasuunnitelman mukaisesti
kaupungin kiinteistöjen määrää.
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Toimitilojen ylläpidon ja toimitilapalveluiden
tehokkuuden ja
tuloksellisuuden parantaminen.

Pyritään aktiivisesti eroon tarpeettomista toimitiloista myymällä ja purkamalla tilaomaisuutta

Kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotto.

Kesken

Vuonna 2022 tehty Rahkosen koulu ja Kälviän kirkonkylän koulu.
Vesiveijarin kuntotutkimus
tehty kesällä 2022. Tulokset
saadaan 15.10.2022 mennessä.
Kesken

Kiinteistöhallintajärjestelmän avulla seurataan teMitoitet kohteet siivous 23
hokkuutta ja tuloksellisuutta. kpl (tammi-elokuu/2022)
Isännöinnin, puhtaus- ja
ruokapalveluiden henkilöstömitoitusjärjestelmän käytön laajentaminen.
Mitoitetut neliöt/vuosi.

Mitoitetut kohteet keittiö 11
kpl (tammi-elokuu/2022)

Myytyjen / purettujen toimitilojen/kiinteistöjen
määrä kpl/vuosi.

OVK1:

Mitoitetut kohteet kiinteistöpalvelut: 10 kpl. (tammi-elokuu/2022)
Kesken

Myydyt 2022: Humupekka
as.1, Humupekka as.2 ja
Ridantie A1
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toimitilasuunni- Vuokrattavissa olevien titelman mukailojen käyttöaste-%
sesti tai tekemällä siitä esitys KHlle. Tilan Myynti- ja purkuajat
tyhjentyessä
myynti toteutetaan 9 kuukauden kuluessa ja
purku 6 kk kuluessa.

Puretut: Kaarlelankatu 53
OVK2:
Myydyt 2022: Asunto Oy
Katariinan katu 52, asunto
9. Marinakatu 19 (apteekkitalo).
Ouluntie 56 (13 asuntoa).
Testamentti lahjoitusten
myynti: Antti Chydeniuksenkatu 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

Myynti tuotot

13 999 827 €

9 293 328 €

66,4 %

Ma ks utuotot

0€

-42 €

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

Muutos %
22/21

Toteutuma
kumul.
2021

TP 2021

2,8 %

9 044 578 €

13 763 336 €

-48,3 %

-81 €

-189 €

0€

8 268 €

28 752 350 €

19 248 362 €

66,9 %

377,0 %

1 733 €

11 147 €

0,7 %

19 107 174 €

28 400 938 €

141 000 €

1 080 €

0,8 %

0€

36 502 €

42 893 177 €

28 550 995 €

66,6 %

1,4 %

28 153 404 €

42 211 733 €

Henki l ös tökul ut

-10 480 554 €

-6 935 545 €

66,2 %

-0,7 %

-6 986 096 €

-10 314 160 €

Pa l vel ujen os tot

-11 540 904 €

-7 724 427 €

66,9 %

7,0 %

-7 217 269 €

-11 444 866 €

-7 440 289 €

-5 101 221 €

68,6 %

10,3 %

-4 624 223 €

-8 068 994 €

-6 081 888 €

-4 138 893 €

68,1 %

15,3 %

-3 588 813 €

-5 661 788 €

-35 543 635 €

-23 900 086 €

67,2 %

6,6 %

-22 416 402 €

-35 489 808 €

7 349 542 €

4 650 909 €

63,3 %

-18,9 %

5 737 002 €

6 721 925 €

Ai neet, tarvi kkeet ja tava ra t
Avus tuks et
Muut toi mi ntakul ut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
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3.2.30 Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kaupunkiluvitus

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

Kaupunkistrategian
tavoite

Vastuualueen toimenpide

Talousarviossa pysyminen,
seuranta
kuukausittain

Tiivis seuranta ja nopea reagointi muutoksiin

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

Kuukausiraportit /
toteumatiedot

Elokuun lopussa toimintatuottojen osalta
ollaan perässä talousarvio-odotuksesta toteumaprosentin ollessa 48,2. Edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuottoja on kuitenkin 166.300
euroa enemmän.

Kesken

Pysäköinninvalvonnan tuottojen kertymä
on n. 180.400 euroa perässä elokuun lopun talousarviosta, mutta tuloja on 23.400
euroa enemmän edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Ympäristön tuottojen toteumaprosentti on
41. Tuottojen toteuma on samalla tasolla
vuoden 2021 elokuun lopun tilanteeseen
verrattuna. Valvontamaksut kertyvät tyypillisesti vasta loppuvuodesta, kun lupavelvollisten laitosten vuosiraportoinnit valmistuva alkuvuoden aikana.
Vastaavasti myös rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakulut ovat toteutuneet
alle talousarvion toteumaprosentin ollessa
59,2%. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kuluja on kertynyt kuitenkin n. 44.700 euroa enemmän.
2. Sairauspoissaolot

31.12.2019 31.12.2018
= 213 ka= x-10%
lenteripv
kalenteripv,
x pv/palve31.12.2018 lussuhde
Sijaiskulu= 174 kajen puolittalenteripv
minen

Kuukausiraportit /
toteumatiedot

Sairauspoissaolot 41 kalenteripv

Kesken

Kuukausiraportit /
toteumatiedot

Ei työtapaturmia tammi-elokuussa 2022.
Turvallisuuskävely suoritettu.

Kesken

Henkilöstöraportit /
toteumatiedot

Tammi-huhtikuun aikana rekrytoitiin raken- Kesnusvalvontaan yksi työsuhteinen henkilö
ken
lupien tarkastukseen. Kaupunkilupapäällikkö irtisanoitui huhtikuun alusta ja virka
on täyttämättä. Tämä on hidastanut sijaistamisen vuoksi etenkin ympäristönsuojeluasioiden käsittelyä.

31.12.2017
= 126 kalenteripv
3. Työtapaturmat

31.12.2017 Työtapatur- Riskien kar= 0 kalen- mia ei tatoitus ja enteripv
pahdu
nakointi.
Riskien minimointi
31.12.2018
= 0 kalenteripv

31.12.2019
= 0 kalenteripv
4. Henkilös- Vakituiset
tösuunni= 21 kpl
telma
Määräaikaiset = 0
kpl

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

Yhteensä
= 21 kpl
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5. Asiakastyytyväisyys
ja asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys
palveluihin

Negatiivisten asiakaspalautteiden vähentäminen

6. Työtyytyväisyys

Vuoden
Työhyvin2018 kyse- voinnin palyn tulokset raneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

Asiakastyy- Asiakastyväisyysky- tyytyväiselyt
syyskyselyn tulokset

Kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyitä ei ole vielä aloitettu.

ToimenpiKyselyn
desuunnitel- tulokset
mien toteuttaminen ja
seuranta

Työhyvnvointikyselyn (2021) perusteella
työtyytyväisyys kaupunkiluvituksessa on
hiukan parantunut.

Kesken

Asiakaspalautejärjestelmä on ollut 15.05.
käytössä kolme vuotta. Yhteenveto palautejärjestelmän tuloksista laaditaan lautakuntien käsiteltäväksi.
Kesken

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite

Vastuualu- Vastuualueen toieen tavoite menpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila

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

Lupien ja ilmoitusten
sähköisten
palveluiden
lisääminen

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

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

Syksyn 2022 jälkeen ei ole
Kesotettu käyttöön uusia sähköisiä ken
lupamenettelyitä. Ympäristönsuojelun lupien sähköistämisessä on haasteita, kun lupahakemukset ovat laajoja asiakirjakokonaisuuksia monine liitteineen, pienempien lupien ja ilmoitusmenetelyiden sähköistämistä jatketaan.

Palveluprosessien
selkeys ja asiakaslähtöisyys

Viivytyksetön lupien
käsittely

Käsiteltävien asioiden seurantajärjestelmän kehittäminen

Lupa-, ilmoitus- ja
lausuntomäärät,
kpl

Rakennusvalvonnan, pysäköin- Toninvalvonnan, yleisten alueiden teuja ympäristönsuojelun käsitellyt tunut
lupa- ja valvonta-asiat ovat liitetaulukkona. Pysäköintivirhemaksujen määrä on edelleen
laskussa. Siihen on vaikuttanut
mm. keskustan alueen pysäköinnin vapauttaminen. Rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja yleisten alueiden lupien,
ilmoitusten ja muiden käsiteltyjen asioiden määrä oli aikaisempien vuosien vastaavan
jakson tasolla. Ympäristönsuojelussa on otettu käyttöön myös
asiakasneuvontakertojen tilastointi (puhelut, s-postivastaukset, asiakaskäynnit).

Toteutuneet luontokoulu- ja kummiluokkapäivät, kpl

Lukuvuoden 2022-2023 kummi- Toluokat (11 kpl) valittiin elokuun
teulopussa 2021. Kummiluokilla on tunut
yhteensä 197 lasta.

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Ympäristökasvatus ja
luontokoulutoiminnan
tukeminen

Luontokoulun kummiluokkasopimus

Touko-elokuu on koulujen kesälomakausi, toukokuussa kumiluokkakäyntejä ei enää ollut.
Luontokoulussa käyneiden
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lasten kokonaismäärä (neljä
tuntia tai enemmän) oli 285
käyntikertaa.
Suomenkielinen kiertävä luontokoulutoiminta: 86 kävijää.
Ruotsinkielinen kiertävä luontokoulu: 133 kävijää.
Yhteensä luontokoulukävijöitä
touko-elokuussa 2022: 504 kävijää
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Rakennetun ympäristön siisteyden
edistäminen

Katselmukset

Roskaantumisilmoitukset kpl

Touko-elokuun 2022 aikana
roskaantumistapauksia käsiteltiin kehotuksina tai siivousmääräyksinä 8 kpl. Lisäksi sähköpostitse tai puhelimitse hoidettiin neuvonta-asioina 29 kpl jätelakiin liittyviä kyselyitä tai ilmoituksia. Lautakunnan katselmuksia ei tehty.

Toteutunut

Maksujen toteuma- Tammi-elokuun toteumassa
tiedot, €
maksutuotot ovat tavanomaista
pienemmät. Ympäristönsuojelussa valvontamaksut kertyvät
tyypillisesti vasta loppuvuodesta, kun lupavelvollisten vuosiraportointi on valmistunut alkuvuoden aikana.

Toteutunut

Lautakunnan katselmukset kpl

ONNISTUMME YHDESSÄ
RESURSSIVIISAS KAUPUNKI
Kokkolan taloudenpito on vastuullista

Ajantasaiset taksat

Lupa-, valvonta- ja
pysäköintivirhemaksujen tarkistaminen
ja pysäköintilupien
hinnoittelu

Talousluvut
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Tilastot
Rakennusvalvonta
Rakennusluvat, yhteensä*
- erilliset pientalot
- rivi- ja ketjutalot
- asuinkerrostalot
- vapaa-ajanrakennukset
- muut rakennukset
Toimenpideluvat
Purkuluvat ja -ilmoitukset
Rakennusjärjestyksen mukaiset ilmoitukset
Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut
* sisältää kaikki rakennusluvat; uudisrakennukset, laajentamiset, korjaus- ja muutostyöt ym.

Pysäköinninvalvonta
Pysäköintivirhemaksut
Ajoneuvosiirrot
Yrityspysäköintiluvat
Asukaspysäköintiluvat
Pysäköintiluvat
Kotihoidon pysäköintiluvat
Lyhytaikaiset pysäköintiluvat
Suulliset huomautukset ja ohjeistukset
Katualueohjeistukset

Yleisten alueiden luvat
Kaivuluvat
Kadun tai muun yleisen alueen käyttölupa
Yleisen alueen käyttölupa tapahtuman järjestämiseen
Huleveden liitoslupa
Yhdyskuntatekniset lausunnot
Kioski- ja myyntipaikat
Maa-alueen omistajan lupa sijoittamista varten
Yleisten alueiden käyttö -ilmoitusmenettely
Neuvonta, asiakaskäynnit, s-postivastaukset

Ympäristönsuojelu
Käsitellyt luvat ja rekisteröinnit (YSL, Jätelaki)
Käsitellyt luvat (Maa-aineslaki)
Käsitellyt ilmoitukset (nitraatti-ilmoitus, meluilmoitus)
Jätevesien johtamisluvat / vapautukset
YVA- ja kaivosasiat, PIMA-asiat, muut AVI:n päätökset
Viranomaislausunnot
Käsitellyt valvonta-asiat (YSL, Jätelaki)
Käsitellyt valvonta-asiat (Vesilaki)
Käsitellyt valvonta-asiat (Maa-aineslaki)
Maisematyöluvat ja -lausunnot

Neuvonta, asiakaskäynnit, s-postivastaukset
Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain asiat
Vesiasiat, pohjavesiasiat ja jätevesiasiat
Luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö
Jätelakiin liittyvät asiat
Ilmasto-asiat / kestävä kehitys
Maankäyttö, YVA ym.
Ilmanlaadun tarkkailu yhteydenpito
Ilmanlaadun tarkkailu mittausasemilla käynti
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1.1.30.4.2022

1.5.31.8.2022

1.1.30.4.2022

1.5.31.8.2022

1.1.30.4.2022

1.5.31.8.2022

86
13
0
0
4
35
45
3
3
20

1852
3
5
59
10
25
3
463
4

17
11
21
1
23
4
0
15
254

1.1.30.4.2022
12
0
14
21
23
16
12
17
3
14

148
72
40
21
20
21
16
55

100
10
0
0
5
58
75
7
16
16

1950
3
1
2
2
1
0
550
18

50
28
30
4
49
2
6
13
279

1.5.31.8.2022
7
0
8
27
19
23
13
12
2
22

111
59
26
29
13
10
12
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 (KeskiPohjanmaa ja Pohjanmaa) –valmistelussa, jossa vuoden 2023 alussa Sote ja Pela liittyvät yhteiseen organisaatioon.
Pelastuslaitoksen henkilöresurssit ovat niukat erityisesti lakisääteisten suunnitteluvelvoitteiden ja hyvinvointialueiden
valmistelun hoitamiseen.
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Talousluvut
Palvelujen ostoihin varattujen määrärahojen toteuma on budjetoitua selvästi alhaisempi, koska suunnitellut ICTjärjestelmien 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

Myynti tuotot

11 684 925 €

7 748 509 €

Ma ks utuotot

271 700 €

94 775 €

66,3 %

-5,9 %

8 232 999 €

11 434 547 €

34,9 %

35,2 %

70 081 €

160 333 €

10 800 €

75 534 €

699,4 %

107,7 %

36 360 €

91 052 €

TOIMINTATUOTOT

11 967 425 €

7 918 817 €

66,2 %

-5,0 %

8 339 440 €

11 685 932 €

Henki l ös tökul ut

-7 406 976 €

-4 220 051 €

57,0 %

-18,5 %

-5 180 507 €

-7 886 150 €

Pa l vel ujen os tot

-1 689 419 €

-686 700 €

40,6 %

-13,2 %

-790 715 €

-1 490 434 €

-607 035 €

-395 768 €

65,2 %

23,8 %

-319 710 €

-609 060 €

-59 700 €

-23 843 €

39,9 %

23,9 %

-19 241 €

-56 881 €

-2 204 295 €

-1 396 720 €

63,4 %

26,8 %

-1 101 925 €

-1 643 408 €

-11 967 425 €

-6 723 082 €

56,2 %

-9,3 %

-7 412 099 €

-11 685 932 €

0€

1 195 735 €

298933668,6 %

28,9 %

927 341 €

0€

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

Ai neet, tarvi kkeet ja tava ra t
Avus tuks et
Muut toi mi ntakul ut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
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3.2.32 Kokkolan vesi

Yleiset tavoitteet
Yleiset tavoitteet

Lähtötaso

1. Talousarvio, käyttötalous ja investoinnit

2. Sairauspoissaolot

Kaupunkistrategian
tavoite
Talousarviossa pysyminen, seuranta kuukausittain

Vastuualueen toimenMittari
pide

Toteuma 31.8

Tila

Talousarvion toteutumi- Talousarsen säännöllinen seuviossa pyranta ja arviointi.
syminen

Tulojen toteuma on 7,2
Kes% pienempi, kuin 8 kk /
ken
v. 2021. Tämä johtuu lähinnä siitä, että liittymismaksutuloja ei ole vielä
laskutettu v. 2022. Menojen toteuma on 6,5 %
pienempi, kuin 8 kk / v. v.
2021.

Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja
sairauspoissaolojen
seuranta.

Sairauspoissaolojen määrä

Sairauspoissaolot
8/2022 12,45 kpv/tt
(8/2021 7,20 kpv/tt)

Kesken

Työtapaturmia ei tapahdu

Työturvallisuudesta
huolehtiminen turvallisuussuunnittelulla ja
huolellisilla työkäytännöillä.

Työtapaturmien
määrä

Työtapaturmia ei ole tapahtunut

Toteutunut

Henkilöstösuunnitelman noudattaminen

Henkilöstömäärä

Kokkolan Veden organisaatio ja toimintasääntö
on päivitetty.

Kesken

31.12.2017 =
31.12.2018
985 kalenteripv = x-10% kalenteripv, x
pv/palvelus31.12.2018 =
289 kalenteripv suhde Sijaiskulujen
puolittami31.12.2019 =
nen
513 kalenteripv
31.12.2020 =
271 kalenteripv

3. Työtapaturmat

31.12.2017 =
45 kalenteripv
31.12.2018 = 2
kalenteripv
31.12.2019 =
28 kalenteripv
31.12.2020 =
51 kalenteripv

4. Henkilöstösuunnitelma

Kts. yllä

Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen,
määräaikaisten vähentyminen

5. Asiakastyytyväisyys ja
asiakaslähtöisyys

Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin

NegatiivisHuomioidaan asiakasten asiakas- palautteet toiminnan
palautteiden kehittämisessä.
vähentäminen

6. Työtyytyväisyys

Vuoden 2018
kyselyn tulokset

Työhyvinvoinnin paraneminen
vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssä

AsiakasAsiakastyytyväisyyskypalautteiselyn laadinta on aloiden määrä tettu.

Työhyvinvointikyseslyn Toimenpitulosten johdosta tehtä- teiden
vät toimenpiteet
seuranta

Työhyvinvointityöryhmä
on perustettu ja ryhmä
on kokoontunut.

Kesken

Kesken

Vuoden 2021 työhyvinvointikyselyyn perustuva
työhyvinvointisuunnitelma on laadittu.

Strategian toimeenpano
Kaupunkistrategian tavoite
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Vastuualueen tavoite

Vastuualueen toimenpide

Mittari

Toteuma 31.8

Tila
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SOPIVASTI LÄHELLÄ
Palvelutuotannossa Digitalisaation kehyödynnetään digi- hittäminen
talisaation mahdollisuuksia ja kehitetään kuntalaisille
sähköisiä palveluja

Etäluettavien vesimittareiden lisääminen, verkostojen
mallinnukset, sähköisen asiakaspalvelun lisääminen

Vaihdetut mittarit,
kpl
Mallinnukset valmis, kyllä/ei
Sähköisen työnohjauksen rakentaminen valmis, kyllä/ei

Vuoden 2022 suunniteltu Kesmittareiden vaihto aloite- ken
taan syys- lokakuussa.
Verkostomallit on otettu
käyttöön.
Sähköisen työnohjauksen (Buildie) käyttö on
aloitettu. Alkukoulutus on
pidetty.
UTG:n huolto- ja kunnossapitotyöka- lu on otettu
käyttöön.

HOUKUTTAVA & KOUKUTTAVA
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Karhinkankaan vedenhankintaprosessin eteenpäin
vieminen

Vedenhankintaluvan saaminen

Vedenhankintalupa

Vedenhankintalu- van
viimeistely on käynnissä.
Lupahakemus jätetään
AVI:n käsittelyyn syyskuussa.

Kesken

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Patamäen vedenpuhdistuslaitoksen
kehittäminen

Uusi vedenpuhdistuslaitos

Laitoksen suunnittelu

Laitoksen rakennesuunnittelu on käynnissä. Rakennuslupa-prosessi on
käynnistetty (poikkeaminen + rak.lupa).

Kesken

VJ 3850 m

Kesken

Laitoksen rakentaminen
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen

Vuotovesien vähentäminen ja toimintavarmuuden
parantaminen

VJ- ja JV-verkostojen rakentaminen

Rakennetut putkimetrit

JV 1420 m

ONNISTUMME YHDESSÄ
RESURSSIVIISAS KAUPUNKI

Talousluvut
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LIITTEET
Toteumavertailu, kaupunki ilman liikelaitoksia
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 €

39 419 €

27 489 €

70 %

6%

25 950 €

38 660 €

1 932 €

246 €

13 %

-12 %

280 €

1 775 €

86 677 €

58 608 €

68 %

3%

56 874 €

87 784 €

(1000)

Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTATUOTOT
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 €

-900 €

-713 €

79 %

9%

-656 €

-1 356 €

0€

-151 €

-69 %

-490 €

-736 €

107 957 €

72 382 €

67 %

5%

68 647 €

102 594 €

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

0€

0€

0€

-750 €

-641 €

11 578 €

9 465 €

4 487 €

RAHASTOJEN MUUTOS
YLI-/ALIJÄÄMÄ

100

-1807 %

22 %
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Toteumavertailu, Kokkolan Vesi
(1000)

Myyntituotot

TA 2022 +
muutos

Toteutuma
2022

Toteuma %
TA

Muutos %
22/21

Toteutuma
kumul.
2021

TP 2021

8 501 €

5 103 €

60 %

-7 %

5 499 €

8 193 €

0€

0€

0€

25 €

12 €

6€

13 €

20 €

Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön

47 %

-58 %

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 €

-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 €

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 €

1 116 €

568 €

51 %

-28 %

787 €

1 005 €

190 €

126 €

67 %

0%

126 €

189 €

1 305 €

695 €

53 %

-24 %

913 €

1 194 €

Avustukset
Muut toimintakulut

Korkotuotot

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
TULOS
POISTOERON MUUTOS
VARAUSTEN MUUTOS
RAHASTOJEN MUUTOS
YLI-/ALIJÄÄMÄ
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Toteumavertailu, kaupunki ja Kokkolan Vesi
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 €

13 596 €

9 645 €

71 %

4%

9 245 €

13 521 €

(1000)

Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön

2 032 €

270 €

13 %

-9 %

298 €

1 812 €

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 €

TOIMINTATUOTOT

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 €

-900 €

-713 €

79 %

9%

-656 €

-1 356 €

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

0€

-151 €

-69 %

-490 €

-736 €

107 957 €

72 382 €

67 %

5%

68 647 €

102 594 €

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 €

0€

0€

0€

-750 €

665 €

12 273 €

10 378 €

5 681 €

VALTIONOSUUDET
Korkotuotot

RAHASTOJEN MUUTOS
YLI-/ALIJÄÄMÄ
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1847 %

18 %

2. Osavuosikatsaus 2022
Kokkolan kaupunki

Rahoituslaskelma, kaupunki ilman liikelaitoksia
1 - 8 / 2022

1 - 8 / 2021

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta
Tulorahoitus
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät

19 900 934,31

17 280 984,12

0,00

0,00

-2 460 566,28

17 440 368,03

-1 432 019,77

15 848 964,35

Investoinnit
Käyttöomaisuus investoinnit
Rahoitusosuudet investoinnit
Käyttöomaisuus myyntitulot

-9 821 093,07

-8 379 475,42

352 384,00

415 433,96

4 087 389,25

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

-5 381 319,82

1 707 459,00

12 059 048,21

-6 256 582,46
9 592 381,89

Rahoitustoiminnnan kassavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainauksen lisäykset
Antolainauksen vähennykset

0,00
100 000,00

-20 000,00
100 000,00

0,00

-20 000,00

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos

41 000 000,00

53 200 000,00

0,00

0,00

-16 028 500,26

Oman pääoman muutokset

24 971 499,74

-41 124 313,38

0,00

12 075 686,62
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

Kassavarat 1.1.

-12 444 756,92

55 456 753,81
28 495 559,17
0,00

2. Osavuosikatsaus 2022
Kokkolan kaupunki

-43 528 626,82

11 928 126,99
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
Tulorahoituksen korjauserät

0,00
0,00

2 307 894,86

0,00

2 507 541,91

Investoinnit
Käyttöomaisuus investoinnit
Rahoitusosuudet investoinnit
Käyttöomaisuus myyntitulot

-890 477,60

-1 294 206,96

-31,40

18 864,54

0,00

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

-890 509,00

0,00

1 417 385,86

-1 275 342,42
1 232 199,49

Rahoitustoiminnnan kassavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainauksen lisäykset

0,00

Antolainauksen vähennykset

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys

0,00

0,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

0,00

0,00

Lyhytaikaisten lainojen muutos

-400 000,00

Oman pääoman muutokset

-400 000,00

-600 000,00

0,00

-600 000,00
0,00

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

0,00

0,00

Vaihto-omaisuuden muutokset

0,00

0,00

Pitkäaikaisten saamisten muutos

0,00

0,00

Lyhytaikaisten saamisten muutos

-1 110 762,77

-2 825 234,66

Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos

-325 888,98

Rahoitustoiminnnan nettokassavirta
Kassavarojen muutos

-1 436 651,75

1 041 192,35

-1 784 042,31

-1 836 651,75

-2 384 042,31

-419 265,89

-1 151 842,82

Kassavarojen muutos
Kassavarat 31.8.

16 522 638,01

Kassavarat 1.1.

-16 941 903,90

15 493 759,59
-419 265,89
-0,00
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-16 645 602,41

-1 151 842,82
0,00

2. Osavuosikatsaus 2022
Kokkolan kaupunki

Rahoituslaskelma, kaupunki ja Kokkolan Vesi
1 - 8 / 2022

1 - 8 / 2021

,
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta
Tulorahoitus
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät

22 208 563,89

19 788 525,71

0,00

0,00

-2 460 566,28

19 747 997,61

-1 432 019,77

18 356 505,94

Investoinnit
Käyttöomaisuus investoinnit
Rahoitusosuudet investoinnit
Käyttöomaisuus myyntitulot

-10 711 570,67

-9 673 682,38

352 352,60

434 298,50

4 087 389,25

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

-6 271 828,82

1 707 459,00

13 476 168,79

-7 531 924,88
10 824 581,06

Rahoitustoiminnnan kassavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainauksen lisäykset
Antolainauksen vähennykset

0,00
100 000,00

-20 000,00
100 000,00

0,00

-20 000,00

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos

41 000 000,00

53 200 000,00

0,00

0,00

-16 428 500,26

Oman pääoman muutokset

24 571 499,74

-41 724 313,38

0,00

11 475 686,62
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

Kassavarat 1.1.

-12 486 370,12

55 752 730,47
28 852 082,47
0,00

2. Osavuosikatsaus 2022
Kokkolan kaupunki

-43 586 557,39

12 166 173,08
0,00
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Taselaskelma, kaupunki (ulkoinen / sisäinen)
Tili(T)
Tietokoneohjelmistot
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
Sijoitukset YHTEENSÄ
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ
Saamiset YHTEENSÄ
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA yhteensä
Peruspääoma YHTEENSÄ
Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ
Muut omat rahastot YHTEENSÄ
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Poistoero YHTEENSÄ
Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Muut velat
Pitkäaikainen YHTEENSÄ
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA yhteensä
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1.1.2022
1 460 509,85
2 086 842,63
3 547 352,48
52 758 852,60
133 869 280,48
56 166 289,25
2 953 488,09
1 902 331,34
4 654 536,25
252 304 778,01
174 927 485,14
8 844 445,34
397 340,80
184 169 271,28
440 021 401,77
1 324 950,33
239 503,05
8 604 494,25
12 444 756,92
21 288 754,22
462 635 106,32
127 834 202,07
19 121 425,61
6 576 807,17
6 944 739,41
0,00
160 477 174,26
3 784 545,13
24 640 100,58
28 424 645,71
69 000,00
2 965 270,36
30 000 000,00
164 670 785,00
12 523,09
3 027,38
712 858,52
195 399 193,99
30 615 527,00
16 992,92
0,00
8 815 734,35
18 585 329,52
17 266 238,21
75 299 822,00
270 699 015,99
462 635 106,32
0,00

Muutos
-202 096,19
-297 035,88
-499 132,07
1 016 824,62
-5 255 344,59
-808 135,63
-343 572,51
-270,81
4 221 839,41
-1 168 659,51
1 058 380,83
-100 000,00
0,00
958 380,83
-709 410,75
-30 000,00
55 727,29
3 418 542,62
28 495 559,17
31 969 829,08
31 230 418,33
0,00
0,00
0,00
0,00
11 578 343,15
11 578 343,15
-128 705,69
0,00
-128 705,69
0,00
47 416,10
0,00
41 000 000,00
0,00
0,00
-19 765,04
40 980 234,96
-16 008 501,00
-19 999,26
2 572 452,25
-6 936 879,69
2 570 816,23
-3 424 758,72
-21 246 870,19
19 733 364,77
31 230 418,33
0,00

31.8.2022
1 258 413,66
1 789 806,75
3 048 220,41
53 775 677,22
128 613 935,89
55 358 153,62
2 609 915,58
1 902 060,53
8 876 375,66
251 136 118,50
175 985 865,97
8 744 445,34
397 340,80
185 127 652,11
439 311 991,02
1 294 950,33
295 230,34
12 023 036,87
40 940 316,09
53 258 583,30
493 865 524,65
127 834 202,07
19 121 425,61
6 576 807,17
6 944 739,41
11 578 343,15
172 055 517,41
3 655 839,44
24 640 100,58
28 295 940,02
69 000,00
3 012 686,46
30 000 000,00
205 670 785,00
12 523,09
3 027,38
693 093,48
236 379 428,95
14 607 026,00
-3 006,34
2 572 452,25
1 878 854,66
21 156 145,75
13 841 479,49
54 052 951,81
290 432 380,76
493 865 524,65
0,00

2. Osavuosikatsaus 2022
Kokkolan kaupunki

Taselaskelma, Kokkolan Vesi
Tili(T)
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset YHTEENSÄ
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset YHTEENSÄ
Rahat ja Pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA yhteensä
Peruspääoma
Peruspääoma YHTEENSÄ
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ
Tilikauden yli-/alijäämä
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Poistoero
Poistoero YHTEENSÄ
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Muut velat
Pitkäaikainen YHTEENSÄ
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA yhteensä

2. Osavuosikatsaus 2022
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1.1.2022
755 099,00
27 137,43
782 236,43
87 868,44
6 506 544,60
27 520 831,47
199 272,80
34 314 517,31
68 000,00
68 000,00
35 164 753,74
571 284,08
571 284,08
16 941 903,90
16 941 903,90
17 513 187,98
52 677 941,72
22 826 576,47
22 826 576,47
22 790 992,47
22 790 992,47
0,00
0,00
45 617 568,94
3 529 714,29
3 529 714,29
3 529 714,29
2 000 000,00
31 616,16
2 031 616,16
800 000,00
379 636,39
4 372,91
315 033,03
1 499 042,33
3 530 658,49
52 677 941,72
0,00

Muutos
-60 595,37
-6 104,08
-66 699,45
0,00
-288 357,18
-447 408,14
-46 466,47
-782 231,79
0,00
0,00
-848 931,24
1 110 762,77
1 110 762,77
-419 265,89
-419 265,89
691 496,88
-157 434,36
0,00
0,00
0,00
0,00
694 740,30
694 740,30
694 740,30
-126 285,68
-126 285,68
-126 285,68
0,00
0,00
0,00
-400 000,00
-323 680,17
-2 208,81
0,00
-725 888,98
-725 888,98
-157 434,36
0,00

31.8.2022
694 503,63
21 033,35
715 536,98
87 868,44
6 218 187,42
27 073 423,33
152 806,33
33 532 285,52
68 000,00
68 000,00
34 315 822,50
1 682 046,85
1 682 046,85
16 522 638,01
16 522 638,01
18 204 684,86
52 520 507,36
22 826 576,47
22 826 576,47
22 790 992,47
22 790 992,47
694 740,30
694 740,30
46 312 309,24
3 403 428,61
3 403 428,61
3 403 428,61
2 000 000,00
31 616,16
2 031 616,16
400 000,00
55 956,22
2 164,10
315 033,03
773 153,35
2 804 769,51
52 520 507,36
0,00
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Taselaskelma, koko kaupunki (ulkoinen)
Tili(T)
Aineettomat oikeudet
Tietokoneohjelmistot
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
Sijoitukset YHTEENSÄ
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ
Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ
Saamiset YHTEENSÄ
Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA yhteensä
Peruspääoma
Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ
Muut omat rahastot YHTEENSÄ
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ
Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Poistoero YHTEENSÄ
Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Muut velat
Pitkäaikainen YHTEENSÄ
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA yhteensä
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1.1.2022
755 099,00
1 460 509,85
2 113 980,06
4 329 588,91
52 846 721,04
140 375 825,08
83 687 120,72
3 152 760,89
1 902 331,34
4 654 536,25
286 619 295,32
152 168 908,67
8 844 445,34
397 340,80
161 410 694,81
452 359 579,04
1 324 950,33
239 503,05
9 175 778,33
12 486 370,12
21 901 651,50
475 586 180,87
127 834 202,07
19 121 425,61
6 576 807,17
29 735 731,88
0,00
183 268 166,73
7 314 259,42
24 640 100,58
31 954 360,00
69 000,00
2 965 270,36
30 000 000,00
166 670 785,00
12 523,09
3 027,38
744 474,68
197 430 810,15
31 415 527,00
16 992,92
9 195 370,74
1 689 411,73
17 581 271,24
59 898 573,63
257 329 383,78
475 586 180,87
0,00

Muutos
-60 595,37
-202 096,19
-303 139,96
-565 831,52
1 016 824,62
-5 543 701,77
-1 255 543,77
-390 038,98
-270,81
4 221 839,41
-1 950 891,30
1 058 380,83
-100 000,00
0,00
958 380,83
-1 558 341,99
-30 000,00
55 727,29
1 956 587,86
28 852 082,47
30 864 397,62
29 276 055,63
0,00
0,00
0,00
0,00
12 272 818,17
12 272 818,17
-254 991,37
0,00
-254 991,37
0,00
47 416,10
0,00
41 000 000,00
0,00
0,00
-19 765,04
40 980 234,96
-16 408 501,00
-19 999,26
-7 260 559,86
3 344 396,61
-3 424 758,72
-23 769 422,23
17 210 812,73
29 276 055,63
0,00

31.8.2022
694 503,63
1 258 413,66
1 810 840,10
3 763 757,39
53 863 545,66
134 832 123,31
82 431 576,95
2 762 721,91
1 902 060,53
8 876 375,66
284 668 404,02
153 227 289,50
8 744 445,34
397 340,80
162 369 075,64
450 801 237,05
1 294 950,33
295 230,34
11 132 366,19
41 338 452,59
52 766 049,12
504 862 236,50
127 834 202,07
19 121 425,61
6 576 807,17
29 735 731,88
12 272 818,17
195 540 984,90
7 059 268,05
24 640 100,58
31 699 368,63
69 000,00
3 012 686,46
30 000 000,00
207 670 785,00
12 523,09
3 027,38
724 709,64
238 411 045,11
15 007 026,00
-3 006,34
1 934 810,88
5 033 808,34
14 156 512,52
36 129 151,40
274 540 196,51
504 862 236,50
0,00
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Toimintakate / toimielin investoinnit
TA 2022 +
muutos

Toteutuma Toteuma Muutos
2022
%
%
TA
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 €

-720 000 €

225 781 €

-31 %

-83 %

1 321 554 €

-8 665 032 €

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 €

KAUPUNGINHALLITUS INV.
TOIMINTATUOTOT

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 €

-140 000 €

0€

0%

-100 %

-210 000 €

-323 000 €

PELASTUSLTK INV.
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 €
19 667 400 €

-459 583 €

27 %

-30 %

-652 538 €
-2 090 270 €

-986 893 €
-13 242 931 €

-23 446 750 €

-6 271 829 €

27 %

-17 %

-7 531 925 €

-28 811 643 €

2. Osavuosikatsaus 2022
Kokkolan kaupunki
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